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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ينتعملا ةمدقم

 نم ءاتلامعأ تائيس نمو ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو «هدمحن «هلل دمحلا نإ

 نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .هل يداه الف ءللضي نمو ءدتهملا وهف هللا دهي

 :دعب امآ «هلوسرو هدبع ًادمحم

 خيشلا ثدحملا رصعلا اذه مامإ ماكحأب ةزرطم ««بيهرتلاو بيغرتلا» باتك نم ةمات ةدّوجم ةعبط هذهف

 هشماوهو هتاقيلعت لقن عم ؛(راثاو ثيداحأ نم) اهصوصن ىلع  ىلاعت هللا همحر- ينابلألا نيدلا رصان دمحم

 . هفيعضا و «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص١ يف هعاري اهطخ يتلا «هتابقعتو هحورشو

 : يتأي اميف صخشتي انلمعو

 فذح كلذ رثإ ىلع انل رهظو ؛«بيغرتلا فيعض» و «بيغرتلا حيحص» :نيباتكلا جمد ىلع انلمع : ًالوأ
 ينعي] هاورو :- الثم  هلوقك «لصفلا ببسب «تافوقعم نيب هللا همحر  خيشلا اهعضو يتلا تارابعلا ضعب

 .اذكهو «([1فيعضلا» يف يذلا دوعسم نبا ثيدح

 باتكلا ةصح نم وهو" :هلوقك «لصفلا ببسب تنود يتلا تارابعلا ضعب فذح ىلإ انررطضا :ًايناث

 يف ةنودملا ةيملعلا ةداملا ىلع رثؤي ال امب اهاتلدبتساو «هباش امو ؛؛رخالا باتكلا يف يتأيس» و ءرخآلا

 . باتكلا

 خيشلا هعضو يذلا ثيدحلا مقر انيقبأو «باتكلا ثيداحأ عيمجل ًالسلستم ًامقر انعضو :ًاثلا

 . بابلا يف ثيدحلا مقر عم ««فيعضلا» و «حيحصلا» ل

 .ثيدح لك مامأ ( ) نيلاله نيب قماغ طخب مكحلا اتلخدأ :ًاعبار

 عضوو ءهل يلصألا مكحلا ًاينثتسم ثيدحلا نم ءازجأ ىلع همكح : ةيهانتملا خيشلا ةقد نم :ًاسماخ

 يف خيشلا اهعضو ةملك نكي مل ام «نيتفوقعم نيب فوذحملا عضوب انمقف «فوذحملا ناكم (...) طاقن

 ثيدحلا اندرس نيباتكلا يف ركذ ثيدحلل ناك اذإو «هلاح ىلع هانيقبأف ءرخالا باتكلا يف هركذ نود «شماهلا

 نيب ام ادع ام (حيحص) :ًالثم انلقف :خيشلا هعضو يذلا مكحلا انركذو «يرذنملا دنع لصألا يف امك

 .ثيدحلا ىلع خيشلا مكح مث («فيعضلا# يف همقر انركذو) وهف نيتفوقعملا

 عيمج ةلباقم لالخ نم لكشملا ىلع قيلعتلاو «هصوصن ليكشتو «باتكلا ةدام طبض يف اندهج :ًاسداس

 :يلاتلا وحنلا ىلع يهو ««هفيعض» و «بيغرتلا حيحص» نم ةقباسلا ةعبطلا يف عقو ًاصقن ٌتبئأو '"هتاعبط
 شماوهلا يف اهيلع انهّينو اهانكردتسا «ثيداحألا ضعب ىلع هلوصأ يف خيشلا اهنّود ماكحأ تطقس - ١

 .( ١199 ۲ قلد تحل م09 2۷ لاا ل55 : تاحفصلا ماقرأ رظنا)

 يهو ءامهيف اهل دوجو الف ««هفيعض١ و «بيغرتلا حيحص» نم ةقباسلا ةعبطلا نم ثيداحأ تطقس - ”

 .هقيقحت يف خيشلا هدمتعا يذلا لصألا اهنأل ؛ةصاخ ةيرينملا ةعبطلاب انينتعا )1(

0 



 . شماوهلا يف كلذ ىلع انهبنو «هلوصأ نم اهيلع خيشلا مكح انتبثأ دقو ؛هتاعبط رئاس ييف

 ۸٤١(. 2477 ,85) تاحفصلا ماقرأ رظنا

 وي اي رس نوت اج هيتس ركل ۳

 E E :نيباتكلا يف دوجو

 . شماوهلا يف كلذ ىلع

 OYY «TY »1111 »¥۹۸ »°4 £ °4۸ 2297, 199) تاحفصلا ماقرأ رظنا

 . شماوهلا يف كلذ ىلع انهبنو اهانتبثأ «ثيدحلا نوتم نم تاملك تطقس _ ٤

 OOYY MT AV9 فتك 04071 قدم ۲۲¥ هال 0195 £9 ‹4۳) تاحفصلا ماقرأ رظنا
OTE ete 

 يتابألا نخيل مالك لقن ىلع انصرحو ؛ةاورلا ىلع فنصملل مالك نم باكل رخآ يف ام انتبثأ

 . هبتك نم كلذ انفتوو «يوارلا اذه ىلع خيشلا مكح ءىراقلل هلالخ نم نّيبتي 000

 :نييتالا نيرمألا ىلع هّبنأ ينإف :ًاريخأو

 E e Se ينابلألا خيشلا مالك ىلع شماهلا يف هانفضأ ام عيمج : لوألا

 .(ش)

 انخيش بتك عيطل ةثيثحلا هتعباتمو هتبانع ىلع ًاريخ دشازلا دعس لضافلا خيشلا هللا ىزج :رخآلاو

 . هلمجأو بوث نسحأو «هقدأو هجو طبضأ ىلع هللا همحر ينابلألا

 عيمج توح ««بيغرتلا» باتك نم ةعبط ماركلا ءارقلل انمدق نوكن نأ لجو زع هللا نم وجرملاو

 ةّلُخلاو «بيشقلا ؛بوثلا نع ًالضف اال جيرختو بيرغلا نايبو طبضلاو .قيقدتلا نم «نساحملا

 : .هاوس براال ؛قفوملا هللاو.ءاهب  ىلاعت هللا ءاش نإ  جرخبيس يتلا «ةليمجلا

 ,بتکو

 'نسح نب روهشم

 _ نيرشعلاو سداسلا تبسلا موي رصع

 ھ۲۲٤۱ ةنس بجر نم

 لسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو



 0 ةعبطلا ةمدقم

 ؟!ورفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا

 هدهي نم ءانلامعأ تائيسو ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعلو «

 .هلوسرو

 «تاعبط هنم لوألا دلجملا «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» بيبحلا ديرفلا يباتك نم انعبط انك دقف دعب امأ

 دعس) لضافلا خيشلا اهبحاصل «ضايرلا يف فراعملا ةبتكم تاروشنم نم )١404( ةنس ةثلاثلا ةعبطلا اهرخآ

 فيعض» هميسق عبطو «هتادلجم ةيقب عبط يف عورشلا - هيف هللا كراب - ينم بغر دقف نآلاو ء(دشارلا

 يف ءرظنلا ةداعإ يرورضلا نم هنأ تيأر دقف كلذل . قبس اميف هنم ءيش رشن يل رسيتي مل يذلا ؛«بيغرتلا

 جهنملا ىلع ءامهثيداحأ يف لوقلا قيقحتو ءامهريرحت يف ديدشلا يصرح عم يننأل ؛«فيعضلااو «حيحصلا»

 (5”7) عطقملا يف هارتس امك ءروكذملا دلجملل ىلوألا ةعبطلا ةمدقم يف هلع تئدحت تنك يذلا قيقدلا يملعلا

 حيرجتلاو ءفيعضتلاو حيحصتلا يف يرذنملا ىلع دامتعالل ًارطضم تنك دقف كلذ عمو «يتآلا

 ىلع تدمتعا كلذكو ءاهيلإ عجر يتلا هرداصمو هلوصأ ىلإ عوجرلا نم نكمتأ ال امنيح اهريغو «ليدعتلاو

 -روكذملا قيقحتلا ىلع ةنس نيرشع نم رثكأ وحن يضم دعبو  مويلا امأ . يتالا ("5) عطقملا يف هتنيب امك هريغ

 يلوق نم اقالطنا :روبزملا يف رظنلا ةداعإ تبجوأ «راكفألاو ءارالا ضعب تروطتو «رومأ تثدح دقف

 تاعوبطملا ضعب رودص راكفألا روطت بابسأو ءرومألا كلت مهأ نمو .(دومجلا لبقي ال ملعلا) :فورعملا

 اهيلإ راشملا يرذنملا رداصم نم ريثك اهيفو «لبق نم ةفورعم نكت مل يتلا ةيثيدحلا بتكلا نم تاروصملاو

 : لاثملا ليبس ىلع اهنم ءًافنا

 .ناسحإلا :نابح نبا حيحص-١

 . ىلعي يبآ دنسم ۲

 . رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك ۳

 ٤ ءازجأ ةينامث مويلا ىتح هنم عبط «ةراخزلا رحبلا» ىمسملا هلصأ ًاريخأو .

 .ريبكلا يناربطلا مجعم 5

 . طسوألا يناربطلا مجعم

 .[ش] «بيغرتلا حيحصا لوأ ةدوجوم )١(

 0: نم ءيش يف ؛(ةجاحلا ةبطخ) ب ةفورعملا ةميركلا ةبطخلا هذه يف اهل لصأ الو ؛«هيدهتسنو» : انه ءابطخلا ضعب ديزي :تلق (۲)

 JD : روس نم ةفورعم تايآ ثالث اهدعب أرقي ًانايحآ ناك لو هنأ نايب اهيفو «ةلاسر يف لإ يبنلا نع اهتعمج تنك يتلا اهقرط

 كلذ نأ نيهبتنم ريغ ءاهنم سيل ام اهيف داز امبرو :رخؤيو ءاش ام اهنم مدقي مهضعبو :؛(بازحألا)و ء(ءاستلا) ؛(نارمع

 ءاربلا ثيدح ىلع قيلعتلا رظنا . ىنعملا ريغتي مل ولو ؛ظفل ليدبتب ولو داروألا يف فرصتلا زوجي ال هنأو في هيده فالخ

 ٩(. / لفاونلا - 7) يف يتآلا



 هل .ءاعدلا ۷

 . يقهيبلل ناميإلا بعش_۸

 .هل .ريبكلا دهزلا_8

  yeنوي اقم ريخ دمحم ملقب تيداحألا سره اهل عطر «ةريثك يهو ءايندلا يبأ نبا بتك .

 .اهريغو مجارتلاو ديناسملا نم ثيدحلا مولع فلتخم نم ًادج ريثكو ريثك اهريغو

 :اهمهأ نمف «تاروصملا امأو

 ©” نالقسعلا رجح نبال ؛ةدنسملا ةيلاعلا بلاطملا_١

 .ًاريخأ عبط مث . متاح يبأ نبا ريسفت_ ۲

 ٠ .ميعن يبأل «يوبتلا بطلا

 رجح نبال «سودرفلا دننسما نم ةطقتلملا بئارغلا 3

 . مكاخلا دمحأ يبأل < "”ءامسألاو ىنكلا_ه

 ١ . جارسلا دنسم_ 5

 ."يناثلاو لوألا هنم عبط مث يعن يبأل «ةباحصلا ةفرعم_۷

 , كرابملا نبال ةلصلاو ربلا_ ۸
0 ٤ ٤ EE -عناق نبال مجعملا» ٩ 

 : : .ريثك اهريغو
 تنك ام ىلع ةوالع قيقحتلل ًاديدج ًاقيرط يل تحتف يتلا بابسألا نم تناك رداصملا هذه :لوقأف

 يرذنملل ًاعبت اهتفعض دق تنك يتلا ثيداحألا نم ريثكل تاعباتمو دهاوشو قرط ىلع اهيف تفقو دقف «تمدق
 فعضلا نم اهتذقْأو «كلذب اهتيوقف ؛هاوس وأ وه اهركذ يتلا اهرداصم ديناسأ يف رظنلاب ًالالقتسا وأ «هریغو
 تهبن دقو: ءاهرصح نكمي ال ىرخأ دئاوف ىلإ «باتكلا يف ةروكذملا اهرداصم ديناسأل ًامزالم ناك يذلا
 _ ه) (0) ثيدحلا :ىلعو .(۸ / ةالصلا )5220  ثيدحلا ىلع قيلعتلا الثم رظنا  يشاوحلاب اهضعب ىلع

 يف ةروكذملا قرطلا ضعب ينتدعاس دقف كلذ نم سكعلا ىلعو .هنم )٠١( ثيدحلا ىلعو ء(١١ / ةالصلا

 «ةراكتلاو ءذوذشلاك :هريغ وآ فلؤملا اهاوق يتلا ثيداحألا نم ريثك للع فاشتكا ىلع ةديدجلا رداصملا

 .[ش] تارم ةدعريخأ عبط مث (۱)
(Y۲)[ش] تادلجم ةعبرأ يق هنم يقبتملا مسقلا عبط مث  . 

 .(ش] تادلجم ةعبس يف الماك عبط مث )۳(

 . [ش]ًادلجم (15) يف طبضأو لمشأو متأ ةعبط عبط مث (4)
 «هقيرط ريغ نم دهاشل هتيوقو ؛هتاور دحأ ةلاهجب فلؤملا هلعأ دقف :(* / ةراهطلا )4  يف يتالا لوألا ثيدجلا .ًالثم رظنا (5)

 .ريثك هلثمو ء(١ / صالخإلا )١  يف (۷) ثيدحلا هوحنو . يسافلا ناطقلا نبا باتك دئاوف نم وهو

۸ 



 وزعلا قلطي نأك ءاهضعب ىلإ هوزع أطخ نيبت ىلع ينتدعاس امك ءاهوحنو ؛ةلاهجلاو «سيلدتلاو «عاطقنالاو
 ينعيو ًاقلطم يناربطلل وزعي نأ وأ «هل (ىربكلا ننسلا) يف هنأ باوصلاو ء(ىرخصلا ننسلا) ينعي يذلا يئاسنلل

 فوقولا ًانكمم نكي مل لبق نمو .كلذ وحنو هل (طسوألا مجعملا) هباوص أطخ وهو ؛هل (ريبكلا مجعملا)

 ةماهلا ءاطخألا ضعب حيحصت ىلع كلذ يندعاس كلذكو .اهضعب ًافنآ ُتيَكسو تّدج يتلا رداصملا هذه ىلع

 هدانسإ يف سيل وهو ء(بشوح نب رهش) لثم فيعض وارب حيحصلا ثيدحلا فيعضت ًانايحأ اهيلع بترت يتلا
 هذه الول رهظت تناك ام ىرخأ ءاطخأ نم كلذ ريغ ىلإ ء(۸ / لفاونلا - 1) نم (۲) ثيدحلا يف هارتس امك

 .ًاثيدح تردص يتلا ةيملعلا رداصملاب قلعتي ام اذه . عجارملا

 نم دايدزا يف وهف .ًاركفم ًايعاسو ءًافيعض قلخ هنوك مكحب ناسنإلاف ءراكفألاو ءارألاب قلعتي ام امأو
 اذهو «هتامولعم دادزتو ؛هراكفأ ددجتت كلذلو «لجو زع هللا ءاشي ام ىلع ًايونعم وأ ًايدام ناك ءاوس «ريخلا

 مهيف ليق امو ؛لاجرلا مجارت نم فولألا ةفرعم ىلع مئاقلا ثيدحلا ملع اهنمو «مولعلا لك يف دهاشم رمأ

 يف دحاولا ظفاحلا لوق فلتخي نأ نذإ ةبارغ الف «ديناسألاو قرطلا فالآ ىلع عالطالاو «ًاليدعتو ًاحرج

 نم مولعم وه امك ةدحاولا ةلأسملا يف دحاولا مامإلا لاوقأ تفلتخا امك .دحاولا ثيدحلاو دحاولا يوارلا

 دحاو لوق نم رثكأ نيثحابلا نم اندحأل نوكي نأ ىلوألابف «ةفورعم يهف ةلثمألا برضل يعاد الو ؛ةمئألا لاوقأ

 : ةلثمألا ضعب برض نم سأب ال اذه نايبلو « هثيدحو دحاولا يوارلا يف

 فيعض هنأ يردن نو «ملعلا اذه يف انأشن :«"”قودصلا يضاقلا يرصملا ةعيهل نب هللا دبع - ١

 دمحأ مامإلا نأ يل فشكنا يرحتلاو ثحبلا عمو «هنع ةلدابعلا دحأ ةياور نم ناك اميف الإ ءهطالتخال ثيدحلا

 .نورخا كانه نوكي دقو )۲١٠۷(« «ةحيحصلا١ يف كلذ تنيب امك ؛«يرصملا ديعس نب ةبيتق) مهب قحلأ

 ناك ءاوس ًاقلطم هثيدح فيعضت ىلع نينس لبق ام ىلإ تيرج «يرصملا حمسلا وبأ ناعمس نب جارد - ؟

 «ةحيحصلا» يف هتعدوأ ثحب يف مثيهلا يبأ نع الإ ثيدحلا نسح هنأ يدنع حجرت مث «هريغ وأ مثيهلا يبأ نع

 «بيغرتلا» باتك يف ثيدح لك يف رظنلا ةداعإ ديدجلا قيقحتلا ينم بلطت دقف اذهلف .©709850) مقرب ًاضيأ

 اذه هبشيو . هنم «فيعضلا وأ «حيحصلا» ب - ليصفتلا اذه ءوض ىلع  قحلتل «نييوارلا نيذه دحأ هداتسإ يف

 امم مهخويش ضعب يف نوفعضملا تاقثلاو «سيلدتلا وأ طالتخالاب نوفورعملا ةاورلا  رظنلا ةداعإ ثيح نم

 حيحص زييمتل اصاخ ادهج ينم بلطت دق اضيأ عونلا اذهف «فيرشلا ملعلا اذهب نيلغتشملا دنع فورعم وه

 عم تاقيلعتلا يف كلذ ىلع هيبنتلا ءارقلا ىريس امك ريبك دح ىلإ كلذ يف تقفو دقو «هفيعض نم مهئيدح

 هيلع رطفام وهو الأ «باتكلا يف رظنلا ةداعإ يعدتسي رخآ ببس ةمثو .ًارخاو ًالوأ هلل لضفلاو .زاجيإلا

 )١( . ةنسلا 7).يف (7) ثيدحلا ىلع قيلعتلا رظنا / 09 .

 / ةراهطلا  ؛) ًاضيأ )١( ثيدحلا ىلع قيلعتلاو (۷ / ةراهطلا. 4) يف (5) ثيدحلا ىلع قيلعتلا لاثملا ليبس ىلع رظنا (؟)

 ١ 009 / تاقدصلا-۸) يف )٠١( ثيدحلاو .( ٠
 a 0 (A / ملعلا-) يف (۳) ثيدحلا رظتا 23)



 زوجي الف ؛ةنسلاو.نآرقلا يف تباث وه امك ءرملا هيلع ذخاؤي ال ناك نإو وهو «نايسنلاو أطخلا نم ناسنإلا
 نم ينخسن نشماه ىلع هيلع تهبن مهو وأ أطخ يل ادب املك هنأ يبأد نم نإف كلذلو «نيبت اذإ هيلع رارصإلا
 ال ؛يبتک نم هعبط داعي ام لك يف هيلع تيرج ام اذهو .ديدج نم هعبط هل ردق ام اذإ اهححصأل «باتكلا
 ةنسللا مهتاداعمب نيفورعملا ءاوهألا يوذ نم نينعاطلاو نيئناشلا ضعب كلذ لالغتسا كلذ نع يندصي
 نم انتمثأ هيلع ناك ام نولهاجتيو ءًافورعم ركنملاو ءًاركنم فورعملا نولعجي نيذلا نم ءاهيلإ نيعادلاو
 ' ةقيقحلا هذه ناسنإلا ٌركذتف .روهشم ةفورعم مهنع كلذ يف راثآلاو . مهل نيبتي امنيح باوصلا ىلإ عوجرلا
 ريخلا نم كرادتيل ءريصقتلاو زجعلاب فارتعالا ىلع ًامئاد هلمحيو «رورغلاو بجعلا هنع عفدي امم ؛ةيرشبلا

 ةالصلا هيلع :لاق امك نوكيل :ىلاعت هللا نذإب عفنألاو حلصألا وه ام ءارقلا ىلإ مدقيو «هتاف ام باوصلاو

 /١١71(. ةحيحصلا) ««سانلل مهعفنأ سانلا 33 مالسلاو

 اقباس نسحلو حيحص : :نيتبترملا ناكم  ةسمبخ «بيغرتلا حيحص# ثيداع:أ بتارم لعجأ نأ تي أر اذهلو

 1 كا

 . ؟ثيدحلا م ع اوو ىلع حملا روت عدم تاكا ومو حيحص -
 ظفح نع هتاؤر دحأ طبض فخ نكل ؛«حيحصلا» طورش هيف تلمتكا يذلا وهو .هتاذل :يأ .نسح ١

 ١ . ؟حيحصلا» ثيدحلا يوار

 نم فورعم لامعتسالا اذهو ءهل دهاش وأ عناتمب ىوقت هنأ الإ هتاذل نسحلا وهو . . حيحص نسح - ٣

 .هنم هدارم حضوي ام هنع تأي مل نكلو ««هننس» يف هعاشأ يذلا وهو ٠ يذمرتلاك نيمدقتملا ظافحلا ضعب

 ۰ . اهفعض دتشي مل يتلا هقرط ةرثكب ىوقث يذلا وهو .هريغل حيحص -

 . امهفعض دتشي مل ناقيرط هيف يفكيو «هقرط رثكت مل نكلو ؛هلبق يذلا وهو .هريغل نسح

 يف ثيدحلا 'دانسإ يف رظنلا دعب متي امنإ نيتريخألا نيتبترملا نيتاه ريرقت نأ انه هركذ :يغبني امم نإو
 ىدحإ ىلإ هتجرد عفرأف «فلؤملا اهركذي مل يتلا رداصملا ديناسأ يف رظنلاب مث «باتكلا يف ةروكذملا :رداصُملا ٠

 نوكي دقف ءالك «نسحلا نع ًالضف ءهتاذل حيحص وه ام امهيف ذجوي ال هنأ ينعي ال اذه نكل «نيتبترملا نيتاه
 يف كلذ نايب امنإو «باتكلا مجح مخضتي ال يكل قيلعتلا يف كلذ نايب مرتلأ مل ينكل ءامهدحأ اهيق

 . اذهل هابتنالا وجرأف ءًانايحأ اهيلإ ريشأ دقو . اهريغو «ءاورإلا»و ؛ةحيحصلا» ك يتافلؤم نم تالوطملا

 نينثا نيببسل  حالطصالا يف ةحاشم ال :نولوقي ءاملعلاو  حالطصالا اذه تذختا امنإو

 تاللا يف اهل يا ةقيرطلا نعو «فلؤملا دنع ثيدحلا ةوق ةقيقح نع ريبعتلا يف قدأ هنأ :امهدحأ

 ۰ . سمخلا بتارملا هذه نم ةبترم
 هغرفي يذلا دهجلاك سيل ةريخألا ثأالثلا بتارملا رادصإل فلؤملا هغرفي' يذلا دهجلا نأ ركذلاب ريدجو

 غرف يننإ : ثلق اذإ ًايلاغم نوكأ الو «نفلا اذه سرام نم ىلع ىفخي ال امك «ةيناثلاو ىلوألا ةبترملا ةفرعمل

  هنم سداببلا دلجملا ةمدقمو «(ةديدجلا ةعبطلا) «ةحيحصلا»ا نم لوألا دلجملل يتمدقم نينعاطلا ىلع درلل تئش نإ عجار )1(
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 نوكت دقو «ثيداحألا ضعب ىلع سماخلاو عبارلا مكحلا رادصإل يلايلو ًامايأو لب «لاوطلا تاعاسلا ًانايحأ

 نم الإ ةقيقحلا هذه فرعي الو «هنتم ةراكنو ءهقرط فعض ةدشل ؛ًافيعض ثيدحلا ىقبي نأ ًانايحأ ةجيتنلا

 ام هنع ىفني نأ وأ «لقي مل ام هيلع لاقي نأ هيلع ةريغو هِي هللا لوسر ثيدح ىلع ًاصرح كلذ لك ءاهاناع

 . لي لاق

 عم «لادجلاو ةشقانملا يف ضوخلاو «لاقلاو ليقلا رباد عطقل ىعدأ حالطصالا اذه نأ : رخآلا ببسلاو

 نم ديدع نم تاضارتعاو تالاكشتسا نينسلا رم ىلع ينتءاج دقف «مهريغ وأ نيبحملا انناوخإ ضعب

 ثيدحلا تنسح فيك :دينعلا ضرغملا مهيفو «ديفتسملا صلخملا مهيف ءدالبلا فلتخم نم صاخشألا

 ب مهركذأف !؟امهلاثمأو «بشوح نب رهش وأ «ةعيهل نبا هدانسإ يفو «ينالفلا ثيدحلا تححصو «ينالفلا

 نمو ؛«هنتس# يف يذمرتلا مامإلا نم ًايلمع قبطملاو «حلطصملا ملع يف فورعملا (هريغل نسحلا ثيدحلا)

 نم كئلوأ نمف «مهريغو ينالقسعلاو «يقارعلاو :يبهذلاك ثيداحألل مهجيرخت يف نيرخأتملا ظافحلا

 ىلع مهنأ نوبسحي نمم ءالؤه رثكأو !سنخيو محفُي نم مهنمو ؛عنقيو 4بابلألا اولوأ ركذتي امنإ#و .ركذتي

 !«شيري املو ريطي نأ ديري : هللا همحر يبهذلا لاق امك مهنم دحاولاو ؛ءيش ىلع اوسيلو «ملعلا اذه نم ءيش

 .©"”ناعتسملا هللاو . مهب انيلُثباو «مهانولب دقف

 دق ةظفل وأ ةلمج امهثيداحأ ضعب يف نوكي دق هنأ نيريخألا نيحالطصالا لامعتسا دئاوف نم نإو

 ىلع هدعاسيو ههبني ام روكذملا حالطصالا يف هل نوكيف ءرظن ةهجو كلذ يف هل نوكيو «ضعبلا اهلكشتسي

 .لاكشإلا ليزي ام كلذب هل نيبتي دقف «ىرخألا نوتملا عبتت ىلإ وأ ءدجو نإ هتاذل حيحصلا نتملا ىلإ عوجرلا

 «اديدم انمزو «ادیدش ابعتو «ادیهج ادهج ىلاعت هللا ءاش نإ عفانلا يملعلا حالطصالا اذه ينفلك دقلو

 سمخلا بتارملا ىلإ اهليدعتل ءاهلج وأ اهلك ثيداحألا يف ًافنآ امهيلإ راشملا نيتبترملا ةعجارم يناضتقا هنأل

 !يلع نوهأ ناك ديدج نم هفيلأتب تعرش ول يننأ ترعش دق ىتح «ةديدجلا

 ىلع ةساردلا هذه ءانثأ يف لجو زع هللا ينهبن دقف :نمؤملا هدبعل هللا هردقي اميف ريخلا لك ريخلا نكل

 اميف اهيلع تهبن تنك يتلا ىوس امهريغو نوتملاو جيرختلا يف ىلاعت هللا همحر فلؤملل ىرخأ ةريثك ماهوأ

 ةالصلا )5  نم (1) ثيدحلا ىلع قيلعتلا ًالثم رظناف ءانأ ينم تردص يتلا ماهوألا ضعبل تهبنت امك . قبس

 يننأ ول تينمتو «هنايب قبس امل «هنم دب ال رمأ حالطصالا اذه مازتلا نأ تنيب يننأ ريخلا كلذ نم نإو ١.

 ةقلعتملا يعيراشم نم هيلع مداق انأ اميف هايإ يمازتلا ىلع تمزع دقف كلذلو «هيلإ تهبُت وأ «لبق نم هل تهبنت
 فيعضتلاو حيحصتلاو جيرختلا نفب ًافراع ؛ةنسلل مداح ّنك كلذب حصنأ امك ؛1ةمألا يدي نيب ةنسلا بيرقت» ب

 ١ .همزاولو

 دقو «ىرخأ ةرم باتكلا اذه قيقحت نم يل رسيو ينقفو ام ىلع ىلاعت هللا ركشأ ينإف كلذ لجأ نم

 عرضأ هيلإو ءدجملاو ءانثلا ىلاعتو كرابت هلف «يرجهلا خيرأتلاب يرمع نم نينامثلاو ةسماخلا يف تلخد

 .(فراعملا ةعبط / 5-7 ص) «هجام نبا حيحص» ل يتمدقم ببسلا اذهل مجارو 2000
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 نم ددمب يندميو ؛ينايحأ ام يتوقو يرصبو يعمسب ينعتمي نو «يتقوو يرمع نم يقب اميف كرابي نأ لأسأو
 ناح اذإ نيحلاصلاب ينقحلي نأو «يتايح نم قمر رخآ یز هلق ی ت عت یاری تح لاو هد

 . بيجم عيمس هنإ « يلجأ

 ىلإ - جيرخت: ىلإ !ةجاحب يه يتلا - باتكلا ثيداحأ جيرخت يف ليحأ :ينأ ًافنآ تركذ دق يننإ مث
 يف ةايإ يجيرخت نم دب ال ناك الإو ءاهنم ءيش يف رثألا وأ ثيدحلا ناك اذإ اذهو ؛يتافلؤم نم تالوطملا

 هتبترم نع فشكي امب - يرظن يف قيقدلا يملعلا دقنلا فلاخي امب هيلع مكح وأ «فلؤملا هلعأ اذإ هيلع قيلعتلا
 ةيلاتلا .ماقرألا لاثملا ليبس ىلع رظناو .ناكمإلا ردقب مالكلا يف زاجيإلا عم «سمخلا بتارملا كلت نم

 . ادج ةريثك يهو « كلذ ريغ: ىلإ (١71و9170و1501517و17)

 ةملكي كانه ةفيعضلاو انه ةحيحصلا ثيداحألا ضعبل زمرلا ءىراقلاب رمي دق هنأ هيبنتلا انه بسانملا نمو .

 ىلإ ًاعوفرم نسيل ثيدحلا نأ ىلإ هيبنتلا ًاعم امهب دوصقملاو ؛(عوطقم)و (فوقوم) : لثم امهنم لك يف ةيفاضإ

 :انلق ةنود نمم ناك نإو ««فوقوم» :انلق ةباحصلا نم ناك نإف ٠ فلسلا ضعب مالك نم وه امنإو دب يبنلا

 ثيداخألا اثم رظنا هيلع ةيبنتلاو هءايحإ تيبحأف «حلطصملا ملع يف فورعم رمأ اذهو. :«عوطقم»
9542355318 : 

 يعبطملا حالطصالا ىلإ aa «ةروكذملا بتارملا نع ثدحتأ .لازأ ال تمد امو

 : يتالا

 عيطت نأ ثيدحلا ةبترم ىلع مههيبتل عرسألاو عفا نم نأ براجتلا حيحبصت ددص يف انأو يل ادب دقل

 :يلاتلا بولسألا ىلع ثيداحألا بنجب بتارملا

 ةيشاحن نم ًاراسي وأ ًاتيمي لوألا رطسلا ءاذحب ةبترملا عبطت هتاذل نسحلا وأ حيحصلا ثيدحلا يف ١
 1 . ةحفصلا

 يف نثملا لوأ ناك, ءاوس «كلذك ثيدحلا نتم هاجت (هريغل نسح)و ؛«هريغل حيحص) ةبترم عبطتو - ؟

 ءاذح ةبترملا ,تعبط: «هلبق يذلاب فلؤملا ءافتكال «نتم لوألا رطسلا دعب نكي مل اذإو «هدعب وأ يناثلا رطسلا

 : .(١۳١و۱۰۸) ثيدحلاك رطسلا

 امني «دانشإلا نبسحن ىلإ ةراشإ ؛لوألا رطسلا ءاذح (نسح) ةظفل تعيطف (حيحص نسح) ةبترم امأو . ”٠

 قبس ام ىلع هريغل وأ هتاذل امإ ءهنتم ةحص ىلع ةلالد, «هدعب وأ يناثلا رطسلا ءاذح (حيحص) ةظفل تعضو ٠

 اع , . هنايب

 يف ةبثرم لك عضوو قيقدلا يملعلا جهنملا اذه قيبطت ىلع ًاريثك يندعاس دقل :لوكأ ةبسانملا هذهنو

 يقو اهيف هللا كراب هللا دبع مأ يتنبا ةرملا دعب ةرملا باتكلا براجت حيحصت ىلع كلذكو ءاهل بسانملا اهناكم

 نم لكلو «مهلف «بيوصتلاو قيقحتلا ىلع انعم اوربصو باتكلا عبط ىلع نومئاقلا انعم بواجت امك ءاهتيرذ
 ؛اهجكس ماظن ميركلا يرهص اهبحاصل «ةيمالسإلا ةبتكملا يف نيفظوملا مهنم ةصاخبو كلذ يف دي هل ناك

 . ليزجلا ركشلا ءًاعيمج ينم مهلف



 بقعي هللا همحر فلؤملا نأ يهو ««فيعضلا» نع ؛حيحصلا» زرف دعب ةلكشم يل تضرع دقو ءاذه

 يغبني امم يهف ؛هيلعو «رداصملا ضعبل ةوزعم < س ال امس: يو ظاقلالا وأ تادايزلا نحيي اناا كيذا

 هنايب يتأيس امك ءاهب دارملا مهف ذ ءىراقلا ىلع قش ثيدحلا رئاس نود تركذ نإ نكل ««فيعضلا» يف ركذي نأ

 : نيرمأ دحأ نم هذه ةلاحلاو : دب ال ناكف «ةلثمألا ضعبب ًابيرق

 ةحيحص اهنأ هبتنملا ريغ مهوي دق هنأل !بسانم ريغ اذهو «؟حيحصلا» يف اهثيدح عم اهداريإ امإ- ١

 ءامسلا ىلإ هفرط عفر مث» :ةياور لثم ةريصق ةدايزلاو «ًاليوط نتملا ناك اذإ ةصاخبز « هيف تقيس يذلا اهلصأك

 .(575) مقرب يتالا ءوضولا دعب ءاعدلا ثيدح يف «لوقي مث

 فعض مهوي دق هنأل ءًاضيأ بسانم ريغ وهو ««فيعضلا» يف ثيدحلا عم كلذك اهداريإ امإو - ؟

 شماهلا يف ركذت امنإو ءاذه يف الو ءاذه يف ال ءركذت ال نأ بسانملا لحلا نأ يل ادبف !هلصأ نم ثيدحلا

 : نينثا نيلاثمب ماركلا ءارقلا ىلإ كلذ بّرقأو . فعضلا يف اهتبترم نايب عم ءثيدحلا ىلع ًاقيلغت

 ًائيش كب كرشن نأ نم كب ذوعن انإ مهللا» :(75) مقرب يتآلا ثيدحلا يف دراولا ءاعدلا :امهدحأ

 امم «فيعضلا يف ةدرفنم اهركذ نأ ًادج حضاولا نمف ف .(تارم ثالث موي لك لوقی» : ةدايز هيف ءاج 2. . .هملعن

 . ؟اهتبسانم ام : لئاستيو ءىراقلا لاب لغشي امم وه لب «هنم ةدئاف ال

 يف ةدايز هبقع ءاجف ؛«برلل ةاضرم «مفلل ةرهطم كاوسلا» :ظفلب )۲٠۹( مقرب يتلا ثيدحلا :رخآلاو

 بالطو ءاملعلا نم ةصاخلا ضعبل الإ روكذملا ظفللاب ةدايزلا هذه طابترا رهظي الو ؛؛رصبلل ةالجمو» :ةياور

 عم كلذ يننكمأ ام  "حيحصلا» اذه شماه يف ظافلألا وأ تادايزلا نم عونلا اذه ركذ تررق كلذلو . ملعلا

 يلو ىلاعتو هناحبس هللاو ءررحأو بتكأ ام لك يفو اذه يف تقفو دق نوكأ نأ ًايجار «قبس امك ةبترملا نايب
 . قيفوتلا

 :نيباتكلا نيذه نم لوألا دصقملا نأ :هيلإ ءارقلا رظن تفلو « هيلع هيبنتلا نسحي امم نإ :لوقأ ًاماتخو

 . «ةمألا يدي نيب ةنسلا بيرقت :فوّرعملا يعورشم يف لخدي امم امهلاثمأو ««فيعضلا»و ,«حيحصلا»

 نيفيز دوك دق اه كيا روب املا حلا نأ إل كلو ايل و يس د يزال
 انأو ءهلهأ هل رخآ رمأ اهبيوصتو ءاهب ةيانعلا نأل ءءاطخألا نم اهثيداحأ زيمأو اهبرقأ يتلا رداصملاو لوصألا

 نإو «"زييمتلاو بيرقتلا نم تركذ ام وه لوألا يمه نألو ؛تقولا قيضل ؛ردقب الإ هيلإ هجوتأو هل غرفتأ املق

 صوصنلا ضعب يف عقت يتلا ءاطخألا نم ريثك بيوصتل ًاريثك هللا ينقفو دق «كلذب مايقلا ددص يف انأو تنك

 يف ًايلج ماركلا ءارقلل كلذ نيبتيس امك «ةعابطلاو رظنلا ةداعإ دنع اميس ال «تاجيرختلاو لاجرلاو ديناسألاو

 نمم نيبتاكلا وأ نيئشانلا ضعب فالخب «ىلاعت هللا ءاش نإ هئازجأ رئاسو ««حيحصلا» اذه نم لوألا ءزجلا

 ضعب يف لاقي امك (ريفنلا يف الو ريعلا يف E ل

 1 .لاثمألا

 .[ش] كلذب ينتعت (ش) اهمامأ شماوه ءارقلا ىريسو «ةعبطلا هذه يف كلذ كرادت يف اندهج )١(
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 باتكل ةديدج ةعبط' يدي تحت عقو دقل :يتآلا نايب ًاحصانواهبنمو ًارذحم يب نسحي ةبسانملا هذهبو

 اذه براجت ححصأ انأو «- اولاق امك نيقلعملاو نيققحملا نم ةثالثل ؛«بيهرتلاو بيغرتلا» يرذنملا ظفاحلا

 «حيحصلا» يف رظنلا ةداعإ نم.هدلص يف انأ ام ىلع يندعاسي ام هيف دجأ ىلعل ؛هتينتقاف «!حيحصلا»

 نم دفتسأ ملف «قبس اميف ؛اهل هابتنالا ينتاف ؛لصألا يف تعقو يتلا ءاطخألا ضعب حيحصتو ««فيعضلا١و

 هيف عقو يذلا باتكلا اذه ىلع قيلعتلا مِهّلّوخي مهدنع ملع ال ةلهج مهتدجو لب «ركذي ًائيش موعزملا مهقيقحت
 ةعبطلا ةمدقم يف هنع كلذ تيكح تنك امك يجانلا ميهاربإ ظفاحلا اهترثك نم رجض يتلا ماهوألا فلتخم

 هنوثم ثيدحلاب مهل ملع الق ؛ةلهج مهنإ :قحب ءالؤه نع لوقأو ءاهنم )٤١( عطقملا يف يتأيس.امك ىلوألا

 ىلج مالكلا قيقحتل اهب ملع ىلع اوناك ول لقألا ىلع  مهلهؤت يتلا هذه ءةغللاو «هقفلا كلذكو «هلوصأو

 مل قيقحتلا نم عونلا اذه ىتح «عجارملا وأ خسنلا فالتخا دنع اهنم حوجرملا نم حجارلا نايبو صوصنلا

 يتلاو « ةبلطلا ىلع ىفخت ال.ينلا ةشحافلا ءاطخألا ضعب حيحصت ىلع !وردقي مل مهنإ لب.؛هب مايقلا اوعيطتسي
 ىلغ ًادحاو ًالاثم مدقأ نأ يبسحو ءًادج ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «لضألل ًاعبت ةفرخزملا مهتعبط يف تعقو

 ضرتفا اميف الإ تبسلا موي اوموصت ال١ : ظفلب (© ثيدحلا مقر ١١ / موضلا -4) يف يتآلا ثيدجلا وهو «كلذ
 سيل ليللا نأ ملمي دحأ لكو .«. . .تبسلا ةليل اوموصت ال» : ظفلب أطخلا هلصأل ًاعبت هوعبطف .«. . . مكيلع

 نع روثأملا وه امك  ًارذع مهل سمتلن نأ اننكمي:ناك !؟شحافلا أطخلا اذه نع اولفغ فيكف «مايصلل ًالحم

 دعبتسي هنألو انه دراو ريغذه نكلو ؛لصألا أطخ يف لوقلا وه امك ؛يغبطم أطخ هنإ لوقن نأب - فلسلا ضعب
 . !؟ةثالث نم لب ءدحاو درف نم سيلو «ىعدملا قيقحتلا نيأ مث دحاولا ظفللا يف أطخلا يف قباطتلا ةداع

 تحت هوعبط مث «ةبيغرتلا» ل مهتعبط نم هورصتخا يذلا باتكلا نم ةجللاب مهلهج ىلع لد يش يشأ الو
 ا | :ناونع

 !! . . . ثيداحألا حاحصب ةزيمتم ةققحم ةعبط حاحصلا ثيداحألا نم بيهرتلاو بيغرتلا بيذهت»

 . مدقت اميف مهيلإ راشملا ةئالثلا نيققحملا ءامسأ هتحتو

 ثيذاحالا نم هديرجت ينعي امن «باتكلا بيذهت» نأل «مهدصقم فالح ىلع لدي ناونعلا اذه نأ كلذو

 :ةغللا بتك يفف «!حاحصلا ثيداحألا نم» سيلو ةفيغضلا

 را ا «ةمزال ريغ وأ ةمحقم تافاضإ نم هيف ام فذحنو هصخل : باتكلا بذه :لاقي»

 ءامسألا بيذهت» : لثم ءاملعلا نع ًالضف ملعلا بالط دنع ةفورعملا بتكلا تفلأ ىنعملا اذه ىلعو

 , 0 ريثكاهريغو «ينالقسعلل «بيذهتلا بيذهتاو «يزملل «لامكلا بيذهتاو «يورنلل تاغللاو
 ًأقح ملع بالط اوناكو - !يلثم  مجاعألا نم مهلصأ ناك - اومعز - نيققحملا ةثالثلا كئلوأ نأ ولف

 مهنأ مهتاقيلعت نم تدكأت دق ينكلو «حضافلا لهجلا اذه لثم يف عوقولا نع مهفرصل ًايفاك هدحو اذه ناكل

 وأ ؛ًامجع:مهلصأ نوكي نأ كشأ ينكلو ؛ملعلا اذهل عامتسالا مهل حيتأ نيذلا نم الو «ملعلا بالط نم اوسيل
 نمف «مه هولهج ام نوملعي بالطلا نم مجاعألا نأل ءًانيقي ملع بالط اوسيل مه «معن !اومجعتسا برع مهنأ

 ىلاعت هللا نأ حص دقو ءةيصعم سيل ًاوهس وأ انايسن اهتقو نع ةالصلا ريخأت نأ ىلع ةمألا عامجإ ملعي ال مهنم
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 اولاق دقف ةثالثلا ةلهجلا ءالؤه امأ ! ؟4انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبر# :اولاق نيح ةباحصلا ءاعد باجتسا

 ًايسان اهتقو نع ةالصلا ريخأت نأ اهعومجمب ثيداحألا تدافأ دقو» :(441 / )١ «بابلا هقفا هومس ام تحتو

 اهنم ريثكلا يف لب ءًاقلطم يسانلل ركذ ثيداحألا يف سيلف - هللاو  اوبذك دقلو !«. . .ةريبك ةيصعم ًايهاس وأ

 ةهج نم ةيهقفلا عورفلاب مهتعاضب ةلقلو «ةهج نم ةمألا عامجإب مهلهجل مهنكلو ؛(ًادمعتم) ظفل وهو هفالخ

 مهتالص نع مه نيذلا .نيلصملل ليوف# :ىلاعت هلوق يف مومذملا (يهاسلا)و (يسانلا) نيب اوّوس ىرخأ

 وهللاب ًادمع اهتقو نع ةالصلا ةعاضإ نودمعتملا : نيهاسلاب :دارملا نأ مهتلفغ غلابل اوملعي ملو «(نوهاس

 ناك دقلو .(077) مقرب يتأيو «هيلإ اوراشأ يذلا بابلا يف هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس هرسف امك اهنع

 يرذنملا ةمجرت «مهفلاو ةهابنلا نم ءيش مهدنع ناك ول نعرألا هقفلاب فلغملا لهجلا اذه نع مهينغي

 نمو# : هللا قدص نكلو .«ًانواهت اهتقو نع اهجارخإو ًادمعت ةالصلا كرت نم بيهرتلا» : هلوقب بابلا ثيداحأل

 . «رون نم هل امف ارون هل هللا لعجي مل

 / ۲) اولاقف مه امأ ًانيقي (ةفلدزم) وهف جحلا كسانم نم ثيدح يف ءاج اذإ (عمججا) مسا نأ كلذ نمو

 يف تماصلا نب ةدابع ثيدح ىلع قيلعتلا يف كلذ نايب يتأيسو !!«تافرعب :(عمج) با :اهريسفت يف ٤4

 يبنلا ثيدح ريسفت يف مهلوق ليبقلا اذه نمو .ىلاعت هللا ءاش نإ (فيعضلا -7 ثيدحلا / 9 / جحلا -

 هدعب اولقن مهنأ عم !«دقنلا نم رضاحلا لاملاب : ةنيعلاب» ۳٠١(: / ۲) اولاق . .٠ . . ةنيعلاب متعيابت اذإ» : لب

 رجاتلا نم عابت «كرحتت مل ةرضاح ةعاضبلاو «لجؤم دقنلا نأ هتصالخ يذلاو «ريثألا نبا نع حيحصلا هريسفت

 كلذل «لجألا لباقم نينمثلا نيب قرفلا نوكيف «لقأ رضاح نمشب عاب نمل ىرتشا نم اهعيبي مث ءلجؤم نمثب

 ريثألا نبا نع هولقنام نأ «دهاشلاو !نوريثك هحيبي يذلا طيسقتلا عيب تاكرب نم هنأ امك «ةيوبرلا عويبلا نم وهف

 . (جضني هيف امب ءانإ لكو) :لاق نم قدص نكلو «لقألا ىلع ةمجعلا وأ «لهجلا اذه يف اوعقي نأ مهينغي ناك

 وعدي نأ كي هنم تبلطو «نونج نم فرط اهب ناك يتلا ةأرملا ثيدح يف (مَمَّللا) مهريسفت هنم أوسأو هلثمو

 باسح الو ربصأ :تلاقف .اهيلع باسح الو «ربصت نأ نيبو «ىفشتف اهل وعدي نأ نيب لَ اهريخو ءاهل

 .«. .ةريغصلا نع اهب ربعيو «ةيصعملا ةبراقم :(َمَل)» :(187* / 5) ةلهجلا ةثالثلا نوقلعملا لاقف . "”تلع

 هلوق يف اهريسفت يف روكذملا اهانعمب ثيدحلا نم ةظفللا هذه اورسف فيك ميركلا ءىراقلا اهيأ لمأتف

 ال ىنعملا اذه نإف ؛ًادج ًاحيبق ًاطلخ اوطلخف «مَمَللا الإ شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلا» : ىلاعت
 «ةيصعملا اهباكترا وكشت تءاج ةأرملا نأ ذئنيح اهانعم نأل «لمأت ىندأب رهاظ وه امك ًاقلطم ثيدحلا بساني

 لامن# «لطابلا لطبأ نم اذهو ! . .اهيلع باسح الو اهل وعدي نأ نيبو ءاهيلع ءاقبلا نيب اهرّيخ ب يبنلا نأو

 ! ؟#ًائيدح نوهقفي نوداكي ال موقلا ءالؤه
 . بكرم لهج هنأل «لاضعلا ءادلا وه لب «لهجأ ثيدحلا يف مهف « ةغللاو هقفلا يف مهلاح اذه ناك اذإو

 ١(. ثيدحلا / ٠١ /داهجلا-1١) «حيحصلا» يف ثيدحلا رظنا (1)

 . حيحصلا نم ۲١( ثيدحلا /7 / زئانجلا )70  يف يتأيس (۲)
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 ثيذحلا يف يب هلوق ديعو مهلمشيف !نوملعي مهو ملع ريغب اوملكت دق نونوكيف الإو «مهب نظلا انسح اذإ
 مل اذإ ىتج «ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو ؛سانلا نم هعزتني ًاعازتنا:ملعلا ضبقي ال هّللا نإ» : هيلع قفتملا

 لهأ دنع هيف كش ال امم نإو .«اولضأو اولضف «ملع ريغب اوتفأق اولئسف ًالاهج ًاسوؤر سانلا ذختا ًاملاع كرتي

 نأل :ملع اريغب ءاتفإلا نم دشأو أوسأ «هدنع ةفرعم ال. نمم اهقيعضتو ثيداحألا حيحصت ةسرامم نأ ملعلا
 ال امك ًالالضإو ًالالض رطخأ ملع ريغب هيف مالكلاف «ميركلا نآرقلا دعب يناثلا عجرملا وه يوبنلا ثيدحلا

 هللا لاق نمب ٌةَبّش وأ بيصن هل نوكي ذئايحو «بصنم وأ لام وأ هاج نم يدام ضرغل ناك اذإ اميس الو.« یقخیا

 ١ 1 1 : : مهيف ىلاعت

 امم مهل. ليوف ءاليلق ًانمث هب اورتشيل هللا دنع نم اذه نولوقي مث مهيديأب باتكلا نوبتكي نيذلل ليوف# .
 ءاوهألاو ضارغألا لهأ ةرثك عم َرأ مل يننإ :تلق اذإ ًاغلابم نوكأ الو .:4نوبسكي امم مهل ليوو مهيديأ تبتك

 نم أرجأ ملع ريغب ًافيعضتو ًاخيحصت ثيداحألا ىلع مالكلا ىلع نوقفتي ةئالث نع ًالضف ًادحاو  نمزلا اذه يف
 ةثالث نم رثكأ يف ماخض تادلجم ةعبرأ يف )008٠0( مهتعبط ثيداحأ ددع غلب ثيح « عسوتلا اذهبو «ءالؤه

 ةيشاحلا ىلإ «بيغرتلا» يف يتلا رداصملا ركذ راركت الإ «ركذلا قحتسي ام ملعلا نم اهيف سيل !ةحفص قالا

 .مهدكو مهيعس نم كلذ نأ مهوتي ءىراقلا نإ ثيحب ءاهثيداحأ ماقرأ وأ اهتاحفصو اهتادلجم ماقرأب ةنورقم
 بيؤصتل ًائيش اهنم اوديفتسي مل كلذ عمو «نامزلا اذه يف ترثك يتلا سزاهفلا نم اهل مهنم لقن درجم وه امنإو
 .تاقيلعتلا يف هيلع ًاهبنم كلذ هللا ءاش نإ ءارقلا ىريس امك ةريثك يهو««بيغرتلا» يف ةعقاولا ءاطخألا ضعب

 ىلإ ةلمجلا يف مسقنت ثيداحألا ىلع اهنوقلطي يتلا ماكحألا نإ :لوقأف:ءانه مهألا دوصقملا ىلإ دعنلو

 نم 'ًادج اورثكأ دقو ءرظن اهضعب يفو ءًاثيدحو ًاميدق نيفلؤملا ضعب:نم هوقرس امم : لوألا مسقلا
 اوبدأتي نأ نود «مهتمدقم يف ىتج 'ةقياسلا هتاعبط ضعب يف «حيحصلا» اذه نم لوألا دلجملا نم ةدافتسالا

 دهجو قيقحتو بحب نع ًارداص ناكااذإ ةصاخبو «هلئاق ىلإ لوق لك وزع ملعلا ةكرب نم : ءاملعلا لوق بدأب

 دملا :لو يبنلا لوق مهلمشي نأ مهلاثمأ ىلعو مهيلع ىشخأ ينإف ءهب ضوهنلا مهرودقم يف سيل ملعو
 رعشب اهرعش لصت يتلا يهو ؛ةلصاولا نعل يب يبنلا ناك اذإو . "هيلع قفتم .«روز يبوث سبالك طعي مل امب
 هيف كش الإ امم نإف «سيلدتلاو ماهيإلا نم هيف امل كلذو ءامهريغو «نيجيحصلا» يف امك (روزلا) هامسو «رخآ

 هؤاعداو  «ملاع هنأب لهاجلا رهاظت وهو الأ «هنم أوسأ وه أم ميرحت يضتقي حيجرلا هقفلاو حيحصلا رظنلا نأ

 «ءالؤه لجف امك هريغل وه ام هسفنل بسني نأ هنم أوسأو !قيقر دلقم هريغل كلذ يف :ةنيقحلا يف وهو «قيقحتلا

 : ١ ١ . هللا مهاده

 نأ دحأ نظي ال يكل لوألا مسقلا اذهل ةلثمألا ضعب ركذ نم دب ال ءرخالا مسقلا نايب ىلإ لاقتنالا لبقو :

 !هدعب يتلا تادلجملا يف تعقر يتلا ءاطخألا نم ةريثك عاونأ نم ةعبرألا مهتادلجم نم لوألا دلجملا الخ كلذلو : تلق )07

 . 019-8010 / )٩ «حتفلا» يق هحرشو ثيدحلا ببس رظنا (۲)
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 :لوقأف «ةالاغملا وأ ةغلابملا نم ًائيش تركذ اميف

 ا يرذنملا ظفاحلا نأ ة ةقباسلا ةعبطلا يف )۲٠۷( مقرب يتآلا سنآ ثيدح تحت تركذ : :ًالوأ

 وهو «يشاقرلا بئاسلا نب لصاو وه امنإ» :تلقو .(يشاقرلا نمحرلا دبع نب لصاو) هيوار مسا يف مهو
 «نوروكذملا هقرسف .هلبق يذلا ثيدحلا يأ . «هل دهاش وه لب ءهنم فيظن سنأ ثيدح نإ مث «ًاقافتا فيعض
 فرحلاب خلإ «. . يشاقرلا بئاسلا نب لصاو وه امنإ :(!) انلق» :(777 / )١ ثيدحلا ىلع مهقيلعت يف اولاقف
 5 !!صقن الو ةدايز ال «دحاولا

 «لصألا نم تطقس» : كانه تلقف (۷16) مقرب يتالا ثيدحلا يف ةدايز لصألا ىلع تكردتسا :ًايناث
 امم وهو «يظفل فرصت عم ۹ / )١ مه ه هولقنف .«يناربطلا نم اهتكردتساو «ةرامع ةعوبطم نم اذكو

 ءةتسلا بتكلاب نولعفي امك ماقرألاب ًادحاو ًاثيدح هيلإ اوزع الو «ريبكلا يناربطلا نوفرعي ال مهنإف « مهحضفي
 ةدع «صالخإلا باتك - ١١ يفو لا ملغ ىلع كلذ يف ورکو «هيلإ فلؤملا وزعي ام ةرثك عم

 ههو 04و 07و 4١ 84و ۳۷و "5و ”4و ۳۳و "١و ۳۰) مهتعبط يف اهماقرأو ؛هيلإ فلؤملا اهازع ثيداحأ

 ةعوبطم اوبقعتي مل كلذكو !باتكلا يف يناربطلا ثيداحأ لك يف كلذكو «ماقرألاب اهنم ًائيش اوزعي ملو ء(۷٥و
 .ركذأ اميف ةدحاو ةرم ولو «ةرامع

 ةاور دحأ مسا يف رازبلل عقو ًامهو هكاردتسا «فشكلا» ىلع هقيلعت يف يمظعألا لوق اوقرس :ًاقلاث
 ىمسي نم دانسإلا يف سيل نكل :(!) انلق» :(07 / *) اولاقف 247 / ١7 / سابللا - 187 يف يتالا ثيدحلا
 ةلع نع دقنلا ةوهش مهلغش دقو !ًاروز مهسفنأل هوعّدا هللا همحر  يمظعألا خيشلا لوق وه امنإ اذهو .«ًادايز
 نم اودافتسا امكو .ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هنابب يتأيس امك عاطقنالا يهو «رازبلا اهيلع صن يتلا ثيدحلا
 نم اودافتسا كلذكف «! قشمد يف نولوقي امك - (تصنلا ىلع) اومتكو ؛«حيحصلا» اذه نم لوألا دلجملا
 املقو ءاهريغو ««ةعبرألا ننسلا حيحص»و ؛«ءاورإلا»و ««ةفيعضلا»و «ةحيحصلا ةلسلسلا» لثم ىرخألا يبتك

 !ة ةيشاحلا يف الو ةمدقملا يف ال !ًالفاغت و أا ةلفغ امإ اهفلؤم نوركذي ال مهف ءاولعف نثلو ءاهئامسأب نوحرصي
 ١ / ١410(2. ص) يئاسنلا حيحص يف هرظناو» :(مهتعبط - ۲۸۳و ۱ / ۲) ثيداحألا ضعب يف مهلوقك

 نيلالهلا نيب ةظفللا اورصحي نأ نودو اذكه .ةحيحص :(مهتعبط 84 / )١ ثيدح بقع مهلوقكو
 مث !هفلؤم اوهساةلو ءرضاحلا رصعلا يف حلطصملا وه امك باتك هنأ ىلإ لقألا ىلع ةراشإ وأ ؛نيجودزملا

 ؛دانسإلل يحيحصت اورتبو ءدحاولا فرحلاب يترابع اولقن مهنأل «قبسامم أوسأ نوكت دق ةقرس مهل تي
 ىلع قيلعتلا يف اولاقف | (نوحمقم مهف ناقذألا ىلإ هيف مهو «نيدلقم ريغ نولقتسم ء اب
 يادا ءاز تیا ءةعجنلا فنصملا دعبأ دقل «نسحا» ٤ / ٠١(: / تاقدصلا )4  يف يتآلا ثيدحلا

 .«(۳۰۸و ۳۰۰ /2)دمحأو .(۲۱ /)

 ' ًافنآ تلق امك !«حيحص دانسإب» : يلوق هرخآ نم اورتبو ءًاعبط نيسحتلا نود دحاولا فرحلاب يلوق اذهو
 !!بجعلا لطب ببسلا فرع اذإو «ببسلا ركذ عم

 يف مكحلاب اؤدرفنا مهنأ يف الإ لوألا مسقلا نع ًاريثك فلتخي ال دق وهو ,رخآلا مسقلا ىلإ نآلا دعنلو

 ف



 :لوقأف ديدش راصتخاب كلذ يف لوقلا لمجأ نأ تدرأف «هيف مهؤاطخأ تعونتو «هضعب

 ١ «ةمدقملا» يف اولاقف ءاومعز اميف امهعم ًابدأت امهدحأ وأ ناخيشلا هاور ام لك حبحصت اومزتلا )١ /

 نورداق مهنأب يوق راعشإ هيفو . )2 . ىلاعت هللا امهمحر امهدحأ وأ نيخيشلا عم بدألا ةءاسإ دصقن ملو : كدي

 هنكلو «كلذ اوعيطتسي نأ نم سخأو لهجأ مهنإف ؛هللاو اوبذكو ! !مهعم ًابدأت اولعفي مل مهنكلو ءامهدقت ىلع

 انيأرو !امهعم بدألاب رهاظتلاب نيرتستم ءاوطعي مل امب عبشتلاو .««ربكتسم لئاع» ثيدحلا 'يف امك ٌولغلاو ٌوتخلا

 نم مه نيأو ءاومعز امل ًافالخ ءًاقلطم بدألا يفاني ال امم عيفرلا بولسألاو ملعلاب دقنلاو :فورعم كلذ يف

 ىلع ةلثمألا ضعب يتأتسو !؟(ِلي ربقلا اذه بجاص الإ هيلع درو در الإ دحأ نم انم ام) : هللا همحر كلام لوق

 كلذ .

 يف كاثم مهيلع يلاتلاو ظافحلل ةقلاخملا عم تاقلا اهتاور ضعبو ةحيحصلا ثيداحألل مهنيعضت ۲

 ١(. ثيدحلا ١/ / نآرقلا ةءارق )1 

eاودمتعا مهنأل لوألا دلجملا دعب ام يف ةصاخ ةروصب ةةركنملاو ةفيعضلا ثيداحألل مهحيحصت  

 رظناو . ًايبسن ولو - هللدمحلاو - هيف مهؤاطخأ تّلقف ««حيحصلا» اذه يباتك نم لوألا دلجملا ىلع هرثكأ يف

 .(7-0) عطقملا / «بيغرتلا فيعض» ةمدقم يف ةلثمألا ضعب

 ؛ ةفيعض ىرخأو :ءاهريغل وأ اهتاذل امإ ةحيحص ةريبك ةلمج اهيفو «ثيداحألا نيسحت نم مهراثكإ :

 نم a نيسحتلاب نوظفحتيف «فيعضتلاو حيحصتلا نفب مهلهجل كلذو
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 ثحابلل كلذ فشكيو «مهزيغ نم هنأ عقاواو «مهنم هنأ نيرهاظتم نيبسحتلا وأ حيحصتلا نوركذي 4

 باوصلاو !اوركذ ام يفانت ةحداق ةلعب هلعي يمثيهلاك ظافحلا ضعب نم جيرص لقنب كلذ نوعبتُي مهنأ «لمأتملا

 |! حيحبصتلا نولقنيو ثيدحلا ٍنوفعضي دقو «ثيداحألا ضعب يف هعم

 وأ ىرخألا تاياورلا ضعبب هبّقع دق فلؤملا نوكيو ؛ حيحص) :مهلوقب ثيدحلا مهجيرخت نوردصي- +

 كلذ فعض اولهجو ؛هوححص كلذلو «يراخبلا يف نوكي دق يذلا هلصأ فالخب ةفيعض يهو «تادايزلا

 مهلف !!«بيغرتلا بيذهت ب هومس ام هنم لخي ملو مهدنع رركت دق عونلا اذهو «حيحصتلاب هولمشف ضعبلا
 عطقملا يف ةلثمألا ضعب رظناو .(د) ةرقف ةمدقملا يف ىرتس امك ريثكب أوسأ مهلاح لب ؛اذه يف يرذنملاب هبش

 ١ . «فيعضلا# ةمدقم نم (۷)

 نع ةحيحبصت اولقن يذلا ثيدحلل مهقيعضتو ؛مهنم ء ءافعضلل مهقيثوتو «ةاورلا نم تاقثلل مهفيعضت ۷

 !ءاوشع طبخ كلذ لك « ظافحلا نم عمج

 و و وس هيلا ؛مهؤامشأ ةهباشتملا ةاورلاب مهلهجا_ م:

 . التم نيطلتخملاك «ىرخأ ةرات فَكَضُيو «ةرات مهثيدح حصي نيذلا تاقتا ةاررلا ضب نجلا نيب نؤقرثب

 . ءارآلاو راكفألا ريغتب قلعتي اميف )٩ - ١١( صارظنا (۱)



 !ينامي (يناعنص) لك نأ مهمهوت كلذ نمو

 ةمدقملا نم )٠١( عطقملا رظنا !فيعضتلا يف «فيعضلا عوفرملا عم حيحصلا فوقوملا مهظلخ - 4

 .ًافئا اهيلإ راشملا

 يف نولعفي كلذكو «عضوم يف هنوفعضيو «عضوم يف هنووقيف «دحاولا ثيدحلا يف مهضقانت - ٠

 !مهظفح فعضو « مهتلفغو ديلقتلا ببسب «دحاولا يوارلا

 !اهيلإ ثيدحلا اوزع يتلا رداصملا ضعب يف عباتم وهو «وارب ثيدحلا مهلالعإ- ١

 ىلع «هدهاوشب نسح» وأ «نسحا :مهلوقب ةردصم «بيغرتلا» نم مهتعوبطم ثيداحأ رثكأ - ١

 ريثكلا ةبترم نم طحلاو بارطضالا نم اهيف ام عم ةبترملا هذه ىلإ اوأجل امنإو ««هدهاشب نسحا ةراتو «بلاغلا

 ؛ءاملعلا دنع ةفورعملا ةيملعلا دعاوقلا بسحو ةقدب اهتفرعمب مهلهجل «هريغل امإو «هتاذل امإ ""حيحصلا نم

 ءاوشع طبخ) مهنم كلذ نوكي نايحألا نم ريثك يف هنأ انه دوصقملاو ء(٤) ةرقفلا يف تنيب امك مهنم ًاظفحتو '

 يأ ءرصاق دهاش هنكلو ؛دهاش كلانه نوكي دق معن ءدحاو دهاش الو لب ؛دهاوش ال ذإ ؛«(ءاملظلا ةليللا يف

 ملع يف ةكراشم هل نمم ريثك هنع لفغي كلذل «ملعلا اذه قئاقد نم اذهو «ضعب نود ثيدحلا نتم ضعبل دهشي

 وهو «هفعض ةدشل ةداهشلل حلصي ال هنكل ءأمات ًادهاش دهاشلا نوكي دقو ,"”فيعضتلاو حيحصتلاو جيرختلا

 ًاديلقت هدلقي نم لاح نوكي اذامف )١7(« ةرقف ىلوألا ةعبطلا ةمدقم يف هارتس امك يرذنملا ظفاحلا هنع لفغ امم

 . ةقباسلا ةمدقملا نم (1- 4) عطقملا رظنا !؟ىمعأ

 ام لكو ءهرداصم بلاغ يف هل ديلقت هتماع نإ ذإ ءباتكلا ثيداحأل مهجيرخت ةهافت كلذ نمو - ١

 ًاثحب بلطتت اهنأل اهنع فرطلا نوضغي مهف اهرئاس امأو !اهماقرأ يه امنإ هيلع نوديزي ىرحألاب وأ هيف هنوفلاخي
 ىلإ هوزع يرذنملا تاف دق نوكي امم ركذي ًائيش نوكردتسي ال مهف كلذلو «ةتبلا هلهأ نم اوسيل مه ءًادهجو
 ٠ مهريغ دهجل مهنم ةقرسف اولعف نئلو ءاهيلإ نوزعي مه يتلا رداصملا ضعب

 ضعبل باتكلا يف ًاوزعم نوكي ثيدحلا نأ مهتلفغ غلابو مهلهج ىلع لدت يتلا مهيزاخم نم نإو - ١4

 يه ماقرألاب ىرخأ رداصمل هنوزعي  مهتداع يه امك ماقرألاب اهيلإ هوزعي نأ لدبف «مهدنع ةفورعملا رداصملا

 !رخا ثيدحل

 مقرب هجيرخت قبس» :مدقتملا همقرب هيلع نوليحي مهنأ داعملا ثيدحلا يف مهتداع نم هوحنو - 5

 ولو مهيلإ ةمولعملا ميدقتو «ءارقلا ةحار مهمهي ال هنأ ىلع لدي امم اذهو !هتبترم هعم نوركذي الو ««(:..)

 ركذب ًاشحاف أطخ نوئطخي نايحألا نم ريثك يف كلذ عم مه مث .هوحنو «. .قبنس حيحص» :ةدحاو ةظفلب

 !رخا اثيدح هدجو هيلإ عجر اذإ ءىراقلا نإف ءمقرلا

 .«حيحصلا# اذهب كلذ ةلباقمب بل يذ لكل ًايلج كلذ رهظي )١(

 . عبطلا تحت امهو «0نآمظلا دراوم فيعض#و ««نآمظلا دراوم حيحص» : ّيباتك يف ءالؤه ضعبل ةريثك جذامن ىرتسو (۲)

 . ةيتألا «فيعضلا# ةمدقم نم (9) عطقملا يف ةلثمألا ضعبو !مهتاقرس ضعبل حضاف لاثمك ١1( ص) رظنا (۳)
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 وأ ««تاقثهلاجر» وأ «حيحصلا لاجر هلاجرو» : :ثيدحلا يف هريغو يرذنملا لوق نم نومزلتسي 7
 ىلع اوفو مهنأ مغر ء(ءاوشع طبخ) كلذ يف مهل طباض الب اذكه ؛ةراث نسحلاو ةرات ةحصلا . .؟نوقثوم .

 رکا وأ لهجلا وهف ء(١۳) مقر ثحبلا يف يتأيس امك ًاحيحصت كلذ نأ ىلوألا ةعبطلا ةمدقم يف يهيبنت
 1 .(۷) عطقملا / ىرخألا ةمدقملا يف ةلثمألا ضعب رظناو !ناعمتجي دقو

 / ثاقدصلا - ۸) ربخآ يف يتإلا (2) ثيدحلا يف مهلوق وهو ٌكدحاو الاثم انه ءىزتجأ ةريثك ةلثمألاو
 ةلثمألا ضعب تركذ دقو !!«حيحصلا لاجر هلاجروا :هلوق ىلع دزی مل وهو .«يمثيهلا هححص دقو» :)¥
 .)ىهرشت هللا رسي ءاذه عم عبطلا تحت وهو ؛«بيغرتلا فيعضا ةمدقم يف ىرخألا

 راو دلال ىلع ويسب ءاهماقرأ ىلإ ةراشإلاب يفتكأس اهزرصح.ناكمي ال ة ةريثك ىرخأ ماهوأ - ۷
 ۳و ٤۱۹و ۱۷و ۱7۹و 1917و و 78و )١6 :اهنم ًاشحاف وأ ًابيجع ناك امب صاخ طخ هقوف يذلا
 ٤و ۸٩۵و 0۸۸و 0204و ١051و ٤01و ۹٤و ١141و ٤۳٤و 95١1و ۳۹و ۳7۷و ۲و ۲۳۹و ۹و
 و ۰ ۰1۷و ٤و ۳۹و ۹و و و وو 1و ۷0و ۷و 3۹1و 91و
 : .ىرخألا ةمدقملا نم )٠١( عطقملا رظناو .(91١٠و ٠ ۸و ٤و 49١٠و

 حيضوت نود اهيلإ ةراشإلاب تيفتكا ماهوألا نم هيلإ ترشأ ام ءارقلا دجي ماقرألا هذه ثيداحأ تحتو
 Gs N EB N N تل فاي ٠ راو یف تلعف امك اهجذامن

 . رصبتسم لكل ةيافكو ةينغ ركذ اميفو «تدرأ امم رثكأ تلاطو تعسوت ةمدقملا نأ ترعش

 ل اع هللا ءاش نإ اهنايب يتأيس «ةثالثلا نيقلعملا ىلع :ركني امم ىرخأ جذامن كانهو
 نإ انه ثلعف امك هتمدقم يف ملكلا نم عماوج يف اهعاونأ ىلإ ةراشإلا عم ؛باتكلا نم رجآلا مسقلا ثيداحأ
 . ىلاعت هللا ءاش

 اودي أو :مدشر یل اودوی ناو «ةصاخب تالا كتلوأوةماعب ءارقل اهب ع نأ وجرأ ىلاعت لو
 اولجعتسي الو ؛مهب سانلا عفتني ءاملع اوزيصي ىتح «ملعلا بلط يف اوَدجي نأو « مهنا ىلع لا دعب
 ال هللا هجول ملغلا مهبلط نوكي نأو ؛(هنامرحب يلتبا هناوأ لبق ءيشلا لجعتسا ن :م) :اولاق ًاميدقف ..اوبّيزتيو
 ش :ةوعدلا هذهب ةمدقملا هذه متخأ ينإف كلذلو «ًاروكش الو ءازج هب نوديري

 . ًائيش هيف دحألعجت الو ءًاصلاخ كهجول هلعجاو ءًاحلاص هلك يلمع لعجا مهللا

 . نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم ىلع كرابو هللا ىلصو
 : ها1414 ةنس رفص ۱۹ /نامع

 ا بتكو
 ينابلألا نيدلا رصان دمحم
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 . تاحلاضلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو ؛ نیلماک اعبط دقو. )١(

۲۰ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 “ةلاثلا ةعبطلا ةمدقم

 غبتا نمو ءهبحصو هلآ ىلعو ؛دمحم ىلع هللا ىلصو «نيقتملل ةبقاعلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيدلا موي ىلإ مهاده

 يهو «ابيهرتلاو بيغرتلا حيحص» مّيقلا باتكلا اذه نم ةثلاثلا ةعبطلا ماركلا ءارقلا يدي نيبف ءدعب امأ
 : ناتا اهمهأ «ةمج ايازمب نيتقباسلا نيتعبطلا نع زاتمت

 :ىلوأ رخآلا باتكلاب اهنأ نمزلا عم يل َنّيبت يتلا ثيداحألا ضعب اهنم تفذحو ءاهتحّقن يننأ :ىلوألا

 ١6١1و ۳٠و )٤۳ :امهيلإ راشملا نيتعبطلا يف اهماقرأ هذهو «هرشن انل هللا رسي ««بيهرتلاو بيغرتلا فيعض»

 .(١٠الاو ۱۹و اوو "48و

 ءزج» يف ديز وبأ هللادبع نب ركب لضافلا خيشلا ىلإ هفعضل يهيبنت يف لضفلا دوعي اهنم لوألا ثيدحلاو

 ال :5ي هلوق عم ًايواجتو «لضفلاب فارتعالا بجناوب ًامايق اذه لوقأ « ص) «ةالصلا يق ضوهنلا ةيفيك

 يف ةصاخبو «(ءزجلا» اذه يف بتك امم ريثك يف هفلاخأ يننأ يفاني ال اذهو «٠سانلا ركشي ال نم هللا ركشي

 يف هتعدوأ عساو ثحب يف فيعضتلا يف ءأطخ تنيبو «هيلع تددر دقو « ءضوهنلا يف نجعلا ثيدحل هفيعضت

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ابيرق ءارقلا يدي نيب نوكيسو «نامع عبط 191١-5١1(2 ص) ؛ةئملا مامت»

 يف جّرخم نامزب كلذ لبقو .(۳۹) ةةنجلا لالظ» يف فّمضم وهف «(08) اهنم يناثلا ثيدحلا امأو

 !؟«بيغرتلا حيحص» يف عقو فيك هللاو  يردأ الف )١447(« «ةفيعضلا“

 «هفعض تنيبت مث «هححص نمل ًاعبتو «هدانسإ رهاظب ًارارتغا عقو ميدق أطخ وهف )٠٠١(« ثلاعلا امأو

 . )٥١( «ءاورإلا»و ء(۸) «دواد يبأ فيعض»و ؛(164) ةاكشملا» يف كلذ ىلإ ترشأ امك هتلع يل تفشكتاو

 ؛هحيحص) يف نابح نبا ةياور نم )۱۹٥( «ةحيحصلا» يف هتجّرخ تنك يننأ ببسلاف ء(١٤٠) عبارلا امأو

 اذه يف هءاقبإ يسفنل زجتسأ ملف ء(ةحيحصلا )91  ثيدحلا لثم ًاعاطقنا هدنس يف نأ يل نيبت مث «هريغو

 كلذ تنّيب دقو «ةيهاو اهنكل «ةلوصوم ىرخأ قيرط ىلع هل تفقو يننأ عم «ةلعلا هذه روهظ دعب «حيحصلا»

 . كلذ ىلع هيبنتلل ةبسانملا تءاج نآلاو «٠ةفيعضلا» ىلإ هلقنل ًادادعإ ««ةحيحصلا» ةيشاح يف

 ينعأ ءلصألا يف هنأل ؟ينم مأ «عباطلا نمأ «عقو فيك يردأ ال أطخ وهف 801(2) سماخلا امأو

 «هقعضل يرذنملا راشأو «ديدشلا فعضلاب هيلإ راشم 73١( / ۲) «بيهرتلاو بيغرتلا ىلع بيغرلا قيلعتلا»

 .(1901) ؟عماجلا فيعض» يف هتدروأ تنك هيلع ءانبو «ًاكورتم هيف َّنأب هيلع تقّلعو

 هتجّرخف «دانسإلا فيعض هنأ دعب اميف يل نّيبت دقف «داهتجالا فالتخا نم وهف ء(١٤٠٠) سداسلا امأو

 ةراتو «هثيدح نّسحي ةرات وهف «هيوار يف ناطقلا نبأ ضقانتو «هتلع كانه تّيبو )23١46(« «ةفيعضلا» يف

 نوكي هئيدح نّسحُي يذلا يوارلا نأ كلذ ببسو «فالتخالا اذه لثم يف يلثم عقي نأ نذإ ةبارغ الف « هفعضي

 .[ش] طقف لوألا دلحملا ؟بيغرتلا حيحص» ل )١(
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 الو ءاذه نم ءيش ىلإ | ؟ةسوعلا» يف يسيل راق هنو كسلا ورم 0 هئيدح فيعضتل ًاحشرم :ةداع

 .ءاش نم عجاريلف ؛هترابع نآلا ينرضحت

 ؛عماجلا خيحص» يف عقو دقو «هلبق يذلا هيبش ينم أطخ وهف «0١20أ١و )٠١19 نماثلاو عباسلا امأو 1

 دقو ««عماجلا !فيعضالو ««بيغرتلا فيعض» رخآلا باتكلا ىلإ لقنيلف ءامهريغو «(۹٥٤1و ۳۲۰) ًاضيأ

 هللاو ياا ندوی ر الك هلعف نم ثيدحلا حصي امنإو ٤۸ - 0١(« / ؟) «ءاورإلا» يف هع تنّكب

 . يداهلا وه ىلاعت

 . ةديدجلا ةعبطلا هذهل ىلوألا ةّماهلا ةّيزملا يه كلت

 يف فعضل هنع تضرعأ تنك ء(1۳) مقرب يتآلا ثيدحلا اهب تقحلأ يننأ يهف ؛ىرخألا ةّيزملا امّأو
 لالظ» يف اهيلع تملكتو «مصاع يبأ نبال «ةنسلا» يف راثآلا ضعبو «ىرخأ ًاقيرط هل تدجو مث هدا

 : . ملعأ هللاو .ه هزيغل نسح ثيدحلا'نأ ىلإ تيهتناو 227949 - ۲۹۷) «ةنجلا

 ةلسلستملا ثيداحألا ماقرأ رييغتل ًاديهج ًادهج ةعبطلا هذه ىلع هتلخذأ يذلا ليدعتلا اذه مزلتسا دقلو
 ثيداحألا ضغب ىلع فلؤملا اهب لاحأ ؛تالاحإلاب ةنورقم :تاحفبصلا نم ريثك يف ترك يتلا ماقرألاو

 ةمادقملا يف انعضو انك كلذكو ءاهيلإ عوجرلا ءارقلا ىلع رَّسينل ماقرألا كلت انعضو انك ؛ةرخأتملا وأ ةمدقتملا

 ال ينإق كلذ عمو «تارمو تارم باتكلا ةعجازم ينم كلذ ىضتقاف «ضرغلا سفنل ماقرألا نم ًاريثك يشاوحلاو

 ا

 ماقرألا عبط ىلع اوماق نيذلا بابشلا كئلوأ طاشن ؛يضُملا ليدعتلا اذهب مايقلا ىلع ينعجش امم نإو .

 «موزللا ذنع تاملكلا وأ ماقرألا نم ةديدجلا روطسلا ضعب عبطو ؛ةميدقلا ماقرألا قوق ةقدب اهقّصلو ةديدجلا

 دا نشا رس روسي الا باتكلا ملف راب روا مثقل معسل ديل وب

 .ًاريخ هللا مهازجف «ىلاعت هللا

 .ةداتعم رومأ اهنأل ؛اهبلإ ةراشإلل ةرورض ال حيختصتلا نم اهب انمق ئرخأ رومأ ةمثو ءاذه

 يل رخدي,نأو «ةقباسلا تاعبطلا نس معأ ًاعفت ةعبطلا هذهب عفني نأ ىلاعتو هلاحبس هللا لأسأ ءًاماتخو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو . مياس بلقب هللا ىنأ نم الإ نوتب الو لام عفني ال موي ةمايقلا موي ىلإ اهرجأ

 اه108/4١ / ۱۳ نامع

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم

 د HF دج د دع
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 “ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن «هلل دمحلا نإ

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي نمو هل لضم الق

 .هلوسرو

 يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ ايإط ؛ «نوملسم متنأو الإ نثومت الو هتاقث قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي

 هب نولءاست يذلا هللا اوقتاو .ءاسنو ًاريثك الاجر امهنم ٌّثبو اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مفلح

 مكلامعأ مكل حلصي ًاديدس ًالوق اولوقو هللا اوقت نا اونمآ نيذلا اهيأ ايإ> ءًبيقر مكيلع ناك هللا نإ احرألاو

 . ًاميظعًازوف راف دقف ةّلوسرو هللا عطب نمو «مكيونذ مكل ٌرفغيو

 ّلكو ءاهئاثدحم رومألا ر ّرشو «دمحم ٰيده يدهلا ّنسحأو هللا ٌباتك ثيدحلا ٌّقدصأ نإق ءدعب امأ

 .رانلا يف ةلالض ٌلكو «ةلالض ةعدب َّلكو «ةعديب ةثدحم

 هتسافنو «بيهرتلاو بيغرتلا» باتك نع ةملك ١

 نيدلا يكز ظفاحلل «بيهرتلاو بيغرتلا» باتك نأ ملعلا لهأ نم دحأ ىلع فاخب سيل هنإف ؛دعيو

 يف قرفت امب .داك وأ هيف طاحأ دقف «هعوضوم يف فلأ ام عقنأو عمجأ وه يرذنملا يوقلادبع نب ميظعلادبع

 ملعلاك «ءارغلا ةعيرشلا باوبأ فلتخم يف بيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ نم اهريغو ةتسلا بتكلا نوطب

 ينغتسي داكي ال امم اهريغو «رانلاو ةنجلا ةفصو ءدهزلاو «قالخألاو بدألاو «تالماعملاو عويبلاو «ةالصلاو

 بتك نم اهرداصم ىلإ اهايإ هوزعو ثيداحألا جيرختب هئانتعا عم ءسردم وأ بيطخ الو ءدشرم وأ ظعاو هنع

 درف وهف «هفيلأتو هعمج نسحأو «هفينصتو هبيترت داجأ دقو «ةمدقملا يف هسفن وه هنّيِب ام ىلع «ةدمتعملا ةنسلا

 هباتك ةمدقم يف (يجانلا)ب بقلملا يبلحلا نيدلا ناهرب ظفاحلا لاق امك ا عطقنم «هنف يف

 يف دامعلا نبا هنع هلقن امك ؛سيفن باتك هنأب :داقّتلا يبهذلا ظفاحلا هفصي نأ كلذب قحتساف «فءالمإلا ةلاجع»

 YA). ة7 تارتا

 فيعضلا نم يوقلا زييمت يف يرذنملا حالطصا ۲

 حضوأو «ةرابع زجوأب «فعض وأ ةحص نم ثيدحلا ةبترم نايبب هيف ين هنأ يدنع هتسافل نم نإو

 : كلذ وحنو ءهفعض وأ هنسحو «هدانسإ ةحص ىلإ ريش م: : هتمدقم يف كلذب حّرص امك ؛ةراشإ

 E RE «ةزيزع ةماه ةدئاف هذهو

 لقألا ىلع وأ ءاهللع نع فشكلاو «فعضلاو ةحصلا يف اهبتارم نايب ةيانعلا نود ءاهجيرختو ثيداحألا

 ءاهريغو حاحصلا باحصأ ةقيرط وهو «لاجلا هذه لثم يف بجاولا وه امك ؛اهنم تبث ام ىلع راصتقالا

 ««ىرغصلا ماكحألا» يف يليبشإلا قحلادبعكو «نيمّدقتملا نم مهريغو نابح نباو ةميزخ نباو نيخيشلاك

 لال طقف لوألا دلحملا «بيغرتلا حيحص» ل )١(
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 .نيرخأتملا نم امهزيغو ««نيحلاصلا ضايرا يف يوونلاو
 ةفيعضلا ثيداحألا حرط ىلع ملسم مامإلا ضح -؟

 :( ص) «ةحيحص» ةمدقم يف لاقف «ةفيعضلا ثيداحألا حرط ىلع ملسم مامإلا ضح اذه ىلعو
 حرط ن مهمزلي اميف ًاثّدحم هسفن بّصن نمم ريثك عينص ءوس نم انيأر يذلا الولف - هللا كمحري  دعبو»

 هلقن امم ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألا ىلع راصتقالا مهكرتو «ةركنملا تاياورلاو ؛ةفيعضلا ثيداحألا
 نم ءايبغألا ىلإ هب نوفذقي امم ًاريثك نأ مهتنسلأب' مهرارقإو مهتفرعم ذعب «ةنامألاو قدصلاب نوفورعملا تاقثلا

 ءةبعشو ؛كلام لثم «ثيدحلا لهأ ٌةمثأ مهنع ةياورلا مذ نمم نييضْرم ريغ موق نع لوقنمو ؛ركنتسم وه سانلا
 نم تلأس امل باصتنالا انيلع لهس امل - مهريغو يدهم نب نمحرلادبعو «ناطقلا ديعس نب ىبحيو «نايفسو

 « ةلوهجعملا فاعضلا ديناسألاب ةركنملا رابخألا موقلا رشن نم كانملعأ ام لجأ نم نكلو «ليصحتلاو زييمتلا

 .تلأس ام ىلإ كتباجإ انبولق ىلع فخ ؛اهبويع نوفرعي ال نيذلا ماوعلا ىلإ اهب مهفذقو
 هيلع ليلدلاو ءطقف ةحيحصلا ثيداحألا ةياور بوجو  ؟

 ءاهميقسو تاياورلا حيحص نيب زييمتلا فرع دحأ لك ىلع بجاولا َّنَأ - ىلاعت هللا َكَقَّثو  ملعاو
 ' يقتي نأؤأ .هيلقان يف ةراتّسلاو «هجراخم ةحص فرع ام الإ اهنم يوري ال نأ نيمتهملا نم اهل نيلقانلا تاقثو
 نود مزاللا وه اذه نم انلق يذلا نآ ىلع ليلدلاو . . عدبلا لهأ نم نيدناعملاو «مهتلا لهأ نع اهنم ناك ام اهنم

 نمم : هؤانل لج لاقو ۰.۰ اوه ابب قساف مكءاج نإ اونما نيذلا اهيأ اي : هركذ لج هللا لوق هفلاخ ام
 ريغ طقاس قسائفلا ٌربخ نأ يآلا نم انركذ ام لدف . «مكنم ٍلدَع يرد اودهشأو» : لاقو «(ءادهشلا نم نوّضرت

 دقف ءهوجولا ضعب يف ةداهشلا ىنعم هانعم قراف نإو «ربخلاو «ةدودرم لدعلا ريغ ةداهش نأو «لوبقم
 دنع ةدودرم هتداهش َّنأ امك «ملعلا لهأ دنع لوبقم ريغ قسافلا ربخأ ناك ذإ ءامهيناعم مظعأ يف ناغمتجي ٠

 رثألا وهو ءقسافلا ربخ يفن ىلع نآرقلا ةلالد وحنك ءرابخألا نم ركنملا ةياور يفن ىلع ةنسلا تلدو « مهعيمج
 دا م : لَك هللا لوسر نع روهشملا

 . ىهتنا .٠ . ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح .«نيبذاكلا دحأ وهف ؛بذك هنأ ىري كيدحب ينع ٌتَّدح نما

 ةريغملا نع بيبش يبأ نب نوميم ىلإو «بدنج نب ةرمس نع ىليل يبأ, نب نمحرلادبع ىلإ هدانسإ قاسف
 نع ريذجتلا يف ةفوقوم ًاراثاو «ةعوفرم ىرخأ ثيداحأ قاسو ..كلذ كي هللا لوسر لاق :الاق ةبعش نبا
 : . هتحص فرعي ال امب ثيدحتلا

 ٠ املاغ نوكي ال كلذ لعفي ال نم نأو فيعضلاو حيحصلا نيب زييمتلا بوجؤل ليلعت ْ

 وه امنِإ ءهدابع ىلع هللا ةجح وه يذلا ملعلا نال ءابجاو ثيداحألا نيب روكذملا زييمتلا ناك امنإو
 نكي ملام اهيف لحد دق ةنسلاو ءاهنم نوفورعملا ءاملعلا هطبنتسا ام الإ مهلا «رخآ ءيش سيل «ةنسلاو باتكلا
 ام عيرشت ىلإ ًامتح يدوي «قيقحت وأ زييمت نود اهرشنو «ًاقلطم اهيلع ذامتعالاف ؛ىلاعت هللا اهدارأ ةمكحل اهنم
 rS SG «هللا هب نذأي مل

 : : الك هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ ثيدح هحضويو هدّكؤيو «مدقتملا ة ةريغملاو
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 : ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا لاق كلذلو ."عمس ام لكب ثّدحي نأ ًابذك ءرملاب ىفكا
 «عمس ام لكب ثّدحي وهو ًادبأ ًامامإ نوكي الو «عمس ام لكب ثّدح لجر ملسي سيل»

 امهاور .«عمس ام ضعب نع كسمي ىتح هب ىدتقُي ًامامإ لجرلا نوكي الا :يدهم نب نمحرلادبع لاقو
 .اةمدقملا» يف ملسم

 «ميقسلاو حيحصلا فرعي مل اذإ ملاعلا نإ) :هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأ :نامامإلا لاقو

 ص) «ثيدحلا مولع ةفرعم» يف مكاحلا هللادبع وبأ هركذ .«ًاملاع ىّبسُي ال ثيدحلا نم خوسنملاو خسانلاو
06 

 ةياور لاجم يف نيسّردملاو ظاَعؤلاو ءابطخلا نع اضف «نيفلؤملا ريهامج ريصقت نيبتي قبس اممو
 ءهللا لوسر عم بدأت وأ هللا نم ىوقت ام نود «بدو به ام اهنم نووري ًاعيمج مهنإف ءب يبنلا نع ثيداحألا

 . رانلا يف هدعقم أّوبتيف نيبذاكلا نم مهدحأ نوكي نأ ةيشخ ءاذه مهعينص لثم نع - مهب ةفأر - مهرّدح يذلا
 «روصعلا رم ىلع ًادج نوليلق (ملاعلا) عيفرلا مسالا كلذ نوقحتسي نيذلا نأ ىلع حضاو ناهرب كلذ يفو

 :ليق امك رمألا راص ىتح مهددع لق نامزلا رّخأت املكو
 ٍليلقلا نم ّلقأ مويا اورا طف ًاليلق او أغ اذإاوناكدقو

 هحالطصاو يرذنملا ىلإ ةدوع-

 لاق امك ناك لب «تاقثلا ءاملعلا كئلوأ نم ناك هللا همحر يرذنملا ظفاحلا نأ هيف بير ال امم نإو
 .هقرطو هلولعمو هميقسو هحيحصب ًاملاع «هنونف فالتخا ىلع ثيدحلا ملع يف ريظنلا ميدع» : يبهذلا
 يف كلس دق هنأ الإ «ثيدحلا نم فيعضلاو يوقلا نيب زييمتلا «بيهرتلا و بيغرتلا» هباتك يف مزتلا دقف ءاذهلو
 « ةليلق هيلإ ىمر يذلا زييمتلل هنم ةدافتسالا لعجي امم «ضومغلاو لامجإلا نم ريثك هيف «ًارعو ًاليبس كلذ نايب

 :نايبلا كيلإو « ةعئاض لب

 هحالطصا يف يرذنملا مالك صن -

 : هيلإ راشملا زييمتلا يف هحالطصا ًانيبم هباتك ةمدقم يف لاق

 : ناك ْنِإ كلذكو «(نع) ةظفلب هترّدص (!) امهبراق ام وأ ًانسح وأ ًاحيحص ثيدحلا دانسإ ناك اذإف» أ
 ١-مُرسلة.

 1 اق را
 ا راک

 . مُهِبُم وار هدانسإ يف وأ - 5
 . ینو فيعض وأ -5

 . تاقث دانسإلا ةاور ةيقبو ءفّعِض ةقث وأ - 5

 )١( «ظافحلا ةركذت» )٤/ ۷١؟(.

o 



 .رضي ال مالك مهيف وأ - <

 ' .هفقو حيحصلاو «ًاعوفرم يور وأ -8

 .ةلاسرإ حيحصلاو «ًالصتم وأ - 4

 مث «(نع) ةظفلبأ هرّدصأ :- لاق  هجرخ نم ضعب هنسح وأ هححص ْنْكل «ًافيعض هدانسإ ناك وأ - ٠

 وأ ءنالق ةياور نم نالف هاور» :لوقأف هيف فلتخملا يوارلا كلذ وأ ءهلضع وأ هعاطقنا وأ هلاسرإ ىلإ ُريشأ

 نإ: لوقأف هيف فلتخملا يوارلا ركذأ ال دقو «ةرابعلا هذه وحن وأ 4نالف هدانسإ'يف» :وأ ««نالف قيرط نم

 ال : ..9 :وأ «فميقتسم . . .0 :وأ ««نسح هدانسإ» :هيف فلتخا نم مهيفو ؛تاقث ثيدحلا دانسإ ةاور ناك

 : ! .دهاوشلا ةرثكو نتملاو دانسإلا لاح هيضتقي امبسح كلذ وحنو «؛هب سأب

 : هيف ليق نم دانسإلا يف ناك اذإو - ب

 ٠ ١-لكذاب(( .(عاضو) وأ 7

 - ء(طقاس) وأ ء(كلاه) وأ ؛(ثيدحلا بهاذ) وأ ء(هفعض) وأ ؛(هكرت ىلع عمجم) وأ ء(مهّتم) وأ
 .(ًادج فيعض) وأ «(ءيشب سيل) وأ :

 - ظنا هز «نيسحتلا لامتحا هيلإ قطتي ال ثيحب «(ًاقيثوت هيف رأ مل) وأ ءطقف (فيعض) وأ

 ةتبلا هيف ليق ام الو «يوارلا كلذ ركذأ الو ؛(ّيوُر» ٠ ؛(يور) ظفلب هريدصت : ناتلالد فيعضلا دانسإلل نوكيف

 ؛هرخآ يف هيلع مالكلا لامهإو . 7

  4ضومغلاو لامجإلا نم هيف ام نايبو «يرذنملا حالطصا ةشقانم

 :نيمسق هباثك ثيداحأ لعج دق نايبلا اذهب وهف : تلق

 هتّوقب رعشملا (نع) ظفلب هردص ام : لوألا .

 هفعضب رعشملا (يوُر) ظفلب هردص ام : رخالاو ش .

 امهبراق امو «نسحلاو «حيحصلا : ي نلوم ع ا ف لخدأ هنإ مث

 . عوضوملاو .ًادج فيعضلاو «فيعضلا : ي يهو ؛ًاضيأ عاونأ ةث رخآلا مسقلا يف ذ لخدأو

 ال ءنيمسقلا نم لك يف ةثالثلا هعاونأ نيب ب ًاعئاض ءىراقلا عدي وه لب ل

 :لوقأف «ليصفتلا نم ءيشب كلذ ىلع ملكتنلف «دارملا وه اهنم عون يأ يردي

 :هوجو نم هنايبف «لوألا مسقلا امأ

 N E قيوم دولا كورصلا رز ا ارتب ها مدا ءارقلا لك - ءارقلا نأ -أ

 .ىفخي ال رهاظ اذهو «(نع) : ةظفلب هريدصت درجم نم امهل

 :  !فيعضلا نم آعاونأ هتحت هلاخدإو (نع) ب نسحب سيل ثيدحلا نم عونل هريدصت 4
 ًاحالطصا ةنوك عم هتإف ««نسحلاو حيحصلا براق ام» وهو مسقلا اذه عاونأ نم ثلاثلا عونلا نأ -

 «حيحنص .:مهدنع ثيدحلا نأل كلذ «موهفم ريغ وهف «ملعلا لهأ دنع فورعم ريغ هللا همحر فلؤملاب ًاصاخ
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 نمو ؛«ثيدحلا حلطصم» ملع يف طوسبم وه امك «عاونأ اهنم مسق لك تحتو «فيعضو ءنسحو
 حيحصلل براقملا) وه امف ء(نسحلل براقم فيعضلاو «حيحصلل براقم نسحلا نأ) :مهدنع فورعملا

 فلؤملا مالك نم ةلمجلا كلت باوص نوكي نأ ُتْدِدَو ينإف كلذلو «موهفم ريغ مالك اذه ؟ًاعم (نسحلاو

 اذهب ىنعملا نوكيف «(نسحلا) وهو ءروكذم برقأ ىلإ ريمضلا دوعيل “هبراق ام وأ» :«امهبراق ام وأ :مدقتملا

 دجو اذإ ءنسحلا ةجرد ىلإ يقتريل ًاحّشرم نوكيو «هفعض دتشي مل يذلا فيعضلا ثيدحلا :ثلاثلا عونلا
 ينيب لاح ْنكلو «تركذ ام ةظفللا كلت باوص نوكي نأ تينمت «ربتعم دهاش هثيدحل وأ ؛عباتم فيعضلا هيوارل

 كلذ الولو «ةيرهاظلا ةطوطخم اهنمو < ءاهيلع تفقو يتلا خسنلا لك لك يف كلذك اهتدجو يننأ تينمت ام نيبو

 «رهاظ وه امك (نع) ب عونلا اذه ريدصت هب ِمَّلسملا ريغ نم ناك ّنِإو ؛دارملا ىنعملا حضوو «مالكلا ماقتسال

 «فيعضلا» يف رظنا . نيسحتلا لمتحي هنإ : لاق هنأ عم (يور) ب ب ًاثيدح رّدص هتيأر دقف «هسفن فلؤملا دنع ىتح

 )۱۸٥( مقرب رخآ اعراس عدنات ع «(۳۷۷) مقرب ًاعلاثو PY) *) مقرب ًايناث ًاعيدحو «(۷) ثيدحلا

 . !؟نيسحتلل لامتحا هدانسإ يف» :لاقو ء(نع) : هلوقب

 يتلا رشعلا عاونألا رئاسو لسرملاك «ثيدحلا ءاملع دنع فيعض وه ام مسقلا اذه تحت لخدأ هنأ _

 عباسلاو سداسلا عونلا الإ مهللا «فيعضلا ثيدحلا سنج تحت ةلخاد نيثّدحملا دنع اهلك اهنإف « هيلع اهفطع

 لهاستم ريغو «ملعلا اذه يف نكمتم نم ردص اذإ ؛رضي ال مالك هيف" وأ ««فّمض ةقث» : هيف لق نَم نإف ءاهنم

 .ةحداق ةلع نم ملسو «تاقث دانسإلا لاجر ةيقب ناك اذإ انسح نوكي هثيدح نأ ذئنيح كش الف «مكحلا يف

 .هانركذ امك فيعضلا ثيدحلا سنج نم اهلك اهنإف ءامهرئاس يف امنإو «نيعونلا نيذه يف مالكلا سيلف

 انايحأ مهايإ هدقن عم حيحصتلا يف نيلهاستملل هديلقت ٠

 ضعب هنّسح وأ هحّحص نوكي نأ طرشب مسقلا اذه يف عاونألا هذه يرذنملا دروي امنإ :لئاق لوقي دقو

 . ؛هجرخ نَم ضعب هنسح وأ هححص نكلا' :رشاعلا عونلا بقع هلوق كلذ ىلع لدي امك «هجّرخ نم

 ًاظفح تفرع نم وهو - يرذنملا ظفاحلاب قيلي لهف ءاهلك عاونألل ةبسنلاب طرشلا اذه نوكي دق :لوقأف

 هريغ نيسحت وأ حيحصتل فعضلاب ثيدحلا ىلع مكحلا نم يثيدحلا يملعلا دقنلا هيضتقي ام عدي نأ  ًاملعو

 ؟ . مهريغو مكاحلاو نابح نباو يذمرتلاك «كلذ يف لهاستلاب نيفورعملا نم اذه ناك اذإ اميس الو ؛هايإ

 نم ةملاس ريغ تناك نإو «(نع) ب مهثيداحأ ريدصت يف مهيلع دّمتعُي نيذلا مه عقاولا يف ةثالثلا ءالؤهو

 نم مكاحلا هاور» : هجيرخت يف لاق «كلذب هايإ هريدصت عم هنإف «(فيعضلا _ ۲) ثيدحلا الثم رظناف ؛فعضلا

 «فعضلاب نيفورعملا نم اذه هللاديبعو !«لاق اذك .«دانسإلا حيحص» :لاقو . .رحز نب هللا ديبع قيرط

 !(نع) ب ُهَرَّدَص كلذ عمو «ثيدحلل هحيحصت يف . مكاحلل هدقن ىلإ يرذنملا راشأ كلذلو

 «فعضلاب فورعم وه نم اهيف «ةلوصوم ىرخأو «ةلسرم ثيداحأل هب رّدِص هتيأر دقف كلذ ىلع ةوالعو

 :(07)رمع ثيدحو «(٥۲و ۲۳ر ۲۲ر ١7و 9١و ۱۸و هو )٤ ثيداحألاك روكذملا طرشلا اهب نرتقي مل

 .)04 / )١ يوونلا مامإلل «عومجملا* رظناو )0
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 e .ًادج ريثكو ريثك اهريغو «(1) ةبلعت ثيدحو «(9۸) سابع نبا ثيدحو

 دنع فورعم ريغ حالطصاب هنايتإب برغأ دق هللا همحر يرذنملا نأ ؛مسقلا اذه يف لوقلا ةلمجو

 ملو «نسحلا وأ خيحصلا ثيدحلا دانسإل براقملا دانسإلا وهو «هنم هدارمب ءاّرقلا فرع وه الو «ءاملعلا

 ثيداحألا ديناسأ ةوقب ةرِعْشُملا (نع) ةظفلب ةفيعضلا: ديناسألا نم سانجألا كلتو هرّدص لب «كلذب فتكي

 «(يور) ةظفلب هريدصت :نيتلالد هدنع فيعضلا دانسإلل أب مّدقت امك حرص نيح كلذ دّكأ مث ءاهب ةرّدصملا
 نم ةوجرف تناك يتلا ةدئافلاب بهذ «بيرغ بيجع (طْلَخ) ب عاج كلذبو !هرخآ يف هيلع مالكلا لامهإو

 ' . همركو هّنمب هنعو ادع افعو «هللا هحماس «فيعضلا نم حيحصلا زييمت يهو «هباتك

 ١١ اهنيب يرذنملا زييمت مدعو ‹ةفيعضلا ثيداجألا عاونأ : 0

 ثيدح لك لمشي هنآ هيف ضومغلا هجوف ؛(يور) ةظفلب ةردصملا ثيداحألل لماشلا ءرخآلا مضقلا امأو
e E Iلو رنا  

 1 :ًافنآ اهتلقن يتلا يرذنملا ةملك يف اهيلإ ةراشإلا تءاج

 (باّدك) .: يف ليف نم داسإلا يف اك ذو :هلوقب هيلإ ةراشإلاو ا ‹عوضوملا :لوألا

 .«(عاّضو) : وأ

 بهاذ وأ زا ا ءمهّنم وأ» : هلوقب هيلإ راشملا وهو دج تبعا : يناثلا

 ٍ . دج فيعض وأ ؛ءيشب سيل وأ ءطقاس وأ كلاه وأ «ثيدحلا

 :هلوقب يرلنملا هيل ! راشآو ءًافنآ ركذ نم لاح نم ريخ هلاح وار هدنس يف ناك ام وهو «فيعضلا : كلاثلا

 . «ًاقيثوت هيف رأ مل وأ ‹طقف فيعض وألا

 ١ روكا تا م نو هت قم 1

 عم ىشامتي ال امم  ديدش توافت نم اهنيب ام ىلع (يوُر) ةغيصب ةثالثلا عاونألا هذه ريدصتف : تلق

 3 :نانثا ناروظحم هيلع بّدرتيو اميس ال :ٌماهلا رمألا اذه لثم يف حصّنلا بجاو

 ضعت تقف اد تنعضلا) يناثلا وأ «عوضوملا) : :لوألا عونلا نم نوكي دق ثيدحلا نأ :لوألا

 عفتي الو «عوضوم وأ «فعضلا ديدش هنأل «كلذك سيلو «هب ىّوقتي ثيدحلا نأ مهوتيف هل دهاش ىلع ءاّرقلا

 أطخلا اذه.لثم يف عقوو ءىراقلا طّروت امل كلذ نّيب يرذنملا نأ ولف ««حلطصملا# يف رّرقم وه امك دهاشلا هيف

 اوبتیاف : للك هلوق ديعو يف عوقولل مزلتسملا «ءاملعلا هيلع امل .فلاخملا ؛شجافلا

 .'ىلاعت هللاب ذايعلاو ««رانلا نم هدعقم

 ا اعوضوم نوكي دقو «فيعضلا ثيدحلاب لمعلا :شحفألا روظحملا ٣

 لمعي فيعضلا ثيدحلا نأ هبالطو ملعلا لهأ روهمج نيب فورعملا عئاشلا نم نأ :شحفأ وهو رخآلاو

 دنع اهقالطإ ىلع ةمّلسم ريغ يهو «مهدنع اهيف لادج ال ةيملع ةدعاق كلذ نوربتعيو «لامعألا لئاضف يف هب

 .لوألا دلجملا «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلسا ةمدقم رظنا )١(
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 ريغ «هب لمعلا ىلإ اورداب فيعض ثيدح مهغلب اذإ كئلوأف «مهنع هلقن يتأيس امك ءاملعلا نم نيققحملا

 ًالضف «هنم ريذحتلاو ؛هلاح نایبب الإ هتياور زوجت ال ذئتيحو «ًاعوضوم وأ فعضلا ديدش هنوك لامتحال نيهبتتم

 هللا ءاش نإ هب اولمعي مل «كلذ مهل نيب هنأ ولف «رهاظ وه امك ةدايزو لوألا روظحملا عقيف هب لمعلا نع
 ا

 اهقالطإ ىلع سيل (فيعضلا ثيدحلاب لمعلا) ةدعاق ٤-

 رخالاو «يثيدح امهدحأ :اهنم نيعضوم يف ةدّيقم يه لب ءاهقالطإ ىلع تسيل ةموعزملا ةدعاقلا نإ مث
 قفا 00
 . 2 ىهقف

 ينثيدحلا ديقلا-أ

 هلب ءهفعض ٌدتشي مل يذلا فيعضلاب  ًاقافتا  دّيقم هنإف «فيعضلا ثيدحلا» : مهلرق وهف «يثيدحلا امأ

 ملو ؛"بجر لضف يف درو اميف بجعلا نييبتا :هتلاسر يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هنّيب امك ءعوضوملا

 هباتك رخآ يف لاق هنإف ؛يواخسلا ظفاحلا ةقثلا هذيملت ةطساوب هنع كلذ لقنأف «يتبتكم يف نالا اهيلع رثعأ

 نايزا نع لقت نأ دعب نهلا عبط 148 نضال «عيفشلا بيلا ىلع ةالشلا لسقف يف ميدبلا كوقلا» تقلا

 بيهرتلاو بيغرتلاو لئاضفلا يف لمعلا بحتسيو زوجي : مهريغو ءاهقفلاو نيثدحملا نم ءاملعلا لاق» :لاق

 كلذ ريغو قالطلاو حاكنلاو عيبلاو «مارحلاو لالحلاك ماكحألا امأو . ًاعوضوم نكي مل ام ءفيعضلا ثيدحلاب

 . «كلذ نم ءيش يف طايتحا يف نوكي نإ الإ ؛نسحلا وأ حيحصلا ثيدحلاب الإ ءاهيف لمعي الف

 . «ًاقلطم هب لّمعُي ال فيعضلا ثيدحلا نإ» :لاقف كلذ يف فلاخ هنأ يكلاملا يبرعلا نبا نعو

 : يواخسلا ظفاحلا لاق

 رجح نبا ظفاحلا دنع لمعلا طئارش 6

 :- هطخب يل هبتكو - :لوقي ًارارم انخيش تعمس دقو»
 : ةثالث فيعضلاب لمعلا طئارش نإ

 نمو «بذكلاب نيمهّتملاو نيباّدكلا ّنِم درفنا نم جرخيف «ديدش ريغ فعضلا نوكي نأ هيلع قفتم : لوألا
 . هطلغ شځف

 . الصأ لصأ هل نوكي ال ثيحب عّرتخُي ام جرخيف «ماع لصأ تحت ًاجردنم نوكي نأ : يناثلا

 ٠ . هلقي مل ام كي يبنلا ىلإ بسب الثل ءهتوبث هب لمعلا دنع دّقتعُي ال نأ : ثلاثلا

 . هيلع قافتالا يئالعلا لقن لوألاو . ديعلا قيقد نبا هبحاص نعو «مالسلادبع نبا نع ناريخألاو : لاق

 لضافأ ضعب هب ىّرق (۳۲۱) مقرب هيف ًاعوضرم ًاثيدح لوألا دلجملا «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس" يف اذهل ًاماه لام رظنا )١(
 . !هقيعضت ىلع مهضعب راصتقاو «هعضو نع ءاملعلا توكس ببسب «ًافيعض ًاثيدح دنسلا ءاملع

 01 ص) هيلع مالكلا يتاب (۲)

۲۹ 



 زييمتلا نم ملعلا لهأ ىلع ةروكذملا طورشلا هبجوت ام 7

 حيحضب ةفرعملاو' ملعلا لهأ ىلع بجوت طورشلا هذه نأ بيبللا نطقلا ىلع ىفخي سيلو :تلق

 :نيماه نيئيش سانلل اوزيمي نأ هميقسو ثيدحلا

 ` ىلع بذكلا ةفآ يف.اوعقيف ءاهتوبث اهب نولماعلا دقتعي ال يكل ؛ةحيحصلا نم ةفيعضلا ثيداحألا : لوألا
 .هريغو ملسم مامإلا مالك يف مدقت امك ةي هللا لوسر

 .ةروكذملا ةفآلا يف اوعقيف ءاهب اولمعي ال يكل ؛اهريغ نم فعضلا ةديدشلا ثيداحألا :رخآلاو
 زييمتلاب - ةمات ةيانع هل نم - مهريغ نع ًالضف - ثيدحلا ءاملع ¿ نم َليلقلا نإ :- لوقآ حلاو قحلاو

 هذيملتو «هبتك يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلاو - هنايب مدقتملا هلهاست ىلع  يرذنملا ظفاحلاك «لوألا

 . مهريغو ..«ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دضاقملا» : هبأتك يف يواخسلا ظفاحلا

 هلثمو «هريغأو 'دمحأ مامإلا دنسم» ىلع هقيلعتو هقيقحت يف هللا همحر . ركاش دمح خيشلا اذه انرصع يفو

 ينإ لب ءاهريغ نم ًادج ةفيعضلا ثيداحألا زيبمتب ةمات ةيانع هل نم ريثكب ءالؤه نم لقأو . ليلقلا نم لقأ مويلا

 مهتياذع نم:مهأ يدنع وهو ءاقنآ هتتيب امك ةماهلا رومألا نع ل را 1

 امك ماكحألا يف هب ُجَتُْي مهنم الك نآل ؛ةدئاف ريبك هتحت سيل هنأ عم «حيحصلا نم نسحلا ثيدحلا زييمتب

 ؛ لئاضفلا يف فيعضلا ثيدحلاب لَمعُي هنإف «هيف نحن ام فالخب «حيجرتلاو ضراعتلا دنع الإ مهللا «قبس
 . ىلوأ باب نم بجاو هنايبف «ًادج فيعضلا نود

 هيلع باوجلاو ,بيهرتلاو بيغرتلا ىف ف ءاملعلا لهاست نم يرذنملا هركذ.ام ١

 ةمدقم يف ركذ دق هللا همحر يرذنملاو «فيعضلا ثيدحلا ةياور يف ديدشتلاو ليصفتلا اذه َمِل : ليق ناف

 ملا اوركذ مهنم :م ًاريثك نإ ىتح «بيهرتلاو بيغرتلا نم عاونأ يف ة لهاستلا اوغاسأ ءاملعلا نأ» :هباتك ٠

 : نيهجو لمتحي هوغاسأ يذلا لهاستلا نإ :لوقأ هيلع ًاباوجو .«هلاح اونّيبي ملو

 E لا نع ما Eas .اهديناسأب ثيداحألا ركذ :لوألا م

 .اهيف مهدئاسأب اهخويش نم اهعمج وه امنإ ءاهثيداحأو ةئسلا ظفح ليبس يف مهلامعأ لوأ ناك نيذلا نيقباسلا

 «ثيدحلا للعو «ليدعتلاو خرجلا قرطب ةفرعمو «تاقبطلا عيمج نم اهتاؤر مجارتب ملع ىلع مهنم ناك نم مث

 ا مهلوقب اوراشأ كلذو اذه ىلإو ءاهميقس نم اهحيحص زيمي:نأو ءاهيف قيقحتلا نم نكمتي هّنإف

 .«بجاو وهف هب الإ بجاولا موقي ال ام" باب نم نذإ وهف + (شّنف مث سّمَق١

 وه هنألو ءًالوأ مهب نظلل ًاناسحإ ؛ءاملعلا نع روكذملا يرذنملا لوق ّلمحي نأ يغبني بي هجولا اذه ىلعو

 :لوقي دمحأ مامإلا وه اذهف . يلم هيلع رجا نک ا نإ هاا ایت تانا مالك هيلع لاي يل

 .“ديناسألا يف انلهاست بيهرتلاو بيغرتلا ءاج اذإو «ديناسألا يف انددش مارحلاو لالحلا ءاج اذإلا

 ثيدحلا لهأ دنع زوجيو» :(117 ص) «ثيدحلا مولع» يف حالصلا نبا لوق هلثمو ءانلق اميف صن اذهف

 .(56 / 18) ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» 6



 نايبي مامتها ريغ نم ةفيعضلا ثيداحألا عاونأ نم عوضوملا ىوس ام ةياورو ءديناسألا يف لهاستلا مهريغو

 صصقلاو ظعاوملاك كلذو ءامهريغو مارحلاو لالحلا نم ةعيرشلا ماكحأو هللا تافص ىوس اميف اهفعض

 :هلوق يف لّمأتف .«دئاقعلاو ماكحألاب هل قلعت ال ام رئاسو «بيهرتلاو بيغرتلا نونف رئاسو «لامعألا لئاضفو

 رذعأ دقف ثيدحلا دانسإ ركذ نَم نأ كلذ يف ببسلاو .انركذ ام ةحص كل ىّلجتي ؛«ديناسألا يف لهاستلا»

 وأ ةحص ثيدحلا لاح ةفرعم نم نفلا اذهب ملع هدنع ناك نم نكمت يتلا ةليسولا كل مدق هنأأل «هتمذ تئربو

 . هغّلبي نأ هيلع يذلا ملعلا متك دقف «هلاح نع ًائيش ركذي ملو ءهدانسإ فذح نم فالخب «ًافعض

 حالصلا نبا دنع فيعضلا ثيدحلا ةياور يف بدألا

 الف دانسإ ريغب فيعضلا ثيدحلا ةياور تدرأ اذإ :هلوقب مدقت ام ىلع حالصلا نبا بَّقع كلذ لجأ نم

 : هيف لوقت امنإو «كلذ لاق ةي هنأب ةمزاجلا ظافلألا نم اذه هبشأ امو ءاذكو اذك : ةا هللا لوسر لاق : هيف لقت

 امنإو .هفعضو هتحص يف كشت اميف مكحلا اذكهو . .اذكو اذك انغلب وأ ءاذكو اذك اب هللا لوسر نع يوُر

 .«هتحص كل رهظ اميف . . ةي هللا لوسر لاق :لوقت

 فعضلاب حيرصتلا نم دب ال9

 هيلع اوحلطصا ام قيرطب ولو «هدانسإ نود هركذ لاح يف ثيدحلا فعض نايب نم دب ال هنأ تبثق :تلق

 بتك نم دحأ مهفي داكي ال هنإف «لهجلا ةبلغل ؛مويلا يفكي ال اذه نأ ىرأ ينكلو .هوحنو (يوُر) :لثم

 «فيعض ثيدح هنآ .٠ .اذكو اذك :لاق هنآ ةي هللا لوسر نع يور» :ربنملا ىلع بيطخلا لوق وأ «فلؤملا

 نأ نوبحتأ ؛نوفرعي امب سانلا اوثّدح» :لاق هنع هللا يضر يلع رثأ يف ءاج امك كلذب حيرصتلا نم دب الف

 «ثيثحلا ثعابلا» يف هللا همحر ركاش دمحأ خيشلا لاق ام معنلو "يراخبلا هجرخأ .«هلوسرو هللا بّدكي

 مهوي نايبلا كرت نال ءلاح لك يف بجاو فيعضلا ثيدحلا يف فعضلا تايب نأ هارأ يذلاو» 3١١(: ص)

 كلذ يف مهلوق ىلإ عجرُي نيذلا ثيدحلا ءاملع نم لقانلا ناك اذإ ًاصوصخ «حيحص ثيدح هنأ هيلع علّطملا
 الإ دحأل َةَجُح ال لب «ةفيعضلا ةياورلاب ذخألا مدع يف اهوحنو لامعألا لئاضف نيبو ماكحألا نيب قرف ال هنأو

 .«نسح وأ حيحص ثيدح نم ةَ هللا لوسر نع حص امب

 نودب ةفيعضلا ثيداحألا ركذ وه امنإ مّدقتملا يرذنملا مالك هلمتحي يذلا رخالا هجولاو : تلق

 ءاملعلا نم دحأ هلوقي نأ رّوصتأ ال امم يداقتعا يف اذهف ءاهنم عوضوملا ىتح اهلاح نايب نودو ءاهديناسأ

 ةياورلا نم ريذحتلا يف ةنسلاو باتكلا صوصن نم ملسم مامإلا مالك يف مّدقت امل ةفلاخسلا نم هيف امل «ءايقتألا

 مدقتملا ملسم مالكو ءاهريغو بيهرتلاو بيغرتلاو ماكحألا ثيداحأ نيب كلذ يف قرف ال «لودعلا ريغ نع

 ش , كلذ يف حيرص

 . مدقتملا هحالطصا يف يرذنملا أطخ كل نيبتي ؛اذه لمأت :تلق (1)

 . (ةديدجلا ةعبطلا  يراخبلا رصتخم )4  مقر (1)
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 بيهرتلاو بيغرتلا يف ولو هلاح نيبي الو فيعضلا نع يوري نمل ملسم مامإلا ميثأت ٠٠
 يف ةمئألا لاوقأ ركذو ثيدحلا ةاور بياعم نع فشكلا بوجو يف ماه ثحب دعب هلوق هنم حرصأو

 كلذب اوتفأو ءرابخألا يلقانو ثيدحلا ةاور بياعم نع فشكلا مهسفنأ اومزلأ امنإو» :(۲۹ / 1١١ لاق كلذ

 بيغرت وأ «يهن وأ رمأ وأ «ميرحت وأ ليلحتب يتأت امنإ نيدلا رمأ يف رابخألا ذإ ءرطخلا ميظع نم هيف امل
 ام نيبي ملو ءهفرع دق نم هنع ةياورلا ىلع مدقأ مث «ةنامألاو قدصلل ندعمب سيل اهل يوارلا ناك اذإف «بيهرتو

 كلت:عمس نم ضب ىلع نمؤي ال ذإ «نيملسملا ٌماوعل ًاّشاغ «كلذ هلعفب ًامثآ ناك ؛ هتفرعم لهج نمم هريغل هيف

 نم جاحصلا رابخألا نأ عم ءاهل لصأ ال بيذاكأ اهرثكأ وأ اهلعلو ءاهضعب لمعتسي وأ اهلمعتسي نأ رابخآلا
 ىلع 'سابلا نم جرمي نمم ًاريثك بسحأ الو «ةقثب سيل نم لقن ىلإ رضي نأ نم رثكأ ةعانقلا لهأو تاقثلا ةياور
 نْهَوّتلا نم اهيف امب هتقرعم دعب اهتياورب ٌدتعيو «ةلوهجملا ديناسألاو فاعضلا ثيداحألا هذه نم انفصو ام

 ام زثكأ ام : لاقي نألو «ماوعلا دنع كلذب رّثكتلا ةدارإ اهب دادتعالاو اهتياور ىلع هلمحي يذلا َّنأ الإ فعضلاو

 ل اا ذه كلو «بهذملا اذه ملعلا يف بهذ نمو ! !ددعلا نمت فاو ثيدحلا نم نالف عمج

 . «ملع ىلإ سينا نم ىلوأ «ًالهاج ىّمسي نأب ناكو «هیف

 اهنايب متكو ةفيعضلا ثيداحألا ةياورب لهاستلا ةبقاع ١

 ةيوقلا بابسألا ربكأ نم ناك دق اهنع نيتكاس ةفيعضلا ثيداحألا ةياوربإ ءاملعلا لهاست نأ ؛ةقيقحلاو

 اهلصأ امنإ مويلا مهنم ريثك اهيلع يتلا «تادابعلا نم ًاريثك نإف ؛نيدلا يف عادتبالا ىلع سانلا تلمح يتلا

 (518و 511/) ثيدحلا «ءاروشاع موي ةعسوتلا لثمك ؛ةعوضوملاو لب «ةيهاولا ثيداحألا ىلع مهدامتعا

 ةريثك يهو | اهريغو ء(٤1۲) ثيدحلا ءاهراهن موصو «نابعش نم فضنلا ةليل ءايحإو ««بيغرتلا فيعضاا

 مهدعاسو «٠ةمآلا ييف ءيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلبسلس» يباتك يف ةثوئبم اهدجت ءًادج

GESل ل ل  E 

 : : نينئا نيديقب اهوديق دق نيققحملا

DCE OSS a 

 ثيداحألاب لمعلا نم. ٌدحلا اذه ٌمزالو .فعضلا ديدش ناك اذإ هب لمعلا زوجي ال هنأل «هفعضب ملع ىلع

 اهئايب بجاوب ملعلا لهأ ماق ول «سانلا نيب اهراشتناو ةفيعضلا .

 يهقفلا ديقلا ب

 يف وح رجح نأ ظفاحلا ندند دق :لوقأف هيف ثحبلا ناوأ اذهف يهقفلا وهو رخآلا ديقلا امأو

 اع لسا تون اسي فيفا تبا كوكي شوا: ,هلوقب (۲۹ ص) مدقتملا يناثلا طرشلا

 ا عمو ؛ٌماع لصأ تحت جردنت عدبلا بلاغ نال «ةقيقحلا يف فاك ريغ ديقلا اذه نإ الإ

 تابثإل ضهني ال فيعضلا ثيدحلا نأ حضاوو «ةيفاضإلا عدبلاب يبطاشلا مامإلا اهيمسي يتلا يهو «ةعورشم

 لمعلا ةيعرش تتبث دق فيعضلا ثيدحلا نوكي نأ : لاقي نأك ءهنم قدأ وه امب كلذ دييقت نم دب الف ءاهتيعرش

 ام ةياغو «فيعضلا ثيدحلاب عيرشتلا نوكي ال ةلاحلا هذه يفو ءًایعرش ًاليلد نوكي نأ حلصي امم هريغب هيف امب
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 اذه هيف يوُر دق نكي مل ول امم رثكأ لمعلا ىلإ عفدنتف «هيف سفنلا عمطت امم لمعلا كلذ يف بيغرت ةدايز هيف

 ملع اذإ لمعلا نأ كلذو» )١ / 50١(: «ىواتفلا عومجمل يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ,فيعضلا ثيدحلا

 دحأ لقي ملو «ًاقح باوثلا نوكي نأ زاج بذك هنأ ملعي ال ثيدح هلضف يف يورو «يعرش ليلدب عورشم هنأ

 ی ا ی ی حش را ادار ىلا ردا رسم كال

 زوجي ال هنأو ءكلذ يف لصفملا ةيميت نبا لوق -؟

 لئاضفلا يف فيعض ثيدح دوجو درجمل ءيش بابحتسا
 - )٠۸ / 1١ «ىواتفلا ةعومجم» نم رخآ ناكم يف ةماهلا ةلأسملا هذه هللا همحر - خيشلا لصف دقو

 دعب لاق «ملعلاو دئاوفلا نم هيف امل ؛ءاّرقلا ىلإ همّدقأ نأ يلع ًامازل ىرأف «ءاملعلا نم هريغل هرأ مل ٌاليصفت (۸

 لئاضف يف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا نم ءاملعلا هيلع ام كلذكو» ١(: ص) مدقتملا دمحأ مامإلا لوق زكذ نأ

 تبثي الف «يعرش مكح بابحتسالا نإف «هب ٌحتْحُي ال يذلا ثيدحلاب بابحتسالا تايثإ هانعم سيل :لامعألا

 مل ام نيدلا نم عرش دقف يعرش ليلد ريغ نم لامعألا نم المع بحي هنأ هللا نع ربخأ نمو «يعرش ليلدب الإ

 ؛هريغ يف نوفلتخي امك بابحتسالا يف ءاملعلا فلتخي اذهلو «ميرحتلا وأ باجيإلا تبثأ ول امك ءهللا هب نذآي

 . عورشملا نيدلا لصأ وه لب
 لئاضفلا يف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا نم ءاملعلا دارم ٣

 «عامجإ وأ صنب هللا ههركي امم وأ «هللا هبحي امم هنأ تبث دق امم لمعلا نوكي نأ كلذب مهدارم امنإو

 وحنو ؛ةنايخلاو بذكلا ةهاركو «سانلا ىلإ ناسحإلاو ءقتعلاو ؛ةقدصلاو «ءاعدلاو حيبستلاو «نارقلا ةوالتك

 ريداقمف ؛اهباقعو لامعألا ضعب ةهاركو ءاهباوثو ةبحتسملا لامعألا ضعب لضف يف ثيدح يوُر اذإف «كلذ

 نأ :ىنعمب ؛هب لمعلاو هتياور تزاجن ؛عوضوم هلأ ملعن ال ثيدح اهيف يور اذإ «هعاونأو باقعلاو باوثلا

 ًاحبر حبرت اهنأ هغلب نكل «حبرت ةراجتلا نأ ملعي لجرك «باقعلا كلذ فاخت وأ «باوغلا كلذ وجرت سفنلا

 .هرضي مل بذك ْنِإو «هَعَقن قدص نإ اذهف «ًاريثك

 هطرشب فيعضلا ثيدحلاب لمعلل لاثم ء١٤

 «ءاملعلا عئاقوو «ءاملعلاو فلسلا تاملكو «تامانملاو تايليئارسإلاب بيهرتلاو بيغرتلا كلذ لاثمو

 بيغرتلا يف َرَكذُي نأ زوجي ْنكلو ؛هريغ الو بابحتسا ال ؛يعرش مكح تابثإ هدرجمب زوجي ال امم كلذ وحنو

 يف ناك ءاوسو ءرضي الو عفني كلذ نإف ؛عرشلا ةّلدأب هحبق وأ هنسح ملع امف فيوختلاو ةيجرتلاو «بيهرتلاو

 تبث اذإو ءًاثيش ديفي ال بذكلا َّنِإف «هيلإ تافتلالا زجي مل عوضوم لطاب هنأ مِلُع امف ءًالطاب وأ ًاقح رمألا سفن
 امنإ دمحأو «هبذك يف ةّرضملا مدعلو «هقدص ناكمإل يو نيرمألا لمتحا اذإو «ماكحألا هب تبا حيحص هلأ

 نكي مل نإو «ديناسألاب كلذ يف يورن اننأ :هانعمو .«ديئاسألا يف انلهاست بيهرتلاو بيغرتلا ءاج اذإ» :لاق

 اهب لمعلا امنإ ءلامعألا لئاضف يف اهب لمعُي :لاق نم لوق كلذكو . مهب جتحي نيذلا تاقثلا نم اهوثدحم

 . ةئيسلا لامعألا نم اهيف هرك امل بانتجالاو «ركذلاو ةوالتلا لثم «ةحلاصلا لامعألا نم اهيف امب لمعلا 5

 «ةيآ ولو ينع اوخلب» : ورمع نب هللادبع نع يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاي يبنلا لوق اذه ريظنو ا

۳۳ 



 ثيدحلا يق ل هلوق عم . «راثلا نم هذعقم أوبتيلف ًادمعتم يلع بذك نمو « جرح الو ليئارسإ ينب نع اوثّدحو
 اذه عمو «مهنع ثيدحلا يف صخر هنإف ؛«مهوبّذكُت الو مهرقّدصُت الف باتكلا لهأ مكثدح اذإ : : حيحصلا
 زاج ولو ارب صخر ا ی ا ا يب نكمل «مهبيذكتو مهقيدصت نع ىهن
 ' . عضاوم يف هقدص نظت امب عفتنت سوفنلاف ؛ مهقيدصت نع ىهن امل رابخإلا درجمب مهقيدصت

 لئاضفلا ثيداحأب ديدحتلاو ريدقتلا زوجي ال5

 ىلع وأ أ ءةنيعم ةءارقب نّيعم تقو يف ةالص لثم ءاديدحتو ًاريدقت ةفيعضلا لئاضفلا ثيداحأ تنّمضت اذإف
 :هيف يور ول ام فالخب «يعرش ليلدب تبثي مل نّيعملا فصولا اذه بابحتسا نأل ؛ ؛ كلذ زجي مل ةنيعم ةفص
 نم هيف امل (تحتببم قوسلا يف هللا َرْكْذ ناف «اذكو اذك هل ناك . . هللا الإ هلإ ال :لاقف قوسلا لحد ْنَم»
 رجشلا نيب ءارضخلا ةرجشلاك «نيلفاغلا يف هللا ركاذ» : فورعملا ثيدحلا يف ءاج امك «نيلفاغلا نيب هللا ٍرْكذ
 هاور يذلا ثيدحلا ءاج هلثم يفو «هتوب مدع الو هتوبث رضي الف هيف ّيورملا باوثلا ريدقت امأف .*سبايلا
 كلي نكي ملال كلذ هللا هاطعأ لضفلا كلذ ءاجر هب لمعف «لضف هيف ءيش هللا نع هغلب نَم» :يذمرتلا |

 ,9(كلذك

 هجوم داقتعا مث و ی نيكولا ی ل یو وا ؟لصاحلاف

 .«يعرشلا ليلدلا ىلغ فقوتي باقعلاو باوثلا ريداقم وهو
 لئاضفلا يف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا يف ةيميت نبا مالك ةصالخ - كف

 و ص ا ا
 : ناتلاح هل فيعضلا ثيدحلا نأ ا

 نأ یت دبل اب يعرش ليلدب هتيعورشم تتبث لمعل اباو هټایط يف لمحي نأ : ىلوألا
 تفرع دقو E قه ايوب يللا :هدنع هلاثمو «باوثلا كلذ وجرت سفنلا

 i . هيف انيأر

 للا زوی ال اذهف خیز هلأ نئانلا صب نكي يرش ليلتي تين تبني مل المع نمضتي نأ : ىرخألاو
 يبطاشلا قاحسإ وبأ مامإلا ققحملا يلوصألا ةمالعلا كلذ ىلع هقفاو دقو . . ىرخألا ةلثمألا ضعب هل يتأتو ءهب
 . «عصان نايب نم هنع فرع امب ةوقو ًاحيضوت ةلأسملا ه هذهل ضرعت دقف كماصتعالا» : ميظعلا هباتك يف يطانرغلا
 ةرثكلا نم :'اهّنأ ركذو «ميقتسملا طارصلا نع نيفئازلا قيرط.نايبل هدقع لصف يف «عفان ملعو «عطاس ناهربو

GTجراوي هيدا  

 قابلا لع يي ف تو تكاد نیس چر یا ا قر نر الا يرام :تلق )١(
 . (لوألا ثيدحلا / باب ۳ / عويبلا - )٠١ يف يتأيس امك يرذنملا هدانسإ نسحو «(۲۲۹ ثيدحلا

 ١ . «باب 77 / عويبلا - )١5 «فيعضلا» يف يتأيس قفز
 EN ةعوضوم اهلك قرط ثالث نم «قباسلا ردصملا يف جرخم وهو «ملق قبس وأ مهو يذمرتلل هوزع :تلق فرفز

 0 . .يطويسلا هقفاوو ««تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هدزوأو . 2468

٤ 



 الف ءداهتجالا ةجرد نع هيف نيرظانلا دعبو «ملعلا ةلقو لهجلا ةرثك دنع اميس الو ءرَخُأ تالالدتسا هدعب دجي

 .  ..ءاهاوس ام اهيلع ساقي ةيلك ًاهجوأ كلذ نم ركذت انكل» :(۲۲۹ / ۱) لاق ءاهرصح نذإ نكمي

 ةيهاولا ثيداحألا ىلع دامتعالا ةعدتبملا قرط نم 9

 لهآ اهلبقي ال يتلاو لك هللا لوسر ىلع اهيف بوذكملاو «ةيهاولا ثيداحألا ىلع مهدامتعا :(اهنمف)

 ناجنذابلا لكأو «ضيبألا كيدلا ماركإو «ءاروشاع موي لاحتكالا ثيدحك :اهيلع ءانبلا يف ثيدحلا ةعانص

 هذه لاثمأ نإف . كلذ هبشأ امو «"هيبكنم نع ءادرلا طقس ىتح عامسلا دنع زتهاو دجاوت لب يبنلا نأو )هيب

 وهف كلذك اهلعج نمو .ًادبأ عيرشتلا يف ًالصأ ُلَمْجُت الو «مكح اهيلع ينبني ال - مولعم وه ام ىلع - ثيداحألا
 . كولسلا ةقيرط الو «ملعلا ةقيرط يف هب ٌذتعن نّمع اهنم ءيشب ذخألا لقني ملف . ملعلا لقن يف ءىطخمو لهاج

 نم هيف سيل هدنس نأل «حيحصلاب نيثدحملا دنع هقاحلإل نسحلا ثيدحلاب ءاملعلا ضعب ذخأ امنإو

 نأ يف حيحصلاب ّقجحلأ ثيح نم الإ سيل ؛لَسْرُملاب مهنم ذخأ نم ذخأ كلذكو هيلع قفتم حرجب باعي
 نم ناك ولو :ثيدحلا ءاملع دنع لاحب هب ْذَحْوُي الف «كلذ نود ام امأف ."”لدعملاو روكذملاك هركذ كورتملا

 حيرجتلا وأ ليدعتلل مهباصتنال نكي مل ءاج نم لك نع ءاج ام لكب ثيداحألا نم ذخألا مالسإلا لهأ نأش

 الو «نيدلا نم دانسإلا اولعج كلذلف «ىنعم دانسإلا بلطل ناك الو «كلذ ىلع اوعمجأ دق مهنأ عم « ىنعم

 «مهنع ثّدحي نيذلا لاجرلا ةفرعم نم هنكضت امل كلذ نوديري لب ءادرجم «نالف نع نالف ينئدح» :نونعي

 بلغي نأ ةلأسملا حور نآل ؛هتياورب ةقثلا لصحت نّمع الإ ءمهَّنم الو «حورجم الو «لوهجم نع دنسي ال ىتح

 . ماكحألا هيلإ دنسنو ؛ةعيرشلا يف هيلع دمتعنل ولي يبنلا هلاق دق ثيدحلا كلذ نأ ةبير ريغ نم نظلا ىلع

 كنظ امف ء«مكح اهيلإ دنسي نأ نكمي الف ءاهلاق يب يبنلا نأ نظلا ىلع بلغي ال ةفيعضلا ثيداحألاو

 . ؟عبّتملا ىوهلا نم مدقت ام وه امنإ بلاغلا يف اهدامتعا ىلع لماحلا معن !؟بذكلا ةفورعملا ثيداحألاب

 :لاق

 بيغرتلا ثيداحأ يف ةحصلا طارتشا لوح لاكشإ ريرقت 8

 امك مهنإف ءةحصلا ةجرد غلبت مل يتلا ثيداحألا ىلع اودمتعا نيذلا ةمئألا ىلع در هلك اذه : ليق نإف»

 اهلقن يف طّرتْشُي ال بيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ َّنأ ىلع ًاضيأ اوّصن كلذك «دانسإلا ةحص طارت رتشا ىلع اوصن

 هلعف دقف ءاهيلإ دنتساو اهلقن نم ىلع جرح الف الإو «تمعنو اهبف «كلذ ناك نإ لب «دانسإلا ٌةحص دامتعالل

 «ريخلا عماج» يف نايفسو ««هقئاقر» يف لبنح نباو ««هقئاقر» يف كرابملا نباو ««أطوملا» يف كلامك ءةمئألا

 اميف زاج هلثم دامتعا زاج اذإو «(بيهرتلاو بيغرتلا» ىلإ عجار تالوقنملا نم عونلا اذه يف ام لكف . مهريغو

 . بجر نم ةعمج لوأ ةليلو «نابعش نم فصنلا ةليلو «جارعملاو بئاغرلا ةالصك «هيلإ مّجرُي امم هوحن ناك

 )١( اهريغو «ةنسحلا دصاقملا يف اهيلع مالكلا دجت «ةعوضوم اهلك ثيداحألا هذه .
  (۲)مقرب «ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا» يف هتجرخ دقو «عمج هب حرص امك عوضوم ثيدح )008( .

  (۳ص) «ةيافكلا» يف بيطخلا هّب امك نيئدحملا دنع دودرم وهف كلذ عمو : تلق 2591191 .
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 «حلاصلا لمعلا يف بيغرتلا ىلإ عجار اهعيمج نإف «كلذ هبشأ امو «هنم نيرشعلاو عباسلاو «بجر مايصو
 ىلع هتليضف ؛تلق ريخ ىلإ عج جار كلذ لك < ءليللا مايقو «مايصلا كلذكو.ء ءاهلصأ تباث ةلمجلا ىلع ةالصلاف
 لأ اش هب ما لق بيرت باي نمووف یدال ف يضف تتل اس لك اذه تا تاو . صوصخلا
 . ماكحألا فالخب ؛دانسإلا ةحصب ثيدحلا

 ا خيو نول يف يذلا .قيرط نکا «نيخسارلا قيرط نم لالدتسالا نم هجولا اذه ًاذإف

 !كلذ اهيف اوطرتشي ب ملف «بيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ نيبو ؛ةحصلا اهيف اوطرتشاف «ماكحألا ثيداحأ
 قيقد يملع ليصفتب لاكشإلا در 1

 ل ل ل ءاملع هركذ ام نأ :باوجلاف
 : هيف مّكتملا لمعلا نأ : هنايبو . ةضورفملا

 ١ اليصفتو ةلمج هلصأ ىلع ًاصوصنم نوكي نأ امإ- .

 . اليصفت الو ةلمج ال هيلع ًاصوصنم نوكي ال وأ -
 .اليصفت ال ةلمج هيلع. ًاصوصنم نوكي وأ -۴
 مايصتاكو :«اهريغو بابسأل ةبّثرملا لفاونلاو *تاضورفملا تاولصلاك ةتخص يف لاكشإ ال : :لوألاف

 الو ةدايز, ريغ نم: هيلع صن: يذلا هجولا ىلع ْتَلِعُف اذإ «فورعملا هجولا ىلع بودنملا وأ «ضورفملا

 ءاوطرش ام ىلع ًاخيحص ءايشألا هذه يف ءاج صنلاف «فوسكلا ةالصو :ءرتولاو «ةفرع موي مايصك :ناصقن
 نم رّدحت,وأ ءاهيف سانلا برت ثيداحأ اهلثم يف درو اذإف . بابحتسالاو ةنسلاو ضرفلا نم اهماكحأ تتبثف
 تناك وأ ءدحأ اهلبقي ال ثيحب فعضلا نم ًاضيأ يه الو «ةحصلا غلبم ةغلاب تسيلو ءاهنم ضرفلا كرت

 . حيحص قيرط نم اهلصأ توبث دعب «بيغرتلاو اهب ريذحتلاو اهركذب سأب الف ؛دحأ اهلبقي ال ةعوضوم
 «ىوهلا ىلع ّينبملا يأرلا درجمل الإ عجري ال هنأل ؛ةعدبلا نيع وهو «حيحص ريغ هنأ رهاظ : : يناثلاو

 يف مايقلاب دبعتلاو «تنعلا يشخ نمل ءاصخلاو مالسإلا نع ةّيفنملا ةينابهرلاك اهشحفأو عدبلا عدبأ وهو
 ف لما الو ؛عرشلا يف دج ال ذإ ؛حصيال اذه لثم يف بيغرتلاف دحأ الك ريغ نم تصلب ر ؛ «سمشلا
 1 . هتفلاخم نم رذحي وأ «هلثم يف بّعري

 نم ةلقن ليصفتلا يف لهسيف ةلمجلا يف ةدابع لصأ تبث اذإ هنأ ةهج نم لولاك هنأ مهري امبر : : ثلاثلاو
 ؛نايعش نم فصنلا ةليل ةالص يف بيغرت ءاج اذإف «عورشم ةالصلاب لّفنتلا قلطمف ؛ةحصلا طرتشم هم ريغ قيرط
 ر ر مايصأ ای لأ تبث اذإ كلذكو «ةلفانلا ةالص يف بيغرتلا لصأ هدضع دقف
 !كلذ هبشأ امو ءبجر

 ال ةالصلا قلطم تبث اذإف . ليصفتلا يف هتابثإ م زلي ال ةلمجلا يف تبث اذإ للصألا نأل ؛ اومَّهوت امك سیلو

 قلظم تبث.اذإ كلذكو «صوصخلا ىلع اهيلع صني ىتح اهريغ وأ رتولا وأ رصعلاو رهظلا تابثإ هنم مزلي
 : حْيحص ليلدب ليصفتلاب تبثي تبثي ىتح « كلذ ريغ وأ نابعش وأ ءاروشاع وأ ناضمر موص تابثإ هنم مزلي ال مايصلا
 . حيحصلا ليلدلاب تباثلا صاخلا لمعلا كلذ ىلإ ةبسنلاب «بيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ يف كلذ دعب رظني مث

 ند



 ىلع هيف ًايعرش ًامكح نّمضتي ام ةدابعب ةنمزألا نم نامز وأ «مايألا نم موي ليضفت نأ : كلذ ىلع ليلدلاو

 ةّيزم هل تتبث هنإف  مايصلاب لفنتلا قلطم ىلع ةيزم  نابعشل وأ «ةفرعل وأ ءًالثم ءاروشاعل تبث امك صوصخلا

 قلطم نم مهفت ال ثيحب اهريغ نم ىلعأ ماكحألا يف ةبترم تضتقا ةيزملا كلتف «مايألا قلطم يف مايصلا ىلع
 يف فعض ةئم عبس ىلإ ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأ يضتقي ةيعورشملا قلطم نأل :؟'!ةلفانلا ةالصلا ةيعورشم

 هقاسمو «ةيعورشملا قلطم ىلع دئاز رمأ وهف ءاهلبق يتلا ةنسلا رفكي هنأ يضتقي ءاروشاع موي مايصو «ةلمجلا

 بودنملا نم عون يف ةبترم يضتقي صاخلا بيغرتلا اذه ءاذإف . مكحلا ىلإ عجار كلذو «ةبترلا يف ةيزم هل ديفي

 نم الإ تبثت ال ماكحألا نإ» : مهلوق ىلع ءانب ةحيحصلا ثيداحألا ىلإ مكحلا تابثإ عوجر نم دب الف «ةصاخ

 وأ نامزب دييقتلاك «تاعورشملا ىلع ةدايزلا نم اهيف َّدب ال حيحصلا ريغب اهيلع لدتسملا عدبلاو ؛؟حيحص قيرط

 . ءاملعلا هسسأ امل ضقان رمأ وهو «حيحصلا ريغب ةتباث تادايزلا كلت ماكحأ نوكت نأ مزليف ءام ةيفيك وأ ددع

 ماكحألا لب «ليلد ريغ نم مكحت اذه :لوقن اننأل . طقف ميرحتلاو بوجولا ماكحأ نوديري مهنإ :لاقي الو

 الإ بحتسملاك ةسمخلا ماكحألا نم هريغ تبثي ال كلذكف] «حيحصلاب الإ بوجولا تبثي ال امكف «ةسمخ

 . كيلع الو ؛بيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ يف تبثي ْنَأ َلِهْسْتساف مكحلا تبث اذإف ."[حيحصلاب

 يبطاشلا مامإلا مالك ةصالخ ٠

 بيغرتلاف « حيحص قيرط نم تاعورشملا يف هتبترم وأ همكح تبث نإ هيف ٌبّغُر ام لك» : ريدقت لك ىلعف
 قيرط نع تجرخ الإو ءأدبأ ةحصلا طرتشاف بيغرتلا ثيدح نم الإ تبثي مل نإو . رَمَتغم حيحصلا ريغب [هيف]
 نع صصختيو «هقفلا ىلإ بسن نمم ةعامج ناكملا اذه يف طلغ دقلف . خوسرلا لهأ يف نيدودعملا موقلا

 .؟قيفوتلا هللابو «نيعضوملا يف نيثدحملا مالك مهف مدع طلغلا اذه لصأو . صاوخلا ةبتر ىوعدب ماوعلا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك عم ءاقتلالا مامت يقتلي وهو «يبطاشلا مامإلا مالك نم هلك اذه : تلق

 يملعلا جهنملا - رادلا دعب ىلع  امهنيب عمج «يبرغم كاذو يقرشم اذه نأ فئارطلا نمو ؛ىلاعت هللا امهمحر

 . حيحصلا

 ايهقفو ايثيدح هب لمعلا زوجي يذلا فيعضلا زييمت ةبوعص ١

 طرشلا كاذو «فيعضلا ثيدحلاب لمعلا زاوج يف يهقفلا طرشلا اذه ءىراقلا اهيأ تفرع امدعبو

 زيمي نأ يرذنملا ظفاحلا ىلع بجاولا نم ناك هنأ كل نيبتي فعضلا ديدش نوكي ال نأ :مدقتملا يثيدحلا

 هذه نم هتبترم ةفيعضلا هباتك ثيداحأ نم ثيدح لك يطعيو .عوضوملاو «ًادج فيعضلاو «فيعضلا ثيدحلا

 ىلإ ءارقلا نم دحأ ردابي نأ ةيشخ ؛(يوُر) ةغيصب اهلك اهريدصتب اهيف لوقلا لمجي ال نأو «ثالثلا بتارملا

 . ءاهقفلا نم ناك ولو هنايب قباسلا روظحملا يف عقبف ءاهنم عوضوملاو يهاولا ضعبب لمعلا

 ثيدحلا زييمت روسيملا ريغ نم هنأ ىفخي سيلف «ةّيهقفلا ةيحانلا نم امأو .ةيثيدحلا ةيحانلا نم اذه

 . لمأتف . لفنلا مايص : لاقي نأ يضتقي قايسلاو ءلصألا يف اذك 200

 .هيضتقي قايسلاو «لصألا نم طقس ()

 ذو



 ةنسلاوأ باثكلاب ءاهقفلا نيثّدحملا ىلع الإ ءهب لمعلا زوجي ال يذلا نم هب لمعلا زوجي يذلا فيعضلا

 ىلإ ةبسنلابا يلمع ريغ يرظن نيقباسلا نيطرشلاب زاوجلاب لوقلا نأ ىرأ ينإف كلذلو ! مهّلقأ امو «ةحيحصلا
 لمعلا زوجي ام زييمت مهل نيأ نمو ؟ًادج فيعضلا نم فيعضلا ثيدحلا زييمت مهل نيأ نم هنأل «سانلا ريهامج
 فيعضلا ثيدحلاب لمي ال هنأ : مدقتملا يبرعلا نبا لوق ىلإ ًايلمع رمألا عج ريف ؟زوجي ال امم ًايهقف هنم هب
 . نايس مكحلا يف وري مل امو ٌفيعضلا ىور ام نأل» :نابح نبا لوق رهاظ وهو . ًاقلطم

 عماجلا حيحتص» ل ا ءسانلا ةماع هب حصنأ يذلا وه اذهو
 1 . ءاش نم هعجاريلف 0١( ص) ۰: . عماجلا فيعضاو «هتدايزو ريغصلا

 ءاهقفلا ضعب عقاو نم لاثم-؟' :

 كاتهف ؛«مهنريغ نع ًالضف هقفلل يمتني نم ضعب ىلع ءرمألا ةبوعصل ًالاثم ءارقلل قوسأ نأ نم سأب الو
 امل هل اوموقي مل هوأر اذإ اوناكو ي هللا لوسر نم مهيلإ بحأ صخبش نكي مل». : حيحصلا سنأ ثيدح
 / ۲) «لئامشلا حزش» يف يراقلا يلع خيشلا هب لدتساف . .هريغو يذمرتلإ هاور .«كلذل هتيهارك نم نوملعي
 «كلذ يفاني ام - يمتيهلا ينعي رجح نبا نع لقنو . ةّئسلا نم سيل مويلا فراعتملا مايقلا نأ ىلع ؛8

 ملع وأ بست وحن «ةليضف هب مداق لكل مايقلا بدن نم انبهذم ديؤيو» :رجح نبا لوق امأو) :لاق مث ؛هبرغتساو
 لخد املك متاح نب يدعلو هيلع مدق امل لهج يبأ يطول عل نأ يطا لانس ا كا

 لئاضف يف هب لمعي فيعضلا ثيذحلا نأل هيف مهو نمل ًافالخ ؛انه امهب لالدتسالا عنمي ال امهفعضو .هيلع

 يف ةفورعملا لامعألا لئاضف يف هب لمسي فيعضلا نال ؛ عوفدمف ,؛يورنلا لاق امك ًاعامجإ لب «ًاقافتا لامعألا
 «ّيمتنهلا يراقلا خيشلا ًاطخ فيك لمأتف . (ةّيحتسملا ةلّصَحلا تابثإ ىلع هب لدتسُي ال ْنكل :«ةّئسلاو باتكلا

 يف ىبانلا : ةئاع لاح نوكي نأ ىسع امف «ةروكذملا ةدعاقلا قيبطت يف.نيزخأتملا ةيعفاشلا ءاهقف رابك نم وهو
 يف ءيسلا اهرثأو ةغوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس# :يباتك عجاريلف ةلثمألا نم ديزملا ءاش نمو ؟كلذ
 '.(٤٤4و 9794و ۲۲٩و ۸۷۲و 7509و ۳۷۲) ثيداحألا ًالثم رظناف ءاهنم باجُعلا بجعلا دجي !ةمألا

 1 هفيعض نم «بيغرتلا» حيحص زييمتب ءدبلا ؟

 هب سأب ال ًادهجو ؛ يتقو نم ًاريبك ًامسق رفوأ نأ ىلإ ديعب نمز ذنم ةمهلا ثهجوت ءمدقت ام لك لجأ نم
 نم هجيحص:زييمت ىلإ كلذ لج ًاهجوم ءيرذنملا ظفاحلل «بيهرتلاو بيغرتلا» باتك ةمدخل «يتقاط نم
 . هيف ضومغ ال ًاحضاو ًاقيقد ًازييمت « هفيعض

 ن لف ترزق نرخ اير ديل ر نوح لع نا «ماهلا عوربتملا اذه يف يف ءدبلا خيرات دوعيو

 مهفيرعتل ؛ايروس يف نييفلسلا انناوخإ ىلع «بيغرتلا» باتك سيردت ةّنُسلاو باتكلا ىلإ ةوعدلا لحارم نم
 ةروصب مهيبن ةنسب مهلهج ببسب مويلا نيملسملا ريهامج بولق تسق املاظ ي مهيبن ثيداحأ نم صاح عونب
 اميف ةبغرو «هلل ةعاط اهب اودادزيو « ةفرعملا هذهب مهبولق قرت نأ ًايجار ؛ةصاخ ةروصب اهنم عونلا اذهبو ؛ةماع

 )١( - ثيدحلا تحت 7 ص - ؟ج) هيلع يقيلعتو «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس# رظنا 905(.

۳۸ 



 .نيفلاخملا ةاصعلل هّدعأ امم ةبهرو «هيصاعم نع ًاداعتباو «هدنع

 سيردتلاو زييمتلا يف يجهنم 4

 ثيداحألا ةعاشإ زوجي ال هنأ  ةمعنو هللا نم ًالضف - يرافظأ ةموعن ذنم يسفن يف ٌرقتسا دق ناك املو

 «مهريغو بالطلا ىلع اهتياورب لهاستلا الو «ةمألا دارفأ نيب «بيهرتلاو بيغرتلا» يف ولو «ةركنُملاو ةفيعضلا

 كل تفلسأ نيذلا ةمئألا لاوقأب كلذ يف ًارثأتم «ظاٌعولاو نيدشرملاو نيسردملاو ءابطخلا ةّماع كلذ لعفي امك

 ققحتلاو «هريضحت دعب الإ هنم ًاسرد يقلأ ال نأ ٌيلع ًامازل تيآر دقف ؛لاجملا اذه يف مهلاوقأ ضعب مّدقت اميف

 حلطصم ىلع كلذ يف ًادمتعم «هلوصف نم لصفو «هباوبآ نم باب لك يف «هئيداحأ نم ثيدح لك نم

 ىلع يندعاسي امم ءاهنم ثيدح لك يف نوقّقحملا ءاملعلا هلاق امل ًاعجارمو «ليدعتلاو حرجلاو «ثيدحلا

 ًالإو «هيف ًابغار «هب ًانّبشتم مهيلإ هتمّدق تباث هنأ اهنم يل نبت امف ءاهيف باوصلا ىلإ برقألا مكحلا رايتخا
 ىلع اهئاقلإو «هنم سوردلا ريضحت يف طاشنو ةبغر لكب ًامُدُق :ديضم اذكهو . هيفطصم ريغ هنع ًابغار تضرعأ

 بجر 7١ خيراتب هنم تيهتنا ىتح E EE e م

 اهنم رهظ ام ؛اهنم هللا انذاعأ «ةملظملا نتفلاو «ةكلاحلا فورظلا ضعب ب يف الإ اهئاقلإ ىلع ًارباثم 145 ةنس

 8 . مامتلا ىلع ًاضيأ هنم غارفلا ىلع ثكشوأ دقو «نطبامو

 ضومغ وهو الأ «يريغ ىلعو اهلبق يلع ًايفاخ ناك ام يل فسكت ةقيقدلا ةيجهنملا ةساردلا هذهبو

 ةرثكو «هذه يتمّدقم علطم يف هتحضوأ يذلا هلهاستو .هباتك لوأ يف هعضو يذلا هحالطصا يف يرذنملا

 هل ماهوأ نع ًالضف حيرصتلاب هَححصو لب هّنّسح امم اهضعبو «هيف ةعوضوملا لب ةيهاولاو ةفيعضلا ثيداحألا

 نإ ةلثمألا نضعب عم «ةضيرع طوطخب اهضعب ىلإ ةراشإلل ضّرعتنس اننأ الإ ءاهرصح بعصلا نم «ةريثك ىرخأ
 . ىلاعت هللا ءاش

 ةلّصفم ةباتكو «ةعساو ةسارد بلطتي اهضعب نأ دجأ «باتكلا ثيداحأل يجيرختو كلذ ءانثأ يف تنكو

 حوضول كلذ ىلإ جاتحي ال اهنم رخآ ًاضعب دجأو «فعضلاو ةحصلا يف ثيدحلا ةبترم ةفرعم نم نكمتأ ىتح
 يفيناصت نم ءيش يف ًاجّرخم نكي ملو لوألا عونلا نم ناك امف «قيرط برقأب هتبترم ىلإ لوصولا رشيتو «هرمأ
 :نيتلسلسلا ىدحإ يف هيف لوقلا تققحو هتجّوخ هلل دمحلاو ةريثك يهو  ةطوطخملاو اهنم ةعوبطملا

 ةعوبطملا يتخسن نم «بيغرتلا» ثيدح بناجب اهعضأف اهنم ثيدحلا ةبترم ذخآ مث «اةفيعضلا» و «ةحيحصلا»

 عماجلا حيحص» : ياباتك اهيلإ راشملا يفيناصت ىلإ عوجرلا يل لّهس امم ناك دقو «ةيرينملا ةعبطلا «ةرهاقلا يف

 عونلا نم ثيدحلا ناك اذإ امأو .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو «هريغصلا عماجلا فيعضاو «؛ريغصلا

 ةظفل حرش نم هنم دبال ام اهيلع بتكأ تنك امك ««بيغرتلا» نم يتخسن ةيشاح ىلع ًاقيلعت هجيرخأ تنكف رخآلا

 ناكف «ةيشاحلا ةحاس اهلّمحتت يتلا ةيملعلا دئاوفلا نم كلذ ريغو «هنم ةلمج حيضوت وأ ؛ثيدحلا بيرغ نم

 . ؟بيهرتلاو بيغرتلا ىلع بيغرلا قيلعتلا» ب هتيمس ام كلذ نم

 هيف انطرشو فيعضتلاو حيحصتلا يف يرذنملا ىلع دامتعالا 6

 ثيدحلا يرذنملا بسن يذلا ردصملا ىلع يفوقو مدعل ءيشب اهل زمرا نأ نود ثيداحألا ضعب تيقبو

۳۹ 



 هئاطعإو هتسارد نم نّكمتأ ملف ءمهريغو يقهيبلاو نايح نبا خيشلا يبأ و ايندلا يبأ نبا بتك ضعبك «هيلإ
 لثم ؛اهضعب ىلع فوقولاب «هنم ًاريبك ًامسق كرادتأ نأ تغطتسا مايألا رورم عم يتكلو . هب قئاللا مكحلا
 تعبط يتلا .«ريبكلا مجعملا» نم تادلجملا ضعبو ؛ةيمالسإلا ةعماجلا ةيتكم نم ًارّوصم «طسوألا مجعملا»
 رداصمم يف هم رخآ مشق ىلع كلذ لبق انعالطابو «يفلسلا ديجملادبع يدمح خيشلا انيخأ قيقحتب قارعلا يف
 ىف .ةزّوصملاو «قشفد ةيرهاظ يف ةطوطخملا ءازجألاو دئاوفلاو ديناسملا نم «ةريثكلا ةّنسلا بتك نم يرخأ
 ا رم دو يطا نادل يسن جنا .ًادج ليلق ءيش الإ هنم قبي مل ىتح ءاهريغ

 هل ًاعبت «فيعض هلكف (يوُر) ب هنم ُهَرَّدص ام امأ . ملعلا اذه يف هنم قثؤأ يدنع وه نمم هفلاخ نم دجأ ال
 هاّوق وأ «ًلثم ةميزخ نباك ةحصلا مزتلي نم ةياور نم ثيدحلا ناك اذإ هدمتعأ امنإف (نع) ب هرّدص ام فالخب
 هنأ ينعيو ؛ ؛«نسحلا نم بيرق وه امل هب رَّدِصُي دق هنأ هنايب قبس امل كلذو «يرذنملا مهنمو ةحارص ظاّمحلا دحأ

 ا و ا د وك وتم

 احيحصت سيل هوحنو «حيحصلا لاجر هلاجر» :مهلوق نأ قيقحت ؟
 ل د ا

 دقو «ناهذألا ضعب ىلإ ردابتي دق امل ًافالخ ؛كلذ وحنو ؛«حيحصلا لاجر هلاجر . . .» وأ «؟تاقث هلاجر
 ١ : ةيتآلا بابسألل كلذو مالعألا نم نوكي

 ىدل هدانسإ يف رفوت دق ثيدحلا ةحص طورش نم ًاطرش نأ نم رثكأ هلئاق دنع ينعي ال كلذ نأ : :الوأ

 «سيلدتلاو عاطقنالا نم ةمالسلاو «لاصتالا نم ىرخألا طورشلا امأو «طبضلاو ةلادعلا وهو «لئاقلا
 مل «هيدل هلع توكسم رمأف ؛دنسلا ةحص يف اهنم ةمالسلا طرشت رشت يتلا للعلا نم اهريغو «ذوذشلاو لاسرالاو

 رظناو «هللا نذإب ىفخي ال رهاظ اذهو ؛ىرخأ ديناسأ يف لعف امك دانسإلا ةحصب حّرصل الإو « هيف اهرفوت دصقي
 لاجز هلسرم ىلإ هلاجر نوك عم لاسرإلاب يرذنملا هّلعأ فيك (فيعض )057  ثيدحلا لاثملا ليبس ىلع
 لاق كلذلو « حيحصلا لاجر مهلك هلاجر نوك عم .«عاطقنالاب هلعأ «(فيعض - )٠٠۹ ثيدحلا وحنو ! حيحصلا
 أ ؛ًاحيحص نوكي نأ تاقث هلاجر نوک نم مزلي الو : :رخآ ثيدح يف «(۲۳۹ ص) «صیخلتلا» يف ظفاحلا
 ا .«هعامس ركذي ملو لدم شّمعألا

 وه نم «تاقث هلاجنر» : هيف ليق يذلا دنسلا يف نوكي ام ًاريثك هنأ ءارقتسالاو عبتتلاب يل نيبت دق : ًايناث

 نشو ءامهريغو مكاحلاو نابح نباك قيثوتلا يف ا شيره اا ؛ةلادعلا وأ نيعلا لوهجم

 فلؤملا زمر لئنيحو :«تاقث هلاجر : يمشيهلا لاق» :ثيدح يف هلوقك ؛ةحصلا كلذ نم مزلتسي ام ًاريثك هنإف ءًالثم يوانملاك' (1)
 ادج ةريثك يهو ءاهريغو ؛(31او هالاو ٣۷و ۷) ثيداحألا «ريدقلا ضيق» رظنا !ةحصلل زمرلا هقحو «ريصقت هنسحل
 يف نآلا ديزأوب ءروكبملا لوقلا ىلع ىلع ءانب يوانملا هححص ثيدح اهيفف «(804) ؟ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس# اذهل عجارو
 ةريثك .ثيداخأ اوححصف «باتكلا ىلع مهقيلعت يف ةئالثلا نوقلعملا لاوتملا اذه ىلع راس دقو :لوقأف «ةعبطلا هذه
 ولع ةمالقم زظنإو + 01 /») | كلذك رجح جلا «يواسلا جيم يذلا تيدعلا ارز لرقلا اج ىلع هاي اعراس
 . ةعبطلا



 وأ «هريغب ًانورقم هل ىور امنإو ««حيحصلا» بحاص هب ٌّجتحَي مل نمم هنأ ««حيحصلا لاجر هلاجر» : هيف ليق

 ال كاذو لوقلا اذه نأ حضاولا نمف ءاذه تفرع اذإو . دّرفتلا دنع هب ختحُي ال هنأ ينعي كلذو «ًاقيلعت وأ «ةعباتم

 قثحت ةروكذملا ةلاحلا يف مزلتسي الف يلاتلابو .«حيحصلا» يف مهب جتحم مهنأ وأ «تاقث لاجرلا نأ ًامئاد ينعي

 طرشب ًادّيقمو «ةرات ًاقلطم ًاحيحصت ًالثم مكاحلا هحص ثيدح نم مكف . ىرخألا طورشلا هلب «لوألا طرشلا

 فيعضاا يف هارتس امك هريغو يرذنملا نم بّمعتُم نايحألا نم ريثك يف وهو «ىرخأ ةرات امهدحأ وأ نيخيشلا

 2013و 1او 4480و 4148و 415و 49و ۱۷۷و ۲۱) ثيداحألا لاثملا ليبس ىلع هيف هيف رظناف ««بيغرتلا

 هيف بَّقعُت عونلا اذه نم ثيدح نم مك لب ا ا )٠۳ ° gg ثيداحألا ؛حيحصلا» يفو

 ٠ هريغو (111) ثيدحلا «حيحصلا» يفو ««فيعضلا# يف (770) ثيدحك «هسفن يرذنملا

 نم ًانايحأ مهيف نوكي نكلو ؛«حبحصلا» بحاص مهب ٌّيتحا نمم مهلك دانسإلا لاجر نوكي دق :ًاثلاث

 دنع حجارلا وه نوكيو «هب جاجتحالا ةبترم نع هثيدح طقسي امم هريغ وأ ظفح ءوسل «ةمئألا نم هريغ هيف نعط

 نم رامع نب ماشهو ؛ثيللا بتاك حلاص نب هللادبعو «نيخيشلا دنع يفئاطلا ميَلُس نب ىيحي لثم «نيققحملا

 ةلع وهو «ظفحلا ءوسب نوفوصوم مهقدص عم ءالؤه نإف «ملسم دنع يلجعلا نامي نب ىيحيو «يراخبلا لاجر

 ىلع قيلعتلا يف هارت امك ديناسألا ضعب يف يرذنملا اندقتنا كلذ لثمبو «مولعم وه امك هلثمب جاجتحالا عنمت

 . (حيحصلا  ؟45) ثيدحل

 0 N SEL مو ا يس مهلوق نإ : :ًاعبار

 ود نيفنصملا نم مهيلإ ثيدحلا بسن نم نوكي امنيح اذهو مهلك سيلو ءكحيحصلا» لاجر هلاجر رثكأ

 رك م نأ هنکمپ ال ثنيحب «ةقبطلا يف «نيحيحصلا» يبحاص ملسمو يزاخبل

 هجرخأ ًاثيدح ًالثم ذخ . .امهلاثمأو يناربطلاو مكاحلاك ءرثكأ وأ وار ةطساوب هنع يوري امنإو «ةرشابم امهخويش

 نب ىسوم انآ : بلاغ نب دمحم انآ :هيقفلا قاحسإ نب ركب وبأ انثدح :يلاتلا دنسلاب «(57 / )١ مكاحل

 . يبهذلا هقفاوو .«امهطرش ىلع حيحص» :لاق مث «دنسلا خلإ . . ليعامسإ

 لك اذكهو «هنود نيذللا فالخب ءامهطرش ىلع هقوف نمو «نيخيشلا خويش نم اذه ىسومف :تلق

 هنود نم امأو «هقوف نمو امهخيش ينعي امنإف ءامهدحأ طرش وأ ءامهطرش ىلع ححصم مكاحلا دنع ثيدح

 ثيدح يف يرذنملا لوق ملعلا اذه بلاط مهفي نأ يغبني نايبلا اذه ىلعو .رثكأ وأ ًادحاو ًايوار نوكي دقو ءالف

 .؟(حيحصلا) يف مهب جتحم هتاورو «مكاحلا هاور» :(901/) مقرب يتالا «حيحصلا»

 طرش ىلع وه امنإف أطخ هنأل يرذنملا هلقني مل امنإو «؛نيخيشلا طرش ىلع حيحص» : لاقف مكاحلا امأو

 ىلع وه امنإ ر روكذملا يرذنملا لوقف :(805) مقرب ؛ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلسا يف هتنيب تنك امك طقف ملسم

 . الف هنود نم امأو «هقوف نمف ةبيش يبأ نب ركب وبأ انه وهو هيف نيخيشلا خيش نم ًاءدب ينعي امنإو «بيلغتلا

ف ًالثم رظناف «هثيداحأ ضعب يف هانولب دق كلذ لكو «كلذ ريغ نونوكي دقو «تاقث نونوكي دق ءالؤه نإ مث
 ي

 )١( ةصاخ ةعبطلا هذه يف ثيداحألا ىلإ ريشت امنإ ةمدقملا هذه يف ةيثآلا ماقرألا كلذكو «ةروكذملا ماقرألا نأ هابتنالا ىجري .

5:١ 



 «ينطقرادلا هبذك هيف هخيش خيش نإف ًاقلطم مكاحلا هححص ناك إو «هنإف :(405) مقر ثيدحلا «فيعضلا»
 ادج ريثكف - نيخيشلا خويش نع تاقثلا ةياور نم ناك ام ينعأ - لبق يذلا عونلا امأو «كانه يرذنملا هاكح امك
 : يرذنملا هيف لوقي «فيعضلا» و «خيحصلا» :نيباتكلا يف كب رميس ثيدح لك يف لاقي كلذكو . .هلل دمحلاو
 خيش ادعام مهلك يآ «هتاور بلاغ ينعي هنأ :٤تاقث هتاورو» وأ ؛«حيخصلا ةاور هتاورو ءيناربطلا هاور»
 يتلا ثيدحلا ثم دخ «هیف مهو ال باو هلوق نكي نیح اذهو ءانايحأ هعم هخيش خيش مبرو طق يناربطلا
 يف: يناربطلا هاور» :هيف لاق ف دردي نأ ُثيشخ ُتيشخ ىتح كاوسلا تمزل» )١57(: :مقرب «فيعضلا» يف
 دمحم انثدح .: اذه (يتروصم - ۸۷۰ مقرا طسوألا» يف ذ هدانسإ نإف . ؟حيحصلا ةاور هتاورو ء(طسوألا)
 ورمع يبأ نْب ورمغ نع ملاس نب هللادبع نب ىبحي انث : :بهو نبا انثدح :رهاطلا وبأ انث : عماج نب قيزر نب
 :  .«بهو نبا هب درفت ءداتسإلا اذهب الإ ةشئاع نع ىورُي ال :لاقو . هب ةشئاع نع بلطملا ىلوم

 ىلع ءارلا ميدقتب ًارغصم - قيزر نبا فالخب < «حيحصلا ةاور نم مهلك هقوف نمو رهاطلا وبأف : :تلق +
 10109 /0) هيف ةريصبتلا# يف ظفاحلا لوق ىوس «هلاح نم ًائيش فرعن ال لب مهنم سيلف - يازلا

 : 5 . (روصنم نب ديعسو :بعصُم يبأ نع رصمب ثدحلا

 يف يارا هل اهقاس يآ تيداحألا ناب ملعلا عم :هلاح ةفرعم يف يغش الو يوري ال ىرت امك الغر
 دقو , .هريخو يحرملا ةاؤس نب ورمعو ينازجا راثملا نب مهارات يبغا هل نأ ىلص لدت «عسوألا
 ؛ةرهاقلاو رطم كولم يف ةرهازلا موجنلا» باتك نم يئاربطلا اقو ةنس 017١ -۲۹۹) ةنس تايفو يف هنع تلحب
 ثيدح يف امك ءًافيغض انركذ ام اهيف لاق يتلا ثيداحألا ضعب يف يناربطلا خيش نوكي دقو . 00
 دقف كلذ لجأ نم ,(007) «ةحيحصلا» يف هفعض تنّيبو هيلع تملكت قو ء(۳۹ / بدألا ۔ ۲۳) يف يتأي
 مقرب انه يثآلا ثيدحلا يف لعف امك «يناربطلا خيش * مّدقتملا هلوق لثم نم ينثتسيف انايحأ يرذنملا طشني
 SEE ! ؛(حيحصلا) لاجر هلاجرو ؛يتاربطلا هاور : :هيف لاق ثيح (861)
 نوكي ثيدج يف ينثتسي ي الف وهسي وأ هيلع بلاغلا وه اذه لب ءًانايحأ كلذل طشني ال دقو . .؛مالك هيفو ءةقث
 يف هل عقو امك ءًاضيأ ؛حيحصلا» ةاور نم سيل يناربطلا خيشل خيش هدنبم يف نوكي هنأل ؛ « ىلوأ هيف ءانثتسالا
 نم وه نم هداتسإ يف سيل هنأ هدارمو كانه هتلقن يذلا يمئيهلا مالكب هتبقعتف )٠١١( مقر حيحصلا ثيدحلا
 «؛تاقث هلاجر» : :مهلوق لوح قئاقحلا هذه ميركلا ءىراقلا اهيأ تفرع اذإو !هنود نمع اضف «حيحصلا# خزيش
 «حيحص ثيدحلا نأ مهدنع ينعي ال كلذ نأ هيف بير ال حوضوب كل نيتي ؛0«حيحصلا» لاجر هلاجر وأ
 قبس يذلا لهاسثلا وأ مهولا نم ميش هب نرتقي مل اذإ اذهو ءهيف قّقحت دق ةحصلا طورش نم ًاطرش نأ : :امنإو
 فوقولا انل :رّسيتياال نيح هيلع دامتعالا نكمي « «حيحصتلا يف ًاصن روكذملا لوقلا ربتعأ مل كلذ لجأ نمف نمف ء«هنايب
 هّمهأ غلاب ًاررض اهب لهجلا رضي يتلا ةماهلا رومألا نم هنإف ءاذهل هبنتلا يغبنيف . . ةرشابم ثيدحلا دانسإ ىلع
 . البلا فلتخم يف مهريغو بالطلا نم ريثك نم هتعمس امم اذهو ؛هدصقي ال وهو ؛هلئاق ىلإ حيجصتلا ةبسن

 i ؟دانسإلا حيحصتب نوحّرصي الو «تاقث هلاجر» : :نولوقي اذامل "7

 نأ مهدنع ينعي ال هنأ مادام زوكذملا لوقلا ىلإ ظاّقحلا نم هلاثمأو يرذنملا ظفاحلا اجلي اذامل : ليق نإف

۲ 



 : لوقأ هيلع اباوجو ؟ًنايحأ كلذ نولعفي مهارن امك هتحصب نوحصفُي الو «حيحص ثيدحلا

 ًاصاخ ًايعوضوم ًاثحب بّلطتي هنإف < ءةّحصلا نع حاصفإلا فالخب «مهيلع كلذ رّسيتل هيلإ نوأجلي امنإ

 ايب يبنلا نع تباث هنأ هفلؤم نظ ىلع بلغي ىتح  اهرثكأ امو  باتكلا ثيداحأ ديناسأ نم دانسإ لك لوح

 ىفخي سيلو . هيف ةحداق ةلع يأ نم هتمالس هيدل تبث اذإ الإ سفتلا يف كلذ لصحي الو - نسحلا ةبترمب ولو -

 هرمع نم ًاليوط ًارطش كلذ يف ىضقو «فيعضتلاو حيحصتلابًانورقم «جيرختلا نف ًايلمع سرام نم لك ىلع

 ال دق يذلا رمألا ءاريثك ًاتقوو «ًاريبك ًادهج بلطتي كلذ نأ هب تاحفصلا ديوستو وزعلا درجم يف سيلو -

 ثحبلا ىلع بأدلاو «طاشنلاو ةمهلا هزوعي نكلو «ضعبلل كلذ رفوتي دقو «قيقحتلا اذه لثم دارأ نمل رفوتي

 كلت هيدل سيل نكلو ؛كلذ لك مهضعب دجي دقو « هيلع ربصلاو ةطوطخملاو ةعوبطملا لوصألاو تاّمألا يف

 قرطب ةماتلا ةفرعملا عم ءانركذ يتلا تافصاوملا كلت تققحت نم لكل اهنم دب ال يتلا ةريثكلا رداصملا

 ةفرعمو ءامهيف ةمئألا لاوقآو «ليدعتلاو حرجلاو ثيدحلا حلطصمب ملعلا ىلع ةمئاقلا «فيعضتلاو حيحصتلا

 هب لخأتف ةعّمإ نوكي ال ىتح ؛هيف حوجرملا نم حجارلا زييمت ىلع ةردقلا عم «هيف اوفلتخا امو هيلع اوقفتا ام

 . ةرخأتملا روصعلا هذه يف امّيس ال «صخش يف هلك كلذ عمتجي امّلق زيزع ءيش اذهو «ًاراسيو ًانيمي انيمي ءاوهألا

 نكمي ثيحب «تافصاوملا نم هتركذ امم ءيش ىلإ راشأ دق «هللا همحر يرذنملا ظفاحلا تيأر دقو

 ةاورلا ركذ باب» ليبق «بيغرتلا» : هباتك رخآ يف لاقف ؛قباسلا لاؤسلا نع ًاحلاص ًاباوج كلذ يف همالك رابتعا

 هيلع بلغ وأ ؛لوهذ هلخاد وأ «ناسللا هب لز امم هناحبس هللا رفغتسنو» :هّصن ام لاق ؛؛مهيف فّلتخملا

 فيكف «كلذ نم ءيش نع ٌكفني نأ َّلق ركفلا لوطو رظنلا ناعمإو «ينأتلاو ةدوّتلا عم فنصم لك نإف «نايسن

 يف مّدقت كلذكو . . . ؟هبتك ةبيغو «هنطو ةبرغو «هلاب لاغتشاو همومه فدارتو «هتقو قيض عم (يلمملا) ب

 نم ريثك ىلع هّينن مل «ناسحو ءامهدحأ وأ نيخيشلا طرش ىلعو «حاحص ًادج ةريثك ثيداحأ ءالمإلا اذه

 صنلا نم عنم امنإو «كلذ وحن وأ ««حيحصلا» ةاور :وأ «تاقث هتاور :وأ «ديج دانسإ :ًابلاغ تلق لب «كلذ

 لوأ يف هتركذ ام قباطي هللا همحر هنم صن اذهف :تلق .«ءالمإلا عم ينرضحت مل ةلع دوجو زيوجت كلذ ىلع

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاف «لاؤسلا نع يباوج

 اهديناسأ ةيوقتب يمثيهلا حرص يتلا ثيداحألا ةلق ۸

 لماش ماع وه لب «هللا همحر يرذنملا عينصب ًاّصاخ سيل روكذملا باوجلا نأ حيضوتو ديكأتل دوعأو

 رثكي هنإف ؛يمثيهلا نيدلا رون ظفاحلا جهنم هجهنم ىلإ مهبرقأ نم نإو . نيفّئصملا نم كلذ ىلع ىرج نم لكل

 بتكلا ىلع ءةتس بتك دئاوزل عماجلا «دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم» هباتك يف لوقلا كلذ لامعتسا نم ًادج

 ميقرتب تأدب دقو . نّسحي وأ حّحصي هارن امّلق اننإف «هتدام ةرازغو «هباتك ةماخض عمو «مولعم وه امك «ةتسلا

 بذهملا باشلا زيزعلا انرهص ةدعاسمب «- هللا ءاش نإ فورحلا ىلع دعب اميف اهبيترتل ًادادعتسا هثيداحأ

 « تادلجم ةرشع لصأ نم هنم لوألا دلجملا ميقرت نم انيهتنا دقو «ًأريخ هللا هازج يلايكلا ليبن ذاتسألا طيشنلا

 اهددع غلبف اهنيسحت وأ اهحيحصتب حّرص يتلا ثيداحألا انيصحأو ًاثيدح )۱۸٠١( وحن هثيداحأ ددع غلب

 دقو ء(١٠۱۸) روكذملا مقرلا نيب نم ديناسألا ةتباث اهنأ رّدقأ ءًابيرقت ثيدح فلأ لصأ نم !طقف ًاثيدح (40)

۳ 



 وأ ببنسل الإ كلذ امو «هنايب قبس امك ؛ ؛طقف ةاورلل ةقثلا امنإو «نشحلا الو ةحصلا ديفي ال مالكب اهيلع مّلكت
 .ًافنآ هنع لوقتملا همالك يف اهضعب ىلإ يرذنملا ظفاحلا راشأو ءاهتركذ نأ قبس يتلا بابسألا نم رثكأ

 ٠ «بيغرتلا» يف يرذنملا ماهوأ ةرثك ببس 5
 اهترثك نم زض يتلاو «هنم ماهوألا كلت عوقو يف هل ًارذع ربتعي نأ نكمي ام همالك علطم يف نإو.ءاذه .

 لاب لاغتشاو ءهمومه فدارتو «هتقو قيض» : ىلاعت هللا همحر هلوق وه كلذ ؛هنع يتأي امك ؛يجانلا ظفاحلا
ASD ° 

 ر .كلذو هتركاذ ىلع باتكلل هفيلأت يف دمتعا هنأ :ينعي هنإفإ «4هبتك ةبيغا : هيف ام مهأو
 امهم ةركاذلا نأ مولعملا نمو «هظفح نم ءالمإ هالمأ هنأ دافأ ثيح ءاهريغو «ةقباسلا هتملك يفو هتمّدقم
 مجاري نأ هظفح نم ًاباتك ىلمأ نمل دي الف كلذلو ءوبكي دقف ؛ ؛ًاليصأ ناك امهم داوجلاو وبخت دقف ؟؛ةرّين تناك

GST Eًايعيبط ًارمأ ناك هبتك ةبيغل «كلذ هل ريتي مل اذإف  
 داكي ال رمأ أطخلا قلطمف الإو ء«هلاب لاغتشاو ءهمومه فدارت» كلذ ىلإ مضنا اذإ امّيس ال «هؤاطخأ رثكت نأ
 ةدؤتلا عم فّتصم لك ناف : :قبس اميف يرذنملا هب. حّرص ام اذهو افلم ناك اذإ ةصاخبو ناسنإ هتم وجني
 .خلإ :٠ .هتقو قيض عم يلمملاب فيكف «كلذ نم ءيش نع كفني:نأ لق « «ركفلا لوظو ءرظنلا ناعمإو ينأتلاو

 الإ هيلع درو ّدراال دحأ نم اتم ام» : هللا همحر كلام لاق كلذلو «- ئلاعت هللا همحر - قدص دقلو
 يتداع نم سيل هنأ عم «يسفن يف يرذنملا هركذ يذلا اذه فرعأ يناف هلل يبنلا ربق ينعي . «ربقلا اذه بحاص
 كلذ ىلع هيبنتلا ىلإ ردابأف «كلذ ضعب يف تأطخأ يننأ يل ودبي الق هنإف «٠ «فيعضتلاو حيحصتلا يف لاجترالا
 اذه يف كلذ نم ءييش يل عقو دقل ىتح «يتافلؤم ةعلاطمب ةيانع هل نم كلذ فرعي امك ؛ يل حبست ةصرف لوأ يف
 يف يير ريغت دقف .«مّدقت امك نامزلا نم نرق عبر وحن يف هفيلأت مت يذلاو هل ميدقتلا ددص يف انآ يذلا باتكلا
 رخآ يف كاردتسالا يف كلذ ىلع هيبنتلا ءىراقلا ىريس امك «عبطلا تحت وهو اهضعب ؟هثيداحأ نم ريثك
 .ماركإلاو لالجلا وذ «لامكلا تافص لكب هّرفتو «صقنلا تافص لك نع رئت نم ناحابسف . . باتكلا

 1 ةلثمألا عم ةضيرع طوطخ يف ةماهلا يرذنملا ماهوأ عاونأ - 3
 ايقاع اح «ةماهلا هرتكتملا هماهوأو يرذنملا ءاطخأ نم عاونأ ىلع مالكلا' لمجن نأ انل نآ دقق ؛دعب امأ

 . ةجاحلا دنع ةرّسيتملا ةلثمألا ضعب ىلإ ةراشإلا عم < ميلا قرارك ابك تقي طر ياذا

 : !4«نع» ب ةفيعضلا ثيداحألل هريدصت -أ
 ثيداحألا مسق نم تسيل اهَّنأ هدنع ةرعْشُملا '×نع) ةغيصب ةفيعضلا ثيداحألا هريدصت يف هلهاست

 حّرض امك !نسحلا نم بيرقلا وأ وأ نسحلا وأ حيحصلا مسق نم يه امنإو ؛(يوُر) ب اهردصي يتلا ؛ةفيعضلا
 ءافعضلا ةاورلا نم ةعامجل ثيداحألا تائم قاس كلذ ىلع ءانبو «(۲۹ نص) ۰ هانفلسأ امك هباتک ةمدقم يف كلذب

 يبأ نب نمحرلادبع نب دمحمو «هللادبع نب ريثكو ءبشْوَح نب ره لثم ؛ءاملعلا دنع فعضلاب نيفورعملا

 )١( لاب ىلع كنم اذه نكيلف «ًاراصتخخا (نعنع) انلوقب ةرابعلا هذه نع نضيعتسنس : هيبت .

45 



 وه حّرصي نمم مهضعبو «ريثكو ريثك مهريغو «ةعيهّل نباو «رحز نب هللاديبعو «يناهلألا ديزي نب يلعو «ىليل

 ةلسرملا ثيداحألاب لعف كلذكو «مهئيداحأل نعنع كلذ عمو ءاذه ريثك لثم «ًادج فيعض : يأ واو هنأ هيف

 «؟نيل هدنس يفاا : هلوقب هَّلعأ امب عنص كلذكو . ًافنا هيلإ راشملا هحالطصال هنم ًالامعإ «ةلضعملاو ةعطقنملاو

 لب «سراهفلا يف ةثوثبم اهارت ةلثمألاو ءهل نعنعي كلذ لك «اًأدج بيرغ» :لوقي ةراثو «؟بيرغ» :هلوق وأ

 نعنع لب «بسحف اذه سيلو ء(فيعضلا - 111) ثيدحلا وهو «ًادج وه هفّعِض نم هيف ًاثيدح یوق هتيأر

 ؛(945 مقر) عضولاب هيلع مكَح رخالو 807(2 مقر) «ًادج بيرغ هعفرا :هيف لاقو «كورتمو باذك هيف ثيدحل

ا ةالص يف دوعسم نبا ثيدح هلك كلذ نم برغأ لعلو !؟ةروكذملا ةنعنعلا عم اذه يقتلي فيكف
 مقر) ةجاحل

 :هبقع لاقف «رمقلا طويخ لثمب كلذ ريربت يف قلعتو «بذكلاب ًامهّتم هيف نأب هفارتعا عم هنعنع هنإف 24

 فلاخم وهو امّيس ال ؛ةبرجتلاب تبثت ال ةّنسلا نأ هتافو !«دانسإلا ىلع ال ٠ ةبرجتلا ىلع اذه لثم يف دامتعالاو»

 يف هانيب امك «عوضوم هنأ هب عطقي امم «دوجسلا يف نآرقلا ةءارق نع ةيهانلا ةحيحصلا ةئسلل هيف ام ضعب يف

 كل دكؤي امم !«نوباجتسيف اهب نوعدي مهنإف ءاهفسلا اهومّلعت الو» :هلوق هرخآ يفو .كانه هيلع قيلعتلا

 هيفس بلق نم فيكف «(ءاعدلا - )٠١ يف يتأي امك هال لفاغ بلق نم ًءاعد بيجتسي ال هللا نإف ءهعضو

 مقر) هيفو «ىسمأ اذإو حبصأ اذإ هلوقي اميق «ءادردلا يبأ ثيدح وهو هنم بيرق رخآ لاثمب ئركذي اذهو .رجاف

 (نع) ب هريدصتب فتكي مل «هنالطُب لب هتراكن روهظ عم هنإف «هبذاك وأ ناك ًاقداص ءهّمهأ ام هللا هافک» :( ۲

 يف لخد فيك - هللا مياو - يردأ تسلو !!عوفرملا ليبس هليبس نأ همعزب هيّوقي بهذ یتح «ًافوقوم هنوك عم

 نم هوعدي نمؤمل بيجتسي ال وهو ءاهلئاضفبو اهب نمؤم ريغ «هللا تايب ًابذاك ناك نمل بيجتسي هللا نأ هلل

شو ةعيهّل نبا نأ دحاو ثيدح ام ريغ يف حّرص هتيأر يننأ روكذملا هلهاست كل دكؤي اممو !؟ءال يلفاغ بلق
 ره

 . ثيدحلا افيعض امه لب «كلذك اسيل تاعباتملا ريغ يف امهنأ دافأف «تاعباتملا يف ثيدحلا انّسَْح بشوح نب

 حضوملا هنأل « (يوُر) ب امهلاثمأ ثيداحأو ءامهئيدح ريدصت بجاولا ناكف ۸۷(۰ و ۱۸۰ -؛ «حيحصلا» رظنا)

 .(١7و )١9 مقر «فيعضلا يف هلثمو . ةبراوم الو اهيف ضومغ ال ةبترم مهثيداحأ ةبترمل

 !هحالطصا قيبطت يف هضقانت ب

 :رّوص يف رهاظ كلذو «ةمّدقملا هذه لوأ يف هتحرش يذلا هحالطصا قيبطت يف هضقانت

 (نع) ب اهضعب رّدصي وه مث .«نيسحتلا لامتحا هدانسإ يف» : هلوقب اهيلع بقع ثيداحأ كانه : ىلوألا

 !(۳۷۷و ۲۲۰و ۷) ثيداحألاك (يوُر) ب ةراتو ؛(186) ثيدحلاك

 ثيدحتلاب حّرص ام نيب هدنع قرف ال «فورعم سّندم وهو «ديلولا نب ةّيقب اهيف ثيداحأل نعنعي : ةيناثلا

 هيفو «بيرغ ثيدح وهوا :(نع) ب هردص دقو «؛٠4 مقر) ثيدح يف لاق هتيأر كلذ عمو «نعنع امو اهيف

 «كلذ دعبتسا مث «هنسحتسا هنأ هخياشم ضعب نع ىكحو ؛(يوُر) ب هل رخآ ًاثيدح رّدص هتيأر لب .«ةراكن

 .(001) مقر باصأف

 الو «هثيدح كرت نم هدانسإ يف سیلو « براقم هدانسإ» :اهنعنعي يتلا ثيداحألا ضعب يف لوقي : : ةثلاثلا

 ثيدحلاك (يوُر) ب هرّدص اميف هوحن وأ كلذ لوقي هب اذإو «(0817و 4017) ثيدحلا لثم «؛هفعض ىلع مج
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 ال ةراتو «كانه هيلع قيلعتلا يف هتنيب امك حيحص هدانسإ نأل «(۸۷) مقرب | ؟حيحصلا» يف هتدروأ رخآو (۹9)
 . فيعضلا نم (۷۷۹) ثيدحلاك هدنع وه نيعونلا ّيأ نم ءىراقلا يردي الف ؛ءيشب عونلا اذه رّدصي

 يف ركذ هنأ كلذ ؛فيعضتلل ةيضتقملا ةلعلا يف ةكرتشملا ثيداحألا نم تالئامتملا نيب هق هقيرفت : ةعبارلا
 وأ حيحص هنأب هنم ًاراعشإ . مهبم وار هدانسإ يف يذلا ثيدحلا هنم نأ : :اهتم هنعنع امب صاخلا لوألا هحالطصا
 نم بيرق هدنسو» ثيداحألا ضعب يف اهنم ةثلاثلا ةبترملا هذهب حّرص هتيأر دقو «نسحلا نم بيرق وأ نسح
 هحالطصا يف ركذو .هسفن فلؤملا نع يتأي امك مسي مل يذلا يوارلا وه امنإ مهبملا نأب ًاملع ««نسحلا
 هيف ري مل, نم هدانسإ يف يذلا ثيدحلا هنم نأ ؛هفيعضت ىلإ هنم ةراشإ (َيَوُر)ب هردصي امب صاخلا رخآلا
 ؛دانسإلا نم عونلا اذهل هفيعضت بيس نأ < «ملعلا اذه يف مهقو صب هل دحخأ ىلع ىفخي ال اممو : :لوقأف .ًاقيثوت
 بسلا اذه نأ هيف كش ال امم نإف '.كلذك رمألا ناك اذإو . هيف ًاقيثوت ري مل يذلا هيوار لاح هتفرعم مدعل وه امنإ
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 «نیع ةفرعم ىلإ ليبس ال هلال «ةهادب ًقيثت هيف رأ مل : مدقتملا هلوق ىتعم هيلع قّدصي هنإف ٠ مهبملا-أ

 نوكي دق قْيَوُي مل نم نإ لب «نيع يذ لكل رهاظ وه امك «نيعلا لوهجم وهو ىّمسملا مكح يف وهف هلالي
eامل مهبملا فالخب «لاحلا لوهجم نوكيف دحاو نم رثكأ هنع ىور نوكي دق لوألا نل  

 ىَمْسو «يناربطلا هاور» :مهبم لجر هيف ء(۱۸٤) ؛حيحصلا» يف ثيدج يف فلؤملا لوق ىلإ ىرت الأ .
 ال نيح هفرعي ال نأ ىلوالابف ءهمسا فرع هنأ عم هفرعي مل اذإف .«هلاخ ينرضحي الو ؛ًارباج مهبملا ا
 يهو ةدحاو ةلعلاو ءقيثوت هيف ري مل نمو «مهبملا نيب ةرياغملا  هنعو انع هللا اع - هل زاج فيكف ءىّمسي
 تائم لب «تارشع هباتك يف رشح حالطصالا اذه ىلع ءانبو «باوصلا ىلإ برقأ ناكل سكع هنأ ولو ؛ةلاهجلا
 ؛ ةفيعضلا ثيداحألا نم اهنوك نع اهجرخي امب اهاّيِإ ًاردصم مسا مل نم اهديناسأ يف يتلا ثيداحألا
 00 ,..(504و2070و و۰ ٠و ۷۷و )۷١ «فيعضلا» يف اهماقرأ ةيلاتلا ثيداحألاك

 لوهجم وهف قوت هيف ري مل هنأ همزال نال كلذو اةلادع الو حرجب هفرعأ ال» : :هيوار يف لاق لب - ب
 کک مقر) «حيحصلا» يف يتالا ثيدحلا هتلثمأ نمو «حضاو أطخ امهنيب قيرفتلاف ؛هدنع ًاضيأ
 » :اهنم لوألا ثيدحلا يوار يف لاق دقو :2574و ٠٠او 0487و ٣۳٣و )۲۹٤ :«فيعضلا) يف ةيتآلا
 ا :ريخألا ثيدحلا يوار يف لاقو . «ليدعت الو حرج هيف ينرضحي
 .(فّرعُي

 a aE ا را دانون رطب الا» وأ ء«هتمجرت ىلع فقأ ملا : هيف لاق نم - ج
 «حيحصلا» يفو «(١۸٤و )٤۷۷ ثيدحك «هفرعأ ال» وأ ««لوهجم» :هيف لاق نم ىلوألابو . )1۳و ۲و
 .( 1۷و 1 10)

 ی او ؛ هّنإف «رثكأ وأ وار هنم طقس ام وهو ؛هعاطقناب حرص ام- :
 6 .(90/1ونال خالو ۲۸۱و ۱۹۱و ۸۷و ۸) ثيداحألا : «فيعضلا» يف هتلثمأ نمو «مدقت امك لوهجملا لثم

 دنغ فيعبفلا ماسقأ نم وهو « ّيباحصلا هيف ٌيعباتلا ركذي مل يذلا وهو :لكرملا ثيدحلا هلثمو - ه 1
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 .ًادج ريثكو ريثك اهريغو ء(۳۰۷و ۲۸ ۲۸۱و ۲۲۷و )1١7 هتلثمأ نمو «ثيدحلا ءاملع

 !عوضوملاو فيعضلاو حيحصلا اهيفو اهلاح ىلإ ريشي امب اهردصيال تاياور-ج

 كلذ نم «قباسلا هحالطصال ًافالخ ءاهلاح ىلع لدي امم (يوُر) وأ (نع) ب ةرّدصم ريغ تاياور ركذي

 ٤٠۲و ۲۰۸) «(حيحصلا١ يفو !عوضوم ريخألا اذهو «.(150و 17١5و ٥١٤و )٠۸۹ ثيداحألا «فيعضلا» يف

 . (فيعضلا - 48١7و ۱۷۳) ثيدحك !نّی الو ًانايحأ اهضعب ىلع مّلكتي دقو «(704و ۸٦٥و ۲۷۲و ٦۲۳و

 !ةفيعض يهو ءاهتوبث مهوي ةحيحصلا ثيداحألا ىلع تادايز .د

 يهو ءاهلصأك ةتباث اهنأ كلذب مهويف ءاهيف تاياور وأ ءةحيحصلا ثيداحألا ىلع تادايز ركذي ام ًاريثك

 ۹٠۲و ۱۷۵و )۱٤۱ ثيداحألا «فيعضلا» يف رظنا ءاهرثكأ نع تكسيو ءاهضعب ححصي دقو «ةَّداش وأ ةركنم

 Ig 5481و 7350و ToVg "01و ”TIVy Ag YAVgy Voy YVEy 371/9 Vy FY ٣٣٣و ۲و

 .(517و و 1۲۷و 0۷۰و ٩و

 !ةحارص ةفيعضلا ثيداحألا ةيوقت يف هلهاست .ه

 ىلإ ريشأ ينكلو ءادج ةريثك يهو ءةفيعض قيقحتلا دنع يهو «ةحارص ثيداحألا ةيوقت يف ةلهاست

 نم ©''مامتلا كشو ىلع وه يذلا لوألا دلجملا يف اهللع نع فشكلاو اهيلع قيلعتلا يل رشيت يت امم اهضعب

 ,(095و Vg 44و END و ید رم او (48>ي 11و31 110« كسلا

 !امهوت ةيوقلا ثيداحألل هفيعضت و

 : نيعون ىلع وهو ءًامُشوت هايإ هلالعإ وأ ثيدحلا نم يوقلل هفيعضت وهو «كلذ سكع

 47١٠و ۳۰٩و ۸٩۷و 5935و ٥٤٤و ۲۲٤و ۳۵۹و ۸۷) هلاثمو «هتاذل نسح وأ حيحص وه ام :لوألا

 .(56١٠١و

 يتلا هدهاوش ىلإ هنتي ملو «هدانسإ تاذ ىلإ ًارظن هّلعأ وأ هفعضف «هريغل نسح وأ حيحص وه ام : رخآلاو

 ثيداحألا رظناو ء(١٠١و 91) نيثيدحلاك هسفن باتكلا يف دهاوشلا نوكت دقو .(۷۲) ثيدحلاك ءهيّوقت

1A” 118)73و 7و  VE”١5و "99و 5798و المو "هو  Og Og Ag 00y Ay 

 ١١61و 44و 74و VPI Vy 3554و Ty 0406و Vy مالمو Vg 50و و و 0١64و

AAV AAAI AE)9171و  og 1yةا/لاو 4517و  Vg Eg Tg 1T VE 

 !امهوت ثيدحلا هلالعإ ز

 يفو ء(7١7و 75١7و ۱۳۹) «حيحصلا» يف هلاثم .هتلع وه سيل وأ ءهيف سيل نمب ثيدحلا هلالعإ

 .(575و ٣٦٤و 4119/) «فيعضلا»

 قالطإلا هديفي ام فالخ :هدارمو وزعلا هقالطإ .ح

 هل ؟دهزلا» باتك ديريو «دمحأل ثيدحلا وزعي نأك ءًانايحأ هفالخ هدارمو «ةمئألا دحأل وزعلا هقالطإ

 .ىلاعت هلل دمحلاو ًالماك مت دقو )١(
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 سلا ينعيو يارغلا وزعيو ءةليللاو مويلا لمع» وأ هل «ىربكلا نئسلا» ينعيو «يئاسنلل وزعيو
 . (حيحصلا - ا اا ١

 «قالطإلا نم هل ردابت ام ىلع ًءانب ثحبلا يف قلطني هنأل ءًانايحأ ثحابلا بعتي قالطإلا اذه لثمو
 باتك - ۱۸١ ىلإ تلصو امل يننأ ركذأل يتإو ءهفالخ دارأ هنأ دهج دعب هل نيبتي هنأل اثبع هبعتو هتقو بهذيف
 «هريغو يزاخبلل سابع نبا ثيدح هيف ازع هتيأر قيقحتلاو جيرختلا نم نم ةريخألا ةبونلا يف «باب 5 / سابللا
 هنأ ىلإ ىلهو بهذف ۰ .ًاسوق ةدّلقتم ايب هللا لوسر ىلع ترم ةأرما نأ : :هدنعو «يناربطلاو» :لاقو
 يس يف هيف ثحبأ تعجرف ؛ءاملعلا حالطصا يف قالطإلا دنع دارملا تأ ىلع ءانب يناربطلل ريبكلا مجعملا*
 «ةركلا تذعأف يلع رثعأ ملف «ةيرهاظلا ةطوطخمم نم ريبكلا سايقلا نم ةحفص يتثم وحن يف هنم 'سابع نبأ
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 . هلل دمحلاو هيف هتدجو ام ناعرسف

 !هيباحص ريغل ثيدحلا هوزع ءط

 ۱۳۸و ۱۲۵) «حيحصلا» يف رظناف «ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «هريغل وهو «يباحصل ثيدحلا هوزع
 و و ۸11و ة"هو ٩0۹و ٩0و و 4408و ۳۹ر ٤۳و او ۷و ٤۳و و و
 . )۲٦۷( «فيعضلا» يفو

 !جيرختلا يف ريصقتلا -ي

 ضغب ىلإ هوزعيف ءامهدحأ وأ "نيحيحصلا» يف ثيدحلا نوكي ناب: كلذو «جيرختلا يف ريصقتلا
 «مهريغو باحصألا ءالؤه دنع ثيدحلا نوكي وأ ءامهنود نيروهشملا ةمئألا نم مهريغ وأ «ننسلا» باحصأ
 وزعلا ىظفي امل «ثيدحلا لهآ دنع غئاس ريغ اذه لكو ءايّرحتو ةقبطو ةرهش مهنود وه نم ىلإ هوزعيف
 ؛ ةحداقلا ةلعلاو ةوداشلا نم هتمالسو .هياور ناقثإو ؛هظفل طبضب ةقثلاو ؛ثيدحلل ةوقلا نم «نيحيحصلا" ©

 ًاحرش اهب ء ءاملعلا ءانتعا عم اهريغو «ةعبرألا ننسلا» امهيلي مث ءاهبتارم ىلعأب امهيباتك يف ةحصلا امهطارتش
 هجولا ىلع همازتلا يرذنملا ظفاحلل رتيتي مل امم اذه لكو ؛ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلا ةلوهسو اهو ادقتو
 :روص يف كلذ ارصح نكميو «هب لأ هنإ لب ؛لمكألا

 ثيداحألا كلذ ئلع ةلثمألا نمو ءامهريغ ىلإ هازعف ءامهدحأ وأ «نيحيحصلا" يف ناك ام :ىلوآلا
 اهدروي مل, كلذلو ءاهريغو «(407و 4٠١ و و و و و 54 ر و ۳و و 781)
 هنم ًارارتغا ؛؟ملسمو يراخبلا ثيداحأ نم بيهرتلاو بيغرتلا | يف درو ميف ملسملا فاحتإ» هباتك يف يناهبنلا
 . هللا همحر فلؤملاب

 وجو هو : :ثيذاحألا هلاثم ا هوزعيف «نيخيشلا نيب ب هيلع قفتملا نم ثيدحلا نوكي : : ةيناثلا
 .!هءاقتنالا» يف اهّلُج يف رجح نبا ظفاحلاو لب ؛؟ملسملا فاحتإ» يف يناهبنلا ١ هلك كلذ يف هدّلقو ١ او

 4و1 و ۷) : ثيداحألاك مهنود وه نم ىلإ هوزعيف ءاهريغ وأ 'ننسلا» يف ثيدحلا نوكي : : ةثلاثلا
 11٩و مككو هالو AT 6899و اله8و الا5و Ty Tg 1! و ها٣ و ٥٤٥و 788 ٣٣۲و ١١٠5و
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 هيلإ هزعي مل يذلاو ءالولعم هيلإ هازع يذلا دانسإ ًانايحأ نوكي دقو .(1١23و 17١1و ۱۰۰۵ و441و ۳۰٩و
 .(۷۲٥و ۳۹۹و ۳۹۲و ۳۸۸) :ثيداحألا هتلثمأ نمو «ةلعلا نم ًاملاس

 !جيرختلا يف أطخلا  ك

 أطخ كلذ نوكيو ءامهريغ وأ ءملسم وأ ؛يراخبلل ثيدحلا وزعي نأب كلذو «جيرختلا يف أطخلا
 ۲۳٩٩و ۸۳و 809 والكاو ۵1او 9570و ٤۳و ۲۷۸و ٥۱۷و ۱۲۵) «حیحصلا» يف هتلثمأ نمو ءا
 هاو ٣٤٣و ۲۱۲و ۲۱۰و ٤۱۸و ۲۷) «فیعضلا» يفو !يناهبنلا هبلاغ يف هدّلقو 84١0و 74١٠و
 )و

 بيغرتلا» :هباتك يف هللا همحر يرذنملا ظفاحلل تعقو يتلا ةماهلا ءاطخألل ةضيرعلا طوطخلا يه كلت

 ,ةهفيعض» نم مث ء(هحيحص نم هعبط مت يذلا دلجملا نم اهل ةرّسيتملا ةلثمألا ضعب ركذ عم ؛«بيهرتلاو
 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 ةرهاظ اهنإف ءاهل ليثمتلاو اهفينصت ىلإ ةرورض ال «ةديدع ةقرفتم عاونأ نم «ةريثك ىرخأ ماهوأ كانهو
 . امهنم دحاو لك تسرهف ىف اهنم ريثكلا تركذ دقو امّيس ال «نيباتكلا ىلع اهتعضو يتلا تاقيلعتلا يف

 يجانلا خيشلل «ةلاجعلا» باتك نم ةدافتسالا ئ١

 نم اهريغو ًافنآ اهيلإ راشملا ماهوألا هذه ىلع هيبنتلا يف ًاريثك تدفتسا يننأب ةراشإلا نم انه يل ٌدب الو
 هايإ هتمدقم يف هامس يذلا 00 هللا همحر  يقشمدلا يبلحلا يجانلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا ظفاحلا باتك
 بيغرتلا) هباتك يف هريغو مهولا نم يرذنملا ظفاحلل عقو ام ىلع «بينذتلا نم ةرّسيتملا ءالمإلا ةلاجع» ب
 «ملعلا نم ميظع ردق ىلع ناك هللا همحر هفلؤم نأ ىلع لد دج ماه باتك هللا رمّعل وهو .٠« .بيهرتلاو
 يف دجوت امّلق «بابلألا يوذ رست ةريثك دئاوفب هزّرط «باجعلا بجعلاب هيف ءاج «مهفلا ةقد نم ريبك بناجو
 بسا مل «ةليلج ةمهم اهنكل «ةليلق تكن هذهف» : هيف امب ىردأ تيبلا بحاصو «هيف هسفن وه لاق دقو «باتک
 يكز ريبكلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلل عقو ام ىلع «بينذتلاك اهتلعج ءاهيلع هّبن الو اهل هّبنت نم تيأر الو ءاهيلإ

 .٠. .لوادتملا ريهشلا هباتك يف «ماهيإلاو مهولا نم  هنع هللا يضر  يرذنملا نيدلا

 «بيغرتلا» ل هدقن يف يجانلا ظفاحلا بدأ ۲

 ضعب يف هتدجو دقف «ًافيطل ًابيدأ هبولسأ ينو ءاروبص «ًابوؤد هايإ هريرحتو باتكلل هدقن يف ناك هنأ عمو
 نأ ىنمت ىتح ءًادقنو ًاهيبنت هيف جلاعو ءًامهوو أطخ هيف ىأر ام ةرثك نم هربص َليِعو ًاعرذ هب قاض دق نطاوملا
 نع سفن نم" )19  ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف كلذ نم ءيش ىلإ ترشأ دقو .هدقن يف هسفن بعتأ نوكي ال

 نيتحفص وحن يف هيلع هذخآمو هجيرخت يف يرذنملا بارطضا نايب نم ٌعّرف نأ دعب لاقف .٠(٠ .ةبرك نمؤم
 :(۱۷- )۱١ نيتريبك

 عولطالا عسا وک يفوت «يعفاشلا ي وب نب ميهاربإ وه الطالا مساو ناك هنأ ىلع لدي روكذملا هباتكو هه 4٠١ ةنس يفوت «يعفاشلا يبلحلا قاحسإ وبأ دمحم نب ميهاربإ 20
 هللا همحر رجح نبا ظفاحلا ذيمالت نم وهو «هقرطو ثيدحلا بتك
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 هماهوأ ةرثك نم هاوكشو «باتكلل ظفاحلا فضو قو

 اذه ىلع باتكلا اذه بلاغ نأ قست ءعضاوملا هذه يق هل عقو ام ىلإو «ًالّصفم هتررق ام ىلإ رظناف»

 نصخشلا هعنص ولو . ىنعملاب وه امنإو «هب ارارتغاو «هل اديلقت ائيش هنم لقني نأ بلاطلا ردقي ال هنأو «لاونملا

 تيلو ءاهنم ٌدمتسملا لوصألا ةعجارم رسعو «هيبنتلا راركت ةقشمل ؛هريرجتو هعبتت نم هيلع لهسأ ناك هلصأ نم

 « غارفلا مدعو «تقولا قيض عم «ىرت امك لاجم قاحلإلل قبي ملو اذه تبتك امدعب امّيس ال ءرّسيتم هرثكأ

 ًاثيدح الو ًاميدق هيف بعتأ مل ينتيلو هلك باتكلا نع ٌالضف «ىرت ام هيف دحاو ثيدح اذهف . لغاوشلا ةرثكو

 ثحملل «ماكحألا» يف ام ىلع فقو نمو «بجوو «حصنلاو نايبلا نم يلع ذأ امي مايقلل كلذ ردق نكلو

 : . «بجعلا ةياغ ىأر ؛هريغ وأ امهدحأ وأ «نيحيحصلا» ىلإ رركتملا وزعلاو ؛ ماهوألا نم يربطلا

 ءرهطتيل ءىطخي نأ  ةغلاب ةمكحل هيلع ضرف يذلا ءرشبلا ةعيبط نم هنإف « «كلذ يف ةبارغ الو : تلق

 تارم نوبيصي رشب مهنأ ؛ ىرتت انتمئأ نع ة ةريثكلا صوصنلا تءاج اذهلو .«رخالل لوألا كرت مك» :ليق كلذلو

 نم عم أطخلا اوعي نأو «ناك امثيح باوصلا اوعبّتي نأ عابتألا ىلع نأو ؛ىرخأو ةركو ةرم نوئطخيو «تارمو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع «يبنلا ةالص ةفص» ةمدقم يف كلذ يف مهتاملك تركذ تنك امك ؛نابو رهظ اذإ ءناك

 ش هدئاوف فاطتقاو «ةلاجعلا» ةطوطخم ىلع فوقولا خيرأت ٤

 تنك موي «ةرونملا ةنيدملا يف ةيدومحملا ةبتكملا يف «ةلاجُعلا» نم ةطوطخم ةخسن ىلع تفقو تنك دقو

 دج 'ينبجعأف ءه3787' ةنس ةياهن ىلإ ۳۸١ ةنس نيب ام «ةيمالسإلا ةغماجلا يف ثيدحلا ةدامل ًاذاتسأ اهيف

 نم نهنأ «ةصرفلا يل تحنس املك «ةبتكملا ىلع ددرتأ تنكف ؛هدئاوف, ةرثكو «هعالطا ةعسو ؛هملع ةرازغ

 ينلا «بيهرتلاو بيغرتلا» نم : يتخسن ةيشاح ىلع اهنم دب ال ام دّيقأو «هدئاوفو هتاظحالم نم طقتلآو «هملع

 هلك باثكلا ةسارد نم نكمتأ مل نأ ةرسح سفنلا يف يقبو «قبس امك.ةيروس يف اهنم سوردلا يقلأ تنك

 ةبتكف يف تدجو حلا وأ ةرمعلا ىلإ يقيرط يف - نينس عضب ذنم - تنك املف .هدئاوفو هررغ نم ةدازتسالاو

 يف نأ تْملع نيخ اميس ال ءًاغلاب ًاحرف اهب تحرفف ءةروكذملا SS «هنم ةروصم ةخسن ةعماجلا

 نأب زمأف «ذئموي ةعماجلا سيئر بئان دابعلا نسحملا دبع خيشلا لضفتف لّضفتف ء(ملفوركم) اهنع ًاطيرش ةبتكملا

 الف. :ديدج نم اهتساردلا «قشمد ىلإ يعم اهتبحصتساف «ًاريخ هللا هازج ءاهنم ةرّوصم ةخسن يلإ اومدقي

 «حيحصلا» :هيمسقو «بيشقلا ثيدحلا هئادر يف «بيهرتلاو بيغرتلا» رشن بابسأ يدنع تلماكت

 يتلا ةخسنلا ىلع اهتقّلعو «ةديدج ةديدع دئاوف هنم تطقتلاف «ةذيج ةسارد هتسارد يف تذخأ. ©! !فيعضلاف و

 «أريبك نيمسقلا نم لك مجح ريصي نأ ةيشخ ؛كلذ يف عسوتم ريغ «ةعبطملا ىلإ مّدقتل «بيغرتلا» نم اهتْرّج

 فورظلا هذه يف امّيس ال ءامهيلع قافنإلاو ءامهبراجت حيحصت ىلع فارشإلاو ءامهعبطب مايقلا نع زجعنف

 تاقيلعتلا: نم ليلقتلا ىلع ينلمح يذلا رمألا ؛ةعابطلا روجأ تلغو ءقزولا راعسأ اهيف تعفترا يتلا ةجرحلا

 «(نع) ب'اهل زمر وأ «- هللا همحر  يرذنملا اهاّوق يتلا ةفيعضلا ثيداحألا للع نع فشكت يتلا ةّمهملا .

 .[ش] خيشلا تاقيلعت نم ةدئاف يأل طاقسإ نود ءهفنصم لوصأ ىلع ًاجومدم ةعبطلا هذه يف هرشنن 2020(
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 تّنع يتلا دئاوفلاو تّكّتلا نم ريثك ركذ نعو ءاهفّعض يتلا ثيداحألل تاعباتملاو دهاوشلا ركذ نع ضارعإلاو

 ءاش نإ ريثكلا ريخلاو ةكربلا اهيفو ءاهنم ريسيلا رزنلاب تعنقف «يجانلا ظفاحلا باتك يف اهيلع تفقو وأ ؛يل
 . ىلاعت هللا

 اهيلإ قبسنت مل ةصاخ ةيانع باتكلاب ةيانعلا .0

 زع هدمحأ ينإف : ىلاعت هللا همحر يجانلا ظفاحلا باتك نم ةدافتسالا نم هيلإ ترشأ يذلا اذه عمو

 ةيانع «بيهرتلاو بيغرتلا» باتكب ةيانعلا وهو الأ «تملع اميف هيلإ قبسأ مل بجاوب مايقلل ينقفو نأ «لجو

 نم هنسحو «هميقس نم هحيحص زييمت يهو «ًادج ًاليلق الإ ظفاحلا اهيلإ تفتلي مل ىرخأ ةيواز نم ةصاخ
 حيحص)» :نيلقتسم نيباتك يف سانلا ىلإ هجارخإو «هنايب انفلسأ ام ىلع كلذ يف هماهوأ مّيتتو «هفيعض

 هتفرعمل رخآلاو هب لمعلاو نّيدتلل امهنم لوألا ««بيهرتلاو بيغرتلا فيعضا و ؛«بيهرتلاو بيغرتلا
 قبس امك ةي يبنلا ىلع بذكلا روذحم يف ءىراقلا عقي ال يكل ءب يبنلا ىلإ هتبسنو هتياور نع داعتبالاو

 نوفتكي سانلا نم ًاريثك نأ ملعأل ينإو .هلاجر مجارتو ثيذحلا ملع نم ةياغلا وه زيبمتلا اذه نإف «هحرش

 !ةحيحصلا ثيداحألا ىلع فرعتن نأ انبسح ءةفيعضلا ثيداحأللو انل ام :نولوقيو ءامهنم لوألا باتكلاب

 ءالؤهف «لجو زع هللا ىلإ يعادلا فقثملا بابشلاو ءملعلا لهأب قيلي ال هنإف «سانلا ةماع يفكي ناك نإو اذهو

 دق يتلا «ةفيعضلا ثيداحألا ةفرعم ىلع هلاثمأبو هب اونيعتسي نأو ءرخآلا باتكلا عوضومب ةيانعلا نم مهل دب ال

 نم مزلي ال هنأ ًاديج نوملعي مهلعلو .باب لك يف اهرثكأ امو «باطخ يف اهنوعمسي وأ «باتک يف اهنوؤرقي
 ىلع فرعتلا «ريخلا ةفرعم نم مزلي ال امك «ةفيعضلا ثيداحألا ىلع فرعتلا «ةحيحصلا ثيداحألا ةفرعم

 تنكو «ريخلا نع كي هللا لوسر نولأسي سانلا ناك» :هنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذح لوق دح ىلع ءرشلا

 :رعاشلا لوق هنمو .هريغو يراخبلا هجرخأ «ثيدحلا «. . . ينكردي نأ ةفاخم ؛رشلا نع هلأسأ

 هيو ا ا و دللالشلا ثنثفر_ ۶

 هيف غقيرسيخلا نمم لالا ففسعيال نو

 ىلع امهانعم يف وه امم امهريغو « "اعم نيباتكلاب ةناعتسالا نم مهيلإ انرشأ نيذلا ءالؤهل دب الف اذهلو
 .رخآلا نع امهدحأب ىنغتسُي الو «رخألل مّمتم امهنم الك نإف ؛ثيدحلا نم فيعضلاو حيحصلا ةفرعم

 هيلع قلعملاو ظفاحلل «بيهرتلاو بيغرتلا نم ىقتنملا» باتك ميوقت 5
 «بيهرتلاو بيغرتلا» :ناونع تحت عوبطملا باتكلا تيأر يننأ ؛امهرشن ىلع ينعجش امم نأ ْملعاو

 ريهشلا ملاعلا هيلع قلعو «هلوصأ ققح . . .ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش ظفاحلا ءاقتنا
 . يوناكيلاملا نامثع دمحمو «ينامعنلا ديمحلادبع : نالضافلاو يمظعألا نمحرلا بيبح خيشلا ليلجلا

 نأ لمآ ءًارورسم ًاحرف هيلع تلبقأ «نينس رشع وحن لبق كلذ ناكو «هيلع تفقو امل يننأ ركذأ يننإف
 هفلؤم ملع رثأ ىرأ نأ ًايجار ؛«فيعضلا» و ؟حيحصلا» نم هددص يف انأ ام قيقحت ىلع يندعاسي ام هيف دجأ

 .[ش] نيتيزملا نيتاه- دمحلا هللو هذه انترشن توح (1)
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 ءرعولاو لهسلا هتيص ألم يذلا مامإلا ءرجح نبا ظفاحلا وهو ال فيك « هيلع ًارهاظ (ءاقتنالا) ىنعمو «هيف ًايداب

 حيحص حرشب يرابلا حتف» لثم «بابو نف لك يف ةيوبنلا ثيداحألا ىلع ةعئارلا هتاقيقحتب «ناكم لكو

 نم زيثك اهريغو ««مارملا غولب» و ««ريبحلا صيخلتلا» و «ا1حتفلا دعب ةرجه ال١ :هيف لبق يذلا «يراخبلا

 ىتح ءاهنم فيعضلا نع تكسي ام اردانو «هتبترم نيب دقو الإ ثيدح اهيف دجوي ام َّلَق يتلا ؛ةعفانلا هبتك

 خيشلا لبمافلا هققحم نأ ءهيلع لابقإلا يف ةبغر ينداز اممو .ثيدجلا يف نينمؤملا ريمأ هنإ :قحب ليق

 يرذنملا ظفاحلل.«ثيهرتلاو بيغرتلا» باتك نأ اهب هل مّدق يتلا هتملك يف حّرص دق «يمظعألا نمحرلا بيبح

 رجشأهنإ مث . ةفيعضلا ثيداحألا نم ًاريبك ًاددع لمحي هنكل «(!)ةعوضوملا ثيداحألا نم ًايلاخ ناك نإو

 يف ٰيرذنملا باتك ظفاحلا رصتخاف» :لاقف «كلذ نم ءيش هيف سيل رجح نبال «ىقتنملا» باتك نأب ءارقلا

 هت حقصت ىلإ ذنموي ترداب كلذ لجأ نم !«ًنتم حصأو ءادانسإ ىوقأ أوه ام هنم ىقتتاو ءلصألا عبر ردق

 ةف باصأأ يب ات + «يمظعألا خيشلا مالك هب ٌرعشأ امو «هيف ثوجر ام قيقحتل «هتاحفص بياقتو «باتكلا

 ىقتنم سيل هنأو ءهمجح رغضل ؛لقأ ةبسنب ناك نإو «ةفيعض ثيداحأ هيف  هلصأك  هنأب ًاجافأ ذإ «ةديدش

 تلباق ««فيعضلا» و ؟حيحصلا» :نيمسق ىلع هلغَجو' ««بيهرتلاو بيغرتلا» قيقحت نم ُتغرف املو !اهنم

 يل فشكناو لب '!يمظعألا ركذ امك سيل هنأ ًافنآ هتركذ امم تذكأتف ««ءاقتنالا» ثيداحأب ءامهثيداحأ نضعب

 هللا امهمحر يرڈنملا اهيف عقو يتلا ماهوألا نم ريثك هيلع ىلطنا دق «ىقتنملا» بحاص نأ ةلباقملا هذهب

 : : . ىلاعت

 a ةنورقم «ءاقتنالا» يف تعقو يتلا ةفيعضلا ثيداحألا ضعب ىلإ ريشأ ٌثركذ امل ًانايبو

 1 .اهلإ راشملا ماهوألا ضعب ركذب كلذ عبنأ مث ٠ ؛يدنع «فيعضلا» يف همقر اهنم مقر لك بناجبو

 ةنسلا باتكا» نمف : : قنا تيب اميسح «فيعضلا» و «ءاقتنالا» ىف ذ .اهماقرأ كيلإف ةفيعضلا ثيداحألا امأ
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 ةيملعلا ءاطخألا نم ريثك (مدقت امك ةيرينملا ةعبطلا) «بيغرتلا» نم هاندمتعا يذلا انلصأ يف ناك دقو اذه

 نم ًاريثك هيف تدجو كلذكو ؛- هللا همحر  هسفن فلؤملا لصأ نم اهنم ريثك وأ اهضعب نوكي دقو «ةيثيدحلاو

 «بابرألا بر باتك اشاح .باتك اهنم ولخي ال يتلا ءةيعبطملا ءاطخألا نع ًالضف ءطقسلاو فيرحتلا

 اهنم ةخسنلا ةيفصتو ءاهنع فشكلا دّصقت يتطخ نم نكي مل ذإ ءاهنم هيلع ترثع ام تكردتساو تححصف

 «همازتلا نم يننُكمي ام تقولا نم يدنع سيلو «هيلإ تدصق يذلا ريغ رخآ ءيش  هتيمهأ عم -اذه نأل "اهلك

 تحرش امك  هفيعض نم هحيحص زييمت وه امنإ باتكلا اذه ةمدخل يسفن هل ترذن يذلا َنِإ ذإ “هل غرفتلاو

 هوجولا نم هجوب حصي الو «- ىلاعتو كرابت هللا باتك دعب يدنع ء,يش مهأ هنأل  ةمدقملا هذه لوأ يف كلذ

 اذه ىلعو «ةمألا هيلع تعمجأ يذلا يناثلا لصألا وه هنإف كي يبنلا نع ثيدحلا نم حص ام الإ هعم نرقُي نأ

 سانلا مارك دنع رذعلاو «تركذ يذلا اذه يرذعف «هلصأل ًاعبت اذه يعورشم يف ءاطخألا نم ءيش دج اذإف

 نم هتكردتسا امو «ماهوألاو ءاطخألا نم هتححص ام لك ىلع ةيشاحلا يف هيبنتلا دّصقتأ مل يننإ مث .لوبقم

 رّثكأو ةيشاحلا ىلع لقثأ ال يكل ؛ةدحاولا ةحفصلا يف كلذ نم ءيش رّركت اذإ امّيس الو ؛مالكلاو لمجلا

 ىرت امك «ةجاح وأ ةرورضل ًانايحأ هنم ءيش ىلع تهن امنإو  اومعز  نيققحملا ضعب لعفي امك ءاهداوس
 نم 8(200و ۲۱ ص) ةيشاحلاو ؛«حيحصلا» نم لوألا دلجملا نم "0175و ١؟4) ةحفصلا ةيشاح يف ًالثم

 .امهريغو «فيعضلا» نم لوألا
 ينابلألا نيدلا رصان دمحم

He دج He aE 

 .«بيغرتلا» يف امك ؛"سنأ نع يورو» :باوصلاو ؛«سنأ نع يور ورمع نع» :«ءاقتنالا' يف عقو )١(

 فيعض# يف اهماقرأب ةنورقم رجح نبا ظفاحلل «ءاقتنالا» باتك نم اهماقرأب ةفيعضلا ثيداحألا عبتت ًاقباس ىهتنا انه ىلإ (۲)
 . «بيغرتلا حيحص» مامت عم هللا ءاش نإ ًابيرق هرظتناف ؛كاذنا هجارخإ اتل حب مل يذلا ««بيغرتلا

 .[ش] هذه انترشن يف كلذ عنص ىلع اندهج (۳)

 .«بيهرتلاو بيغرتلا فيعضا ةمدقم نم [انه] (288 ص)و انه ةذيدجلا ةعبطلا ةمدقم نم ١7( ص) رظنا )٤(
 .[ش] (۸۱-۸۲ ص) هذه انترشن يف لباقت )٥(

 .[ش] (60و 11 ص) هذه انترشن يف لباقت ()

or 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 “ةمدقملا

 هدهي نم ؛انلامعأ:تاتيسو ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو "»رفغتسنو ةنيعتسنو هدمحن «هلل دمحلا نإ
 .هديغ دمحم نأ دهشأو «هل كيرشال هدحو هلا الإ لإ ال نأ دهشأو ءال يداه الف للضي نمو «هل لضم الق هلا

 مكبر اوقنا'سانلا اهبأ اي . «نوملسم متناو الإ | ًننومت الو هتاقت ّقح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي . هلوسرو

 هب َنولَءاست يذلا هللا اوقتاو ًءاسنو ًاريثك الاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا
 مكلامعأ مكل حلصي . ًاديدس ًالوق اولوقو هللا اوقت تا اونم نيذلا اهيأ اي. (ًايقر مكيلع ناك هللا نإ ماحرألاو

 نيرشعوجن ذنم تغرش تنك دقف ؛دعب:امأ . «ًاميظع ًازوف زاف دقف هلوشرو هللا عطب نمو مكبونذ مكل رفغيو'

 يف تعطقو ؛«بيهرتلاو بيغرتلا فيعض» يباتك ةعابط يف - (قشمد) لوألا يرجاهم يف لازأ ال انأو «ةئس
 ٠ )° / ه١٠٤٠) ةنس نامع ىلإ ةيناثلا يترجه همامتإ نود تلاح مث ءًاديعب ًاطوش كلذ

 ةدشارلا دعس خيشلا لضافلا خألا وهو «ديدج نم هقيقحت دعب هرشنو هتعابطب موقي نم رسيت دقو نآلاو

 كلذ تحرش دقو '؛؛بيهرتلاو بيغرتلا حيخص» هميسق يف هيلع تيرج يذلا وحنلا ىلع هيف رظنلا تدعأ دقو.
 . . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلإ عجر ليصفتلا مار نمف «ىرخأ ةرم انه هنايبل يعاد الف ءةديدجلا هتمدقم يف

 «ًاقباس اهنف ثالثلا ناكم «بتارم سمخ باتكلا ثيداحأ بتارم لعجأ نأ ينم كلذ ٍبّلطت دقف اذهلو

 0 ش ش : يهو
 وأ (هتاور دحأ فعض لثم «ةفورعملا ثيدحلا للع نم ةحداق ةلع هيف ناك ام وهو .فيعض - ١

 .اهوحنو ذوذشلا وأ «ةراكنلا وأ ءبارطضالا

 يشخ ىتح هتاياور يف ريكانملا ترثك .فعضلا ديدش وأ كورتم هدنس ىف ناك ام وهو .ًادج فيعض - ١

 0 0 .«ثيدحلا ركنم» : يراخبلا مامإلا هيف لوقي ام لثم نم ؛هعضو نم نوكت نأ

 يف ةلع عم ةرهاظ هنتم ىلع عضولا حئاول نوكت وأ «عاضو وأ باذك هدانسإ يف ناك ام وهو .عوضوم ۳

 . "ةيلج هدانسإ

 )١( .[ش] .ةبيهرتلاو بيغرتلا فيعض# ةمدقم هذه :

 اهقرط نم ءيش يف (ةجاحلا ةبطخ) ب ةفورعملا ةميركلا ةبطخلا هذه يف اهل لصأ الو ؛«هيدهتسنو# : انه ءابطخلا ضعب ديزيو (۲)

 لا ةروس: نم ةقؤرعم تايآ ثالث اهدعب أرقي ًانايحأ ناك فَي هنأ نایب اهيفو فال يبنلا نع ةلاسر يف اهتعمج تنك يتلا

 نأ نيهبتنم ريغ ءاهنم سيل ام اهيف داز امبرو ءرخؤيو ءاشي ام اهنم مدقي مهضعبو ««بارحالا»و .«ءاسنلا»و ؛(نارمع
 ثيدج ىلع قيلعتلا رظنا !ىنعملا ريغتي مل ول ىتح ؛ظفل ليدبتب ولو داروألا يف فرصتلا زوجي ال هنأو يك هيده فالخ كلذ

 . («جيحصلا» 4 / لفاونلا )”  يتالا ءاربلا

 يتوأ :«ةحيحبلا ةنسلا ىلع عالطالا عساو «نوتملا يناعم يف رظنلا قيقد ؛ملعلا اذه يف نكمتمل الإ رهظي ال عرنلا اذهو تلق فرفز

 +0519) مقرب يتألا ليوطلا ذاعم ثيدح الثم رظناف ؛نايحأ اذه لثمل فلؤملا هبت دقو ا هين ثيدحو ؛هللا بانك يف ًاهقف

 .(885) ثيدحلاو

 نإ



 ولو «نتملا ركنم نوكي دقو « هنتم يف ةقثلا فلاخ فيعض هدانسإ يف يذلا وهو .ًادج ركنم وأ «ركنم- <
 .©0فلاخي مل

 “دانس نوكي دقو «تاقثلا فلاح اذإ ةصاخبو ءهنم قثوأ وه نمل ًافلاخم ةقثلا هاور ام وهو .ذاش ©

 .ًانتم نوكي دقو

 ءاثيدحو ًاميدق اهل ملعلا لهآ لامعتسا دوهعملا نم ىلوألا ةثالثلا بتارملا نأ !ءىراقلا يخأ ملعاو

 دقف كلذلو «ردن ام الإ ًاثيدح ناتروجهم ءًاميدق ناتفورعم امهف - ذاشلاو ركنملا : نيتريخألا نيتبترملا فالخب

 «حضوأو ثيدحلا ةلعل ىوقأ ًانايب هيف نإف  ملعلا نم سردني نأ داك ام ءايحإ نم هيف ام عم امهلامعتسا نأ تيأر

 نم ًالضف#» «هريغل نسحا و «هريغل حيحص» و «حيحص نسحا بتارم لامعتسا نم رخآلا باتكلا يف تلعف امك

 هللا نم ةبوثملاو رجألا ايجار كانه هتحرش امك ًاديهج ًادهجو ًاديدش ًابعت ينفلك دق اذه ناك نإو .4ةمعنو هللا

 نم هفيعض زييمتو هب هللا لوسر ثيدح ةمدخ يف اميس الو ؛ةقشملا ردق ىلع باوثلا نإف ؛لجو زع
 . ىلاعتو كرابت هللا باتكل نايب يه يتلا هتنس ىلع ةظفاحملاو «هحيحص

 «. . .نالف نع» : فلؤملا لوق هاجت ةحفصلا ةيشاح يف بتارملا كلت نم ةبترملا عبطت نأ تيأر دقو *

 .هوحنو

 وأ «فيعض وهو «نالف هدانسإ يف :ًالثم لوقأ نأك أردان الإ امهبابسأ نايبب قيلعتلا يف َنْعَأ ملو *

 فلاخ هنكل ةقث وهو نالف هيف وأ ء ةقثلا نالف فلاخ دقو «فيعض وهو «نالف هيف وأ «باذك وأ ءادج فيعض

 مازتلا يرورضلا نم تيأر يننأ ريغ ؛ةجاحلا دنع ًاردان الإ اذه مزتلأ مل ؛كلذ وحنو «هنم قثوأ وهو «ًانالف

 راشأ وأ «هيوار قيثوت وأ ثيدحلا ةيوقت يف هريغ وأ فلؤملا مهو يل نيبتي امنيح يهو «ةدحاو ةلاح يف كلذ -

 امم ةريصب ىلع ءارقلا انناوخإ نوكيلو «لاقلاو ليقلل ًاعفد يننكمأ ام كلذ تمزتلا ةلاحلا هذه يفف «كلذ ىلإ

 1 .لاقي وأ لوقت

 هداسإ لاح ام ردأ ملف ءاهيلع فقأ مل يتلا رداصملا نم ردصمل ًاوزعم باتكلا يف ثيدحلا نوكي دقو *

 ينإف ؛حصي ال هنأ هنتم يف رظنلا نم يل ودبيو «يردبعلا نيزّرل «حاحصلا ديرجت» باتك لثم «- ردان وهو -

 «(؟) ةفورعملا ماهفتسالا ةراشإ اهناكم عبطأو «بتارملا كلت نم ةبترمب هل زمرأ نأ نود ءاذه يباتك يف هدروأ .

 امك فعضلاب تزمر الإو «هتلع نع فشكي وأ «فلؤملا هفعضي مل اميف اذهو « ةيلوؤسملل ًاعفرو «ةمذلل ةئربت
 .(5) مقرب ابيرق يتالا ثيدحلا يف ىرتس

 ىرخأ ةياور يف كلذ دروي وأ .حصت ال ةملك وأ ةلمج هيفو «حيحصلا ثيدحلا ًانايحأ فلؤملا دروي #

 لهجلا ررض ىرتل ١(. / ةراهطلا 4) يف يتآلا تاسمحتملا تايعماجلا تايتفلا ىدحإ هتححص يذلا ركنملا ثيدحلا رظنا )4(

 يف رخآو «(۸و ۷ / ةراهطلا - 4) يف اهرظنا «ملعلا اذه ىلع مهيدعت نايب ينأي ةلهجلا ضعب اهنسح رخأ ثيداحأو «ملاعتلاو

 ."حيحصلا) نم (بابلا /11)

 . 089 / ةالصلا )5  يف رخآلا لاثمو ١(« / ةراهطلا )5  مامحلا يف سابع نبا ثيدح لوألا لاثم (1)

00 



 اميف رظنلا ددرت كلذكو .مزلي امب هيلع قيلعتلا عم «فيعضلا» يف وأ ا ت ب رظنلا ددرتف «هل

 وأ ةلمجلا عاطتقا عم «حيحصلا» يف لوألا داريإ يدنع حجرتف « ةحيحص ةلمج هيفؤ ءًافيعض ثيدحلا ناك ول

 ةديدجلا ةعبطلا ةمدقم يف هتحرش امك اهفعض ببس نايبو «قيلعتلا ىلإ اهب لوزنلاو ثيدحلا نم ةملكلا

 اذه يف هدروأ نأ فيعضلا ثيدحلا يف تيأر دقق «كلذ نم سكعلا ىلعو .ةداعإلل يعاد الف ««حيحصلا» ل

 ةراشإلاو ءاهتحص نايبو «ثيدحلا قايس لتخي ملو نكمأ اذإ قيلعتلا ىلإ ةحيحصلا ةلمجلاب لوزنلا عم باتكلا

 مقرب يتآلا ليوطلا بشوح نب رهش ثيدحب تلعف امك «نايبلاب تيفتكا الإو ءاهناكم طقن عبطب اهفذح ىلإ

 هوحبنو ««برعلا ةريزج يف دبعي نأ سئي دق ناطيشلا نإ» : هيف اَب هلوق ةحص نيبي امب هيلع تقلع دقف «(71)

 راشملا لاثمو «ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ءارقلا ىريس امك ًادج ريثكو ريثك هريغو ء(۳۲) مقرب سابع نبا ثيدح

 قايس نوكي دقؤ .ةريثك «حيحصلا» يف هتلثمأو ء(١٠ / ةالصلا )5  يف.يتالا ءادردلا يبأ ثيدح طقنلاب هيلإ

 فلؤملا هذزوأ دق ثيدحلا نوكي نكل ««حيحصلا» يف اهعبطو ؛هنم ةحيحبصلا ةلمجلا عاطتقال ًادعاسم ثيدحلا

 انأو .أرقأ نأ يب هللا لوسر يناهن :لاق هنع هللا يضر يلع ثيدح لثمك «ةلمجلا نود هل بسانملا بابلا يف

 «. .عوكرلا مامتإ مدغ نم بيهرتلا» باب يف هركذ : ثيدحلا .٠ .هبلص مقي ال يذلا لثم !يلع اي» :لاق «عكار

 تيأرف ءرهاظ وه امك روكذملا بابلا بساني ال امم !حيحصلا» يف اهأيإ يركذف «ةلمجلا دعب امل هتبسانمل
 :هلوقب هايإ هريدضتب هفيعضت ىلإ فلؤملا راتشأ دقو ءاهتحص نايبب هيلع قيلعتلاو «ثيدحلا عم اهءاقبإ
 يف نايب :يتأيس امك ةلمجلا اونئتسي نأ نود ثيدحلا اوفعضف «ةلهجلا ضعب.هرهاظ ىلع ىشمو ؛«يورو)

 اذه يف هيلع تيزج امل جاهنمك ةمدقملا هذه يف هركذ ينرضح ام اذه .("4 / ةالصلا )5  كانه هيلع قيلعتلا
 هبحي ام ىلإ ينقفوي نأو «يديب ذخأي نأ ىلاعتو ةناحبس ىلوملا ًالئاس «ىلاعت هللا ءاش نإ .عفانلا باتكلا

 نيب ًادج ةديفم ةيفاض ةمدقم تعضو دق تنك يننأب انه ريكذتلا نم يل دب ال امم نإو . لمعلاو لوقلا نم هاضريو

 يرذنملا:باتك لوح «ةديدج دئاوفو «ةديدع الوصف تنمضت ««بيهرتلاو بيغرتلا حيحض» يباتك يدي

 فوقولا رعي امم اهنم .ريثكلا ؛ثيدحلا ملع يف نيفلؤملا نم هريغ ىلعو هيلع ذخؤي امو «هايازمو «بيغرتلا»
 اذه .ىنتقا نم نأ ضرتفأ يننأل انه اهرشن ةداعإ ىلإ ةرورض ال هنأ ئرأ ىنإف كلذ عمو .اهريغ يف هيلع

 نم يل دب.ال نكلو . اهيلإ هليحأف :هتمدقم يف اهدجاو وهف «؟بيهرتلاو أبيغرتلا حب حيحصاا هميسق هعم ينتقيسف

 هللا همحو يرذنملا ظفاحلا حالطصا اهيف تنيب دق : لوقأف باتكلا اذه عوضوم عم بسانتت اهنع ةصالخ ميدقت

 : :نيمسق ىلع هثيداحأ لعج هنأو «اهبيغرت يف.

 . هتوقب هدنع رعشملا وهؤ ء(نع) ظفلب هرّدص : امهدحأ

 . هفعضب هدنع رعشملا وهو «لوهجملل ينبملا (يور) ظفلب هرّدص :رخآلاو
 ءارقلا ةماع داكي ال «برطضم رّيحم مّهبم ميسقت هنأو «ماسقأ ةثالث نيمسقلا نم لك يف لخدأ هنأو

 يف لضفلاو AS «ًاليصفت كلذ يف!لوقلا تلصفو «هدارم هنم نوديفتسي

 خيحصصلا براق ًأم» لوألا مسقلا يف لخدأ هنأ كلذ نمو .هلك ءانثلاو دمحلا هلو «هدحو هلل هلك كلذ

 هلوق ىلع ًافطع لاق دقف «نيثدحملا دنع فعضلا فورعم فيعض وه امم  هلوق دح ىلع  ؛«نسحلاو

 نما



 ءًاعوفرم يور وأ . . .مهبم وار هدانسإ يف وأ ًالضعم وأ ءًاعطقنم وأ ءالسرم :ناك نإ كلذكو» :روكذملا

 نم ضعب هتسح وأ هححص نكل «ًافيعض هدانسإ ناك وأ ؛هلاسرإ حيحصلاو ءالصتم وأ «هفقو حيحصلاو

 . ةلثمألا ضعب كانه تركذو !«هجرخ

 ۲۹و ۲) ةيتآلا ثيداحألاك .مكاحلاو نابح نباو يذمرتلاك ًانايحأ حيحصتلا يف نيلهاستملا دلق هنأو «

 . ًادج ريثك وهو امهريغو (0و ٤٣و

 امإ كلذ يف وهو «هوحنو «تاقث هتاور» :اهجيرخت يف لوقي ثيداحألا نم ريثك يف هنأ كلذ نمو

 وأ حيحص ثيدحلا نأ ؛هدنع ملع ال نم مهوتيف ء(نع) :لوألا هحالطصاب هردصيو ؛ءىطخم وأ «بيصم
 هنيسحت عفدي امم ؛ذوذشلاو عاطقنالاو لاسرإلاك ًافنآ اهيلإ راشملا للعلا نم ةحداق ةلع هيف نوكيو ءنسح

 مهلك هتاورو» :هيف هلوق يف قدص دقف «مامحلا نم ريذحتلا يف سابع نبا ثيدح لثم :هحيحصت نع ًالضف

 دقو ءهنم قثوأ وه نمل ةقثلا هيوار ةفلاخمل ؛ذاش هنأ - ملعأ هللاو هيلع يفخ نکل «؟حيحصلا يف مهب جتحم

 .(141/و ٠۲۷ مقرب ةراهطلا )5  يف امهو ««كاوسلا تمزل» : ةشئاع ثيدح هلثمو . هلسرأ

 ءاملعلا لضف يف مكحلا نب ةبلعث ثيدح يف هلوق اهئوسأ نم نإو ءًادج ًادج ةريثك ليبقلا اذه نم ةلثمألاو

 !عضولاب مهتم وار هيفو !«تاقث هتاورو» )1١(:

 وأ ًادج فيعض وأ «فيعض وه نيب ؟يوُر» : هلوقب ثيداحألا نم هرّدِصي ام زيمي ال هنأ كلذ نمو

 امب هعبتأ اذإ الإ ؛ةقيقحلا ىلع ثيدحلا ةبترم ءارقلا فرعي الف «ًاردان الإ ؛ركنم وأ ذاش وه ام نيبو ؛عوضوم
 .ادج زيزع اذهو ؛هنايب نم اهيلع لدي

 ثيحب ًادج ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «حالطصالا اذه ىلع بترتي يذلا روظحملا كانه تنيب دقو *

 5١و ١١و ١١و ۷و او ۳) ةيتآلا ثيداحألا لاثملا ليبس ىلع رظناف «ةمدقملا هذه لثم يف اهؤاصحإ رسعتي

 رّدصملاو «صالحإلا باتك رخآ يف ليوطليشىشا ذاعم ثيدح هيلإ ترشأ يذلا ردانلا زيزعلا نمو .(٣۲و

 «هقرط عيمج يف هيلع ةرهاظ عضولا راثآف ةلمجلابو :هجرخ نأ دعب هيلع مالكلا متخ هنأ الإ ؛«يورو» :هلوقب
 . ؛هظافلأ عيمجبو

 يف نيلهاستملا نم مهنأ ءاملعلا دنع اوفرع نمم هريغو نابح نبا ىلع قيثوتلا يف هدامتعا كلذ نمو

 باتك نم ةدافتسالا تلعج يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ .قيقحتلا دنع ًالوهجم قثوملا نوكيو «قيثوتلا
 لب بالطلا نيب ؛ ةيهاولاو ةفيعضلا ثيداحألا راشتنا يف ةيوقلا بابسألا نم ناك هلعل لب «ًادج ةليلق «بيغرتلا»

 !ةمهوملا هتاحالطصا ببسب «فيرشلا ملعلا اذهب مهدنع ةفرعم ال يذلا ؛مهتاصصخت فالتخا ىلع ءاملعلاو

 . فيعضلاو حيحصلا نيب زييمتلا نم هيلإ دصق ام فالخ

 هلقنأ نأ الإ ينعسي ال ءًأدج ماه لصف  ةروكذملا دئاوفلا تصخل هنم يذلا -«حيحصلا» ةمدقم يفو *

 تاممتملا نم نوكت دقو «ةمدقملا هذه بسانت يتلا ةلثمألا نم هيف املو ءاذه انباتكب هتلص قيثول ؛انه ىلإ

 يرذنملا ماهوأ عاونأ »10  :كانه تلق . كلذ اولاطتسا نإ ماركلا ءارقلا ىلإ ةرذعمف «ةروبزملا دئاوفلا ضعبل

 يذلا نإ :يلوقب ةمدقملا تمتخو .اهفصن 14 ةحفص ىلإ .٠ . .دعب امأ .ةلثمألا عم ةضيرع طوطخ يف ةماهلا
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 هذه لوأ يف كلذ تحرش امك_ هفيغض نم هحيحص زييمت وه امنإ باتكلا اذه ةمدخل يسفن هل ترذن
 ام الإ هعم نرقُي نأ.هوجولا نم هجوب حصي الو «ىلاعتو كرابت هللا باتك دعب يدنع ءيش مهأ هنأل « ةمدقملا

 نم ءيش دجو اذإف اذه ىلعو .ةمألا هيلع تعمجأ يذلا يناثلا لصألا وه هنإف فاي يبنلا نع ثيدحلا نم حص

 كلذ عمو .«لوبقم سانلا مارك دنع رذعلاو .تركذ يذلا اذه يرذعف «هلصأل ًاعبت اذه يعورشم يف ءاطخألا

 يف .تعقو يتلا ةفلتخملا ءاطخألا نم ريثك بيوصتل  ةنملاو لضفلا هلو - يل رسيو ينقفو دق ىلاعت هللا نإف

 نم'لوألا ؛ءزجلل ةديدجلا ةعبطلا ةمدقم يف كلذ تحرش امك ءيسفن هل ترذن امب اهل ةقالع الو «لصألا

 سانلا ىللغ اوعلط نيذلا ةثالثلا نوقلعملا كئلوأ لالخإلا لك هب لخأ يذلا بيوصتلا اذه :«بيغرتلا حيحص»

 ءاهرهظم .كبجعي «ةفرخزم ةشقربم ةمخض تادلجم ةعبرأ يف «بيغرتلا» يرذنملا باتكل ةديدج ةعبطب

 لهج ىلع ةعطاق ةلالد لدت يتلا ءةهفاتلا راكفألاو «ةشحافلا ءاطخألا نم عاونأب تألتما دقف ءاهربخم كؤوسيو
 مولعلا نم'ءارقلا لاب يف رطخي ام لك يف «هل دودح ال ًاغلاب ًاحضاف ًالهج ءاهقيقحتو اهيلع قيلعتلاب نيمئاقلا

 ميهاربإ ظفاحلا هماهوأو هئاطخأ ةرثك نم مربت يذلا باتكلا اذه قيقحنت يعدي نم اهب ققحتي نأ يغبني يتلا

 ثيدحلا مولعو هقفلا نع ًالضف «لوصألا ىلإ عوجرلاو قيقحتلاو ةغللا يف ةلهج مهف «- مدقت امك  يجانلا

 مل امب عبشتلاو :نيرخالا دوهج ةقرسو «ديلقتلا الإ ايش نونسحي ال :لاقي قحلاو مهف «ليدعتلاو خرجلاو

 زاشملا ةمدقملا يف ًايفاك احرش كلذ تحرش دقو !!ةفلاخملاو روهظلا بحو ملاعتلاو , يلاعتلا عم ءاوطعي

 ريغ ..اهيلإ عجر كلذ ىلع فوقولا ءاش نمف «ركأ امب مهنيدتو مهغمدت يتلا ةمهملا ةلثمألا ضعب ركذ عم ءاهيلإ

 اذه انباتك 'ثيداحأب قلعتي اميف لهجلا نم مهتعبط يف مهل عقو امم ىرخأ جذامن ركذ نم انه يل دب ال هنأ

 ىلع مالكلا نم عطاقف يف كلذو («بيغرتلا حيحص» ةمدقم يف هب تدعو تنك امب ًءافو ««بيغرتلا فيعض)

 :لوقأف ‹كانه تلعف ام وحن

 ةلثمألا نمو !هلك كلذب مهلهجل ةغللاو لوصألا ىلإ عوجرلاب هحيحصتو صنلا قيقحت نع مهزجع - ١
 تخت / / ةعمجلا - ۷) ةعمجلا ىلإ ريكبتلا يف بيغرتلا يف يلع ثيدج يف (نوّبَرُي) ةملك كلذ ىلع

 فلؤملا حرش يف نأ عم «(ثّبَرَت) ىلإ اهريغو ةلهجلا ةعبط يف فحصت «(ثبري ثّبَر) نم ء(لوألا ثيدحلا

 ىرخأ ًاعاونأ اهيف دجت تايلاتلا تاحفصلا رظناو .لفاغلا هيبنتو ءلهاجلا ميلعتل يفكي ام ؛باؤصلا ىلع اهايإ

 0 80و ٣٣٣و ۳۲۰و ٦۳۱و ۲۷۹و 5و7 4و.141/و,181و/ا/) كلذ ىلع ةلادلا ةلثمألا نم

 يلو ءرهش ثيدح لثم «كلذ يف مهضقانتو «نيلوهجملاو نيسلدملاو ءافعضلا ثيداحأل مهنيسحت -؟

 مقر (رهش) ثيالح لثم «نايحألا ضعب يف ةلعلاب مهتفرعم عمو ؛مهريغو قاحسإ نب دمحمو «میلس نبا

 الإ :كاذ امو )7١(! ثيدحب هدعب يتالا هثيدح فيعضتب اوحرص مث «!قودص» :هيف اولاقو «هونسح .(۱۹)

 !فخأ ناكل - هريغ يف اولاق امك  «هريغل نسحا» :امهنم لوألا يف اؤلاق مهنأ ولو .ءديلقتلاو لهجلا ببسب

 ثيدحلا هلثمو !!هوئسح كلذ عمو هب اوملسو «سيلدتلاب هلالعإ يمئثيهلا نع اولقن )١10( ثيدحلا هوحنو

 0۹۹و  عوضوم وهو 0547و 0718و 5148و ٤۸٤و 5477و 753) :اهماقرأ ةيلاتلا ثيداحألا رظناو )١١58( 

 1 .(5454و
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 ‹«تاقث هلاجر» :يمثيهلا وأ اهيف فلؤملا لوقي يتلا ثيداحألا ةرات نوححصيو «ةرات نونسحي :- ۳

 «ثيدحلا حلطصم ملعب مهلهج غلاب نم وهو ««نوقثوم هلاجرا : هيف لوقي امو لب ء«حيحصلا لاجر هلاجر»وأ

 حيحص» ةمدقم يف كلذ تحرش تنك امك نسحلا وأ ةحصلا طورش نم طرش ققحت نم رثكأ ينعي ال كلذ نإف

 اذه يف ًادج ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو .هنم ةديدجلا ةعبطلا ةمدقم يف اذه مهلهج ىلإ ترشأو ««بيغرتلا

 يتألا عوضوملا ثيدحلا اونسح مهنأ اهئوسأ نم ؛ىرخألا تادلجملا يف اهترثك يف كلاب امف ؛لوألا دلجملا

 «(57) مقر ثيدحلا رظناو !ةعمجلا موي نيملسملا عيمجل هللا ةرفغم يف (5 ثيدحلا ١ / ةعمجلا - ۷)

 نم ثيدح يف اولاق مهنأ روكذملا مهلهج كل دكؤي امم نإو .(575و 5١71و ٥۱٦و 01/8و ۵۷۳) ثيداحألاو

 !يمثيهلا هححص دقو» : هلاجر قيثوت ىلع اهيف يمثيهلا دزي مل يتلا ثيداحألا كلت

 وأ «نايحألا نم ريثك يف كلذ نم ءيش الو ءدهاشلاب ةراتو «دهاوشلاب ثيداحألا ضعب نونسحي - ٤

 عطقملا «حيحصلا ةمدقم» يف كلذ تحرش امك ءرخآلا هضعب نود ثيدحلا ضعبل دهشي ًارصاق ًادهاش نوكي

 . . .ًاموص ةعدب بحاصل هللا لبقي ال» :ةفيذح ثيدح يف مهلوق كلذ نم «ةلثمألا ضعب انه ركذأو .۳

 مقر كانه تنيب امك عوضوم وهو !«هدهاوشب نسحا :اولاق .«نيجعلا نم رعشلا جرخي امك مالسإلا نم جرخي
«E)تحت هيلع هيبنتلا يتأيس ام كلذ وحنو .(۳۲۷) رصعلا لبق تاعكر عبرأ ةالص يف ةبيبح مأ ثيدح هلثمو  

 .ريثك اهريغو «(٣٦٦و 87١1و ١۳٠و 75) ثيداحألا

 ةبطشب كلذ لكو «هترثكل فيخم ءيشف ؛ءاوشع طبخ وأ ًاديلقت امإ ؛هتاذل هوححص وأ هونسح ام امأو - ©

 ؛؛؟متححص وأ متنّسح مل» : مهل ليق ول «قبطملا مهلهج نم يل نيبت ام ىلعو ءهيجوت وأ قيلعت يأ نود «ملق

 ٣۷و ٣۲و ۱۳و ۷) ماقرألا لاثملا ليبس ىلع رظناف !نالف هححص وأ «نالف هنسح :اولاقل وأ «ًاباوج اوريحي مل

Ag TYE” 1۹” Ey ١177۷ و” Ag Ag7504و  Vg gy Vy5894و  TET8137و "17و  

 نإ يتأيس امم اهريغو .(1۳۷و ٥۳١ ۲۸٥و ٥٦٥و ۷۸٤و ۷۳٤و ٥٦٤و ۳٥٤و ٦۳٤و ٤و ٥۱٤و ۳و

 ًاصاخ ًاعون لثمي (17) اهنم لوألا مقرلاو . "يناثلا دلجملاو دلجملا اذه يف ًاضيأ هيلع هيبنتلا ىلاعت هللا ءاش

 هاورو# :لاق مث «هفعضل ًاريشم «ًالوطم ءايرلا يف ةريره يبأ نع هثيدح قاس فلؤملا نأل كلذ «مهتالاهج نم

 .؟نسح ثيدح :لاقو «رمع نبا ثيدح نم ارصتخم
 :اولاقف «نيسحتلاب ةلهجلا امهلمش دقف « كانه ًانيبم هارتس امك ًاضيأ فيعض اذه نأ عمو

 ! !«رمع نبا نعو . . .ةريره يبأ نع . . . يذمرتلا هاور «نسح»
 :نولوقيو «نوفلاخيف « هل يمشيهلا لثم ةعباتمو ثيدحلل فلؤملا حيحصت ىلع نوفقي مهنأ كلذ نمو - 5

 ؛ملعلا اذهب مهلهجب َنورُعْشَي مهنأ ثحابلا ءىبنت يتلا مهتاظفحت نم كلذو ؛مهتداعك نايب يأ نود ؛«نسح»

 يف نوئطخم مه مهنأ عقاولاو «لمتحي وأ فعض نم ىلع فقو دق نوكي نمو ححص نم نيب مه نوطسوتيف

 .1بيغرتلا حيحصا ل ةديدجلا ةعبطلا ةمدقم رظنا )١(

 .(ش) «فيعضلا» نع «حيحصلا» لصف اهيف يتلا ةعبطلا نم (۲)

0۹ 



 .(590) مقر هوجنو :(475) مقر !(هل ةالص الف زي مل نم نأ :دوعسم نبا نع يتالا رثألا هلاثم «نيسحتلا

 ل ل E نوطلخي مهنأ اهنمو-۷

 و و و و

 ا برع نج رام رم «ثيدحلا نم فيعض وه ام نيب مهطلخ هوحنو - ۸

 تتش نإ رظناف !!ًاعوضوم ثيدحلا نوكي دقو «هضقني ام ظافحلا ضعب مالك نم هبقع نولقني دقو !«فيعض»

 .(1۷۷و الهو ٤11و ٤1و 11و 288 2407و ¥0۸۷ 0۸و ٤۸٤و ١١ 4) : ماقرألا ضعب

 «سانلا لهجأ هنع زجعي ال يذلا « قيقحت وأ ثحب يأ هبحصي ال يذلا «ئمعألا مهديلقت مهتافآ نمو- 4

 ۲۲۷و ١٤۱و ۱۲۹و ۱۲۳و ۱۱۹و ۱۱و ۱۰۸و 40و ۳۸و ۲۱) : ةلثمألا ضعب ىلإ ريشت ةيلاتلا تاحفصلاو

 e و

 ةغللاو TT ةاورلاو ثيدحلاو «هقفلا يف مهتاطبخو ا ةفلتخم ىرخأ عاونأ,-

 1 EG رم اكسو نسا

 7 نس Yt PT Ig سل Ay Ag Vg ل ا

 ىلع مهقيللعت يف:ءارقلا ىلإ هنومدقي ملعلا نم ءيش مهدنع ناك ةلهجلا ءالؤه نأ ول :لوقأ ًاماتخو- ١

 ضصوصنلا قيقحت» :(۷ ةحفض) اهيف مهلوق .نم لوألا رطشلا هتمدقم يف هب اودهعت ام اوذّقنل باتكلا

 ۲١(: ةخفص) مهلوق يف مهسفنأ عم نيقداص اوناكلو ؛«نيحيحصلا ريغ ثيداحأ ىلع مكحلاو. . . .اهتمالسو
 صنب لوصولا قف : ًاريثك اندافأ دق اهرداصم ىلإ اهوزعو باتكلا ثيداحأ جيرخت ىلع ديدشلا انصرح ّنإو»

 : !ةمهتاقيرحتو خاسنلا تافيحصت نم صلختلاو «هنم ًابيرق وأ هللا همحر فلؤملا ةدارأ ام ىلإ باتكلا
 ءهبااودهعت امب اوفي ملو ءمهب نظلا نبح دنع اونوكي مل مهنأ  ديدشلا فسألا عم لدي عقاولا نكلو

 «نؤكي ام 'رسيأ هنأ عم . . .لوصولاو قيقحتلا نم هومعز امم ًائيش ءارقلا اودافأ الو جيرختلا نم اوديفتسي ملف

 هؤاصحإ بعصي امم ءاهريغو ثيداحألا نوتم يف طقسلاو ءاطخألا نم ًادج ريثك مهتعوبطم يف عقو.دقف

 اهيلإ عجريل اهماقرأ ىلإ يل ترسيت يتلا اهرئاس.يف ليحنو «تركذ ام ٍذكؤت ةلثمألا نم برضب عنقنلف «هعبتتو

 E يعباب يلركااروااااو اور اا ءاهنع ةماع ةركف ذخأي نأ ءارقلا نم ءاش نم

 : ةيلاتلا ءازجألا نم يتأي اميف هلبق امو عونلا

 ملا دان مي اكرم مل (بيغرتلا 7 نم ناتلطج 0 و مآ يف تک عم يعن :لوألا

 !!ةحفصلاو ءزجلاب دمحأل هايإ مهوزعو ءامهدحأ طوقسن

 عم ؛ًاضيأ ىنعملل ةدسفم ءرطس ردق اهلماكي ةلمج (۳۹۸) مقر نامثع ثيدح نم ر خآ طقس :رخآلاو '

 !!امهيف يهو ءًاضيأ ماقرألاب «ينسلا نبالو «دئاوزلا عمجما ل هوزع مهنأ

 ' !هرسب غم هومز يذلا قيقحتلاب مهلالخإ دكؤت ةفلتخم ىرخأ جذامن اهتحت ةيلاتا ماقرألا رظناو

 9و و و ۳و ۳۱و ٤۹و ۲۷۲و ۲۹۷و ٤۲و ۲و 84و ۷۳و 55و ١7و ۱۳ مقر)

 . Tg TT” Vg) 9١21و و



 رومأ نم هللا همحر يرذنملا ىلع ذخؤي امو «باتكلا اذه يف يجهنمب قلعتي اميف هيلع هيبنتلا رسيت ام اذه

 تعقو يتلا مهتالاهج نم جذامن ركذب هللا مهاده  ةلهجلا كئلوأ ىلع درلاو «هثيداحأ يف هل تعقو ماهوأو

 رارمتسالا ىلع نوربصيو ؛مهبر ىلإ نوبوتيو مهدشر ىلإ نودوعي مهلعل مهل ًاحصنو «مهئارقل ًاريذحت ؛مهل
 - لقألا ىلع  مهلاح ناسلو ؛ىلاعتو كرابت هللا هجو هب نوغتبي «مهریغل هميدقتل اولهأتي ىتح ملعلا بلط يف

 نأو ء(هيطعي ال ءيشلا دقاف) نأ :بلو لقع يذ لك ملع دقف الإو . «ًاروكش الو ًءازج مكنم.ديرن الا :لوقي

 َّممسلا نإ ملع هب كل سيل ام فقن الو# :لوقي لجو زع هللاو ء(هنامرحب يلتبا «هناوأ لبق ءيشلا لجعتسا نم)

 . «ًالوؤسم هنع ناك كئلوأ لك َداؤفلاو ّرصبلاو

 ال نأو ءًاصلاخ ههجول هلعجي نأو .ءًاحلاص ًالمعو ءآملع انديزي نأو ءاناطخ ددسي نأ ىلاعت هللا لأسأ
 . ًائيش هيف دحأل لعجي

 . كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ءكدمحبو مهللا كناحبسو

 ه ٠١١۸ / لوألا عيبر ١ / ندرألا نامع

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم بتكو

HE FE HEF ¥ 

1 



 21!صالخإلا باتك ۔۱]

 (ةحلاصلا ةينلاو قدصلاو صالخإلا يف بيغرتلا) ١
 رفن ثالث قلطنا» :لوقي لي هللا لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (۱)- ۱-۱

 ءَراغلا مهيلع ْتِّدَسَق «لبجلا نم ٌةرخص ترّدحناف «هولخدف ءراغ ىلإ ٌثيبملا ٌمهاوآ ىنح «مكلبق ناك نمم

 ناوبأ يل ناك مهللا : مهنم لجر لاقف . مكلامعأ حلاصب هللا اوُعدت نأ الإ ةرخصلا هذه نم مكيجنُي ال هنإ : اولاقف

 ءامان ىتج امهيلع 2 خر ملف ًاموي رجش ُبلط يب ب “"یانف «ًالام الو لهآ امهلبق بغ ال تنكو. «ناريبك ٍناخيش

 يدي ىلع ٌحَدَقلاو ٌتبلف الام الو لهآ امهّلبق “یب أ نأ ٌتهركف «نيمئان امهثدجوف ءامهقوبغ امهَل تبلحف

 ابرشف ءاظقيتساف ء(َّيِمَدَق دنع نْوَغاضتي ٌةيبصلاو :ًةاورلا ضعب داز) ءٌرجفلا َقَرَب ىتح ءامهظاقيتسا رظتنأ
 ال ايش ثجّرفنافأ ءةرخصلا هذه نم هيف نحت ام انع خرق ةف كهجو ًءاغتيا كلذ ٌثلعف تنك نإ مهللا ءامهّقوبَ

 نع اهُنْدَرَأَف ءيلإ سانلا ٌبحأ تناك مع نبا يل ثناك مهللا :دخألا لاقا- لَو يبلا لاق - ٌجورخلا نوعيطتسي

 ّيلخُت نأ ىلع ءرانيد ةئمو نيرشع اهتبطعأف ٠ ينتءاجف «نينسلا نم ُةَنَس اهب ثّ ىتح «يئم ثعنتماف ٠ ءاهسفن
 نم ٌتْجرِحْنف «هّقحب الإ ٌمتاخلا ضمت نأ كل لجأ ال : تلاق اهيلع ُتْرَدَق اذإ ىتح ؛ُتلعَُن < ءاهسفت نيبو ينيب

 كلذ ُتلعف تنك نإ مهللا ءاهئيطعأ يذلا َبحذلا ٌثكرتو «ّيلإ سانلا ٌبحنأ يهو اهنع ٌتفرصناف ءاهيلع عوقولا

 : يبا لاق  ءاهنم جورخلا نوعيطتسياال مهنأ ربغ «ٌةرخصلا ٍتجرفناف «هيف نحن امنع جفاف كهجو ًاغتبا

 ٌترّمدف ءَبَهَدو هل يذلا كرت ءدلحاو يلجر ريغ «مهّرجأ مهُئيطعأو ؛ءارجُأ ٌترجأتسا ينإ مهللا : ٌتلاثلا لاقو -

 نم رت ام لك :ُتلقف .يرجأ يل ڏآ هللاڌبع اي : يل لاقف «نيح دعب ينءاجف ؛لاومألا هنم ْترُدَك ىتح «هّرجأ

 .كب ءىزهتسأ ال ينإ :تلقف «يب ءىَرِهَتْست ال !هللاّدبع اي :لاقف !قيقرلاو منغلاو رقبلاو لبإلا نم ؛كرجأ

 «هيف. نحن ام انع:ٌجُرفاف كهجو َءاغتبا كلذ ٌُتلعف تنك نإ مهللا .ًائيش هنم رتب ملف «هقاتساف هلک هذخأف

 ..«نوشمي اوجرخف «ةرخصلا تجرفناف

 ىلإ اوَوأف: ءٌرطم مهباصأف ؛نوشمي مكلبق ناك نمم رفن ٌةثالث امنيب» :لاق ةه هللا لوسر نأ :ةياور يفو

 امب مكنم ٍلجر لك ٌعُديلف «قدصلا الإ مكيجنُي ال ءالؤه اي هللاو هنإ : ضعبل مهضعب لاقف :مهيلع ٌقيطناف «راغ

 بهذف ءّررأ نم ٍقَرَق ىلع يل لمع ؛ٌريجأ يل ناك هنأ ٌملعت تنك نإ مهللا : مهُّدحأ لاقف هيف َقَدَص دق هنأ ملعي

 ءهّرجأ ُبلطي يناثأ ِهّنأو ءًارفب هنم تيرتشا نأ ىلإ هرمأ نم راصف ههّتَْرَرَقأقَرَقلا كلذ ىلإ ُتْدَمَع ينأو ءهكرتو
 حرف ٌكِتيْشخ نم كلذ ُتلعف يّنأ ُملعَت تنك ْنإف ءاهقاسف «ٍَرَفلا كلذ نم:اهنإف ؛ رقبلإ كلت ىلإ دمعا :هل ٌثلقف

 .لوألا نم ًابيرق ثيدحلا ركذف ؛«ةرخصلا مهنع ُتَحاسناف ءانع

 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «بيغرتلا رصتخم# نم ةدايز ناونعلا اذه )١(

 دعب : :يآ )0
 بورغ دعب يوأت نأ اهحاورو ؛ميملا مضب حارملا ىلإ اهتددر اذإ ؛انأ اهتحرأو لبإلا تحار :لاقي ءارلا رسكو ةزمهلا مضب (۳)

 .هيف تيبت يذلا اهحارم ىلإ سمشلا
 ١) ثيدحلا رخآ يف فنصملا دنع يتأي امك «يقسأ نأ : يأ .
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 .يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 يف هظفل يتأيو ءراصتخاب ةريره يبأ ثيدح نم «هحيحصا يف نابح نبا هاورو (حيحص) (۲) - ٠-7

 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ؟نيدلاولا رب [١٠/ربلا 3

 «يشعلاب برشي يذلا وه ةمجعملا نيغلا حتفب::(قوبقلا) .«ًالام الو ًالهأ امهلبق قبغأ ال تنكو» : هلوق

 : يأ «نيتمجعملا نيغلاو داضلاب :“'×نوغاضتي) . مهريغ الو ًالهأ نبللا برش يف امهيلع مّدقأ ال تنك هانعمو

 ضفت) .لزني مل مآ ثيغ لزن ءاوس ًائيش هيف ضرألا تبنت مل يذلا طحقلا ماعلا :(ةتسلا) . عوجلا نم نوحيصي

 .فورعم لايكم ءارلاو ءافلا حتفب :(قّرَفلا) .ءطولا نع ةيانك وهو «ةمجعملا داضلا ديدشتب وه : (متاخلا

 .راغلا مف نع تلازو ةرخصلا تحتَ : يأ «نيتلمهملا ءاحلاو نيسلاب وه :(تحاسناف)

 هلل صالخإلا ىلع ايندلا قراف نم» :لاق ا هللا لوسر نع كلام نب سنأ نعو (فيعض) -١-١9( ؟

 . «ضار هنع ُهللاو اهقراف ؛ةاكزلا ىنآو ءةالصلا َماقأو .هل كيرش ال هدحو

 .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ءهجام نبا هاور

 ام !هللا لوسر اي :لاقف لجر ىدان :لاق  ملسأ نم ٌلِجر  سارف يبأ نعو (حيحص) (۳) ۔ ٣۔۳

 . .«صالخإلا» :لاق ؟ناميإلا

 ؟مالسإلا ام !هللا لوسر اي :لجر ىدانف .«متتش امع ينولس» : لک هللا لوسر لاق :لاق رخآ ظفل يفو
 :لاق ؟نيقيلأ امف :لاق .«صالخإلا» :لاق ؟ناميإلا امف :لاق .«ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ٌماقإ» :لاق

 .(©لسرم وهو «يقهيبلا هاور .«قيدصتلا»

 :لاق . ينصوأ !هللا لوسر اي :نميلا ىلإ ثعُب نيح لاق هنأ ؛لبج نب ذاعم نعو (فيعض) (۲)- ۲ - ٤

 :لاقو نارمع يبأ نبا نع ٍرْجَر نب هللادیبع قيرط نم مكاحلا هاور .«ليلقلا لمعلا َكِفْكَي ؛كتيد صلخأ»

 . لاق اذك .«دانسإلا حيحص»

 كئلوأ «نيصلخملل ىبوط» :لوقي ك هللا لوسر ٌتعمس : لاق نابوث نع يوُرو (عوضوم) (0)- 75

 . «ًءاملظ ةنتف لك مهنع يلجنت «ىدهلا حيباصم

 : .حايصلا وهو ءدملاب (ءاغضلا) نم ()

 ْنكل ؛ةأضيأ ءاخلا عم داصلاب (تخاصنا) ًاضيأ ىورثو ؛ةمجعملا ءاخلاب ثيور ًةظفللا هذه» :«ءالمإلا ةلاجع» يف يجانلا لاق (۲)

 بّرصو .واو نع ةبلقنم اهفلأو ءاهيف باغو ضرألا يف لخد :خاس ىنعم ْنأل ءةمجعملاب (تخاسنا) يباطخلا ركنأ

 .رادلا ةحاس هنمو «تعستاو تعفدنا : يأ . فنصملاو ريثألا نبا هعبتو ءةلمهملا ءاحلاب (تحاسنا)

 .!فيعض وهو «يزارلا رفعج وبأ هيفو .؟نيخيشلا طرش ىلع» :(۳۳۲ /۲) «كردتسملا» يف سيل :تلق (27”)

 ءهملعأ فالخ نود ةباحصلا يف روكذم وه لب «هب لئاق ال امم اذهو .هل ةبحص ال (يملسألا سارف ابأ) نأ هانعمو !لاق اذك )٤(
 هلاجرو لصتم ثيدحلاف هيلعو ءرجح نباو ربلا دبع نبا يناثلا حجر ؟هريغمأ(يملسألا بعك نب ةعيبر) وه له اوفلتخا امنإو
 وار هیفو» :مهلوقب هولعأو ؛ثيدحلا فيعضتب مهحيرصت ةثالثلا نيقلعملا لهج نم نإو :حيحص دانسإلاف ؛تاقث مهلك

 !!نكي وأ مسي مل اذإ الإ ؟مهبم# : يوارلا يف لاقي ال هنإف ؛مهعقاوب نم اذهو !«مهبم

 , (5199) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «مكاحلا يبهذلا بقعت هبو «فيعض (رحز نب هللاديبع) نأ ىلإ ريشي 69)

 اذ



 1 ا . يقهيبلا هاور
 هللا شت ا : عادولا ةجح يف لاق هلآ 5 يبنلا نع يردخلا ديعس يبآ نعو (هريغل ص) (4) - ا

 صالخإ : نمؤم ءىرما ٌبلق نهيلع "لع ال ثالث .هيقفب سيل هقف ٍلماح برق ءاهاعَوَف يتلاقم عمس ًاءرما
 .؟مهتارو نم طيح مهءاعه نإ ؛ مهتعامج ٌموزلو «نيملسملا ةمئ ةمئآل ٌةحصانملاو «هلل لمعلا

 . نسح دانسإب رازبلا هاور

 عامنم» يف يتأيو «تباث نب ديز ثيدح نف «هحیحص» يف نابح نبا هأورو (حيحص) (0)  ه 5
 نب ذاعمو «دوعسم نبا نع ًاضيأ ثيدحلا اذه يور دقو" : ميظعلادبع ظفاحلا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ «ثيدحلا

 نم مهربخو «ةئشيخ نب ةردنج ةفاصرق يبأو «ءادردلا يبأو «معطم نب ريبجو «ريشب نب نامعنلاو ؛لبج

 02 حيحص مهديناسأ ضعبو «مهنع هللا يضر ةباحصلا

 E OR ا لا اا

 مهتالصو  مهتوغذب ؛اهفيعضب ةمألا هذه هللا ٌرصنَي امنإ» :ِلكك يبنلا :لاقف يك هللا لوسر باحصأ نم

 E . (مهصالخإو

 صالخإلا ركذ نود هريغو يراخبلا يف وهو ؛هريغو يئاسنلا هاور

 : لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإ" : لكي هللا لوسر لاق :لاق سيق نب كاحضلا نعو (هريغل ص) (۷)- ۷ ۸

 ال قلاعتؤ كرابت هللا نإف ؛مكلامعأ اوصِلخَأ سالا اهيأ اب «يكيرشل وهن ًاكيرش يعم كرشأ نمف «كيرش د ريخ انآ

 و ءمحرلل اهنإف ؛محرللو هلل هذه :اولوقت الو هل صلح ام الإ لامعألا نم لبقي

 : . ٤٤ يش اهنم هلل سیلو «مکهوجول اهنإف ؛مكهوجنولو هلل هذه :اولوقت
 . !هتبحط يف فلتخم سيق نب كاحضلا نكل» : ظفاحلا لاق .2*”يقهيبلاو هب سأب ال دانسإب رازبلا هاور

 0 لاقف كي هللا لوسر ىلإ لر ءاج :لاق ةمامأ يبأ نعو (نسح) (۸) - م

 :٠ ل هللا لؤسر ٌلوقيو «رارم ثالث اهداعأف ««هل َءيش ال» : كي هللا ٌلوسر لاقف ؟ُهَل ام ِءَرْكَّذلاو َرْجَألا

 . «ةهجو هب َيمّباو ًاصلاخ هل ناك ام الإ لمعلا نم لبق ال لجو زع هللا نإ» :لاق مث ««هل ءيش

 نسج لصألا يف يهو «ةراضتلا نم ءديدشتلاو فيفختلاب ىوريو : همعن يأ : شنا و رض رشا : !ةياهنلا» يف لاق 00

 1 . (هردقو!هقلخ نسح دارأ امنإو «قيربلاو هجولا ٠

 مليزي دقح ةلخديال : :يأ ءءانحشلاو دقحلا وهو (لغلا) نم ءايلا حتفب (ُلغَي) ىورُي : ءيش لك يف ةنايخلا :(لالغإلا) نم وه (۲)

 . نمؤم بلق نهيلع ًانثاك لغي ال :هريدقت لاحلا عضوم يف (نهيلع) و ١ فيفختلاب (لغي) :يوٌرو ؛قحلا نع
 نيا نعل لابو ء(۲۳۸/۱٤۲-۲) ؟ملعلا نایب عماج# يف ّربلا دبع نبا ظفاحلا هقرط رثكأ قاس دقو «لاق امك وهو :تلق (۳)

 . (ثيدحلا عامسإ يف بيغرتلا -۲ /ملعلا -۳) يف مهضعب

 . مدغملا يف : يأ )6

 هع نکل: : تلق .«فعض هيفو «هريغو نابح نبا هقثو ؛رشجم نب ميهاربإ هيفو' :رازبلا ةياور يف يمشيهلا لاق نكل :تلق (0)

 مقرب «ةحيحضلا ةلسلسلا» يف هجازخإ ىلإ تردابف تاطوطخملا ضعب يف هيلع تفقو ؛ةقث وهو ؛يطساولا ناميلس نب ديعس
 :تاحلاضلا متت هتمغنب يذلا هلل دمحلاو ؛ ةعبظلا هذه دئاوف نم وهو ءانه ىلإ «بيغرتلا فيعض» نم هتلقن كلذلو «27774)

54 



 . ىلاعت هللا ءاش نإ «داهجلا» يف عونلا اذه نم ثيداحأ يتأتسو «"دیج دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 يبا ام الإ اهيف ام ٌنوعلم ءًةنوعلم ايندلا» :لاق اب يبنلا نع ءادردلا يبأ نعو (هريغل ح) (۹)- ١-۹

 , هللا هجو هب

 . "هب سأب ال دانسإب يناربطلا هاور

 ةمايقلا موي ايندلاب ٌءاجي :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابُغ نعو (فوقوم فيعض) (4)- ١-4

 .رانلا يف هراس ىمرُيو رامي ؛لجو زع هلل اهنم ناك ام اوزيم :ٌلاقيف
 .ًافوقوم هنع بشوح نب رهش نع يقهيبلا هاور

 ٌموي ناك اذإ :لاق هنع هللا يضر َةَسَبَع نب ورمَع نع رهش نع ًاضيأ هاورو (فوقوم فيعض) (0)- ١-5
 . منهج ران يف هب يمر هللا ٍريَمِل ناك امو «هلل ناك ام اهنم ريمي ايندلاب ءيج ةمايقلا

 ليبس هليبسف ؛داهتجالاو يأرلا لبق نم لاقي ال اذه لثم نإ :لاقي دقو» :ظفاحلا لاق .ًاضيأ فوقوم
 ."اعوفرملا

 ؛ًاموي َنيعبرأ هلل صلخأ نم» :لاق ءب هللا لوسر نأ ؛سابع نبا نع يورو (فيعض) (5) - 5 ۳
 ١ . 'هناسل ىلع هبلق نم ةمكحلا يباني ثرهظ

 داتسإ ىلع هل فقأ ملو ءاهعمج يتلا لوصألا نم ءيش يف هرأ ملو «هباتك» يف “يردَِْعلا َنيِزَر هركذ

 يزورملا نسحلا نب نيسحلا هاور نكلو «هريغو «لماكلا» ك «ءافعضلا» بتك يف ركذ امنإ . نسح الو حيحص

 نع لوحكم نع جاجح انأبنأ :ةيواعم وبأ انثدح :لاقف “كرابملا نب هللادبعل ؟دهزلا باتك» يف «هدئاوز» يف

 ء«ىقتنملا» يف تاكربلا يبأ عينص هيلع لدي امك «هننس» يف هوري مل هنإف ؛مْهو دواد يبأ ىلإ هرزع نكل «لاق امك وهو )0

 .«ثيراوملا رئاخذ» يف يسلبانلاو ؛«ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلاو

 ةثالثلا نيقلعملا لهج نمو .(۲۷۹۷) ؛ةحيحصلا» يف جرخم وهو ءاهب ىرقتي دهاوش هل نکل «فرعب ال نم هيفو «لاق اذك (1)
 ملو ءرجاهملا نب شادخ هيفو «يناربطلا هاور» :لاق هنأ يمثيهلا نع هولقن امب هولعأ مث ««نسح» :مهلوقب هوردص مهنأ

 !«هفرعأ

 . تبث ول كلذك وه معن :تلق (*)

 ديرجتا وه فلؤملا هيلإ راشأ يذلا هباتكو ء(١١٥) ةنس يفوت يطْمْقَرَّسلا يسلدنألا نسحلا وبأ يرّدبعلا ةيواعم نب نيزر وه .(4)
 فلؤملا كلذ ىلإ راشأ دقو ءًاضيأ اهريغ يف الو ةئسلا بتكلا يف اهل لصأ ال يتلا ثيداحألا نم ريثك هيف عقو «ةتسلا حاحصلا

 اذه يف هريغ ىلع هيبنتلا يتأيسو .«ةفيعضلا ثيداحألا» يباتك نم )7١7( ثيدحلا عجارو «عضارملا نم يتأي اميفو ءانه

 .«داجأل اهنع هزنت ول تادايز هباتك يف لحخدأ :تلق» )505/١(: هريسلا» نم هتمجرت يف يبهذلا لاق اذهلو ؛باتكلا

 . (رادلا دبع) ىلإ ةيسن (يردبعلا) و ءءارلا حتفب (نيزَر) و

 :لوصألا يف عقوو .(99 )١/ هرظنا .هباوبأ ىلع ًاقرفم «لوصألا عماج» يف ريثألا نبا هلقن ةديرجتلا» باتكو :تلق

 ىلع قيلعتلا ١١( باب / ةالصلا باتك) هسفن خيشلا مالك نم ينأيس امو «لاجرلا بتك نم هباوصو ءأطخ وهو !«يطقرسلا#
 .[ش] .(777 /519) مقر

 =ال مهف ؛مهلهج غلابل اويذكو ؛«..(154١1) هدهزلا" يف كرابملا نيا ةاور» :اولاقف ةلهجلا امأو ءوزعلا يف باوصلا وه اذه (5)
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 . ملعأ هللاو '. السرم لوحكم نع هريغو ''ناّيَح نبا خيشلا وبأ هاوراذکو . السرم هركذف اب يبنلا

 «ناميإلل هبل ٌصلخأ نم حلف دق: لاق كي هللا لوسر نأ ؛ٌرذ يبأ نع يورو (فيعض) (۷) - 714

 امأف ةرظان ُهئيعو عمت هذا لعجو ةي 3 ًةميقتسُم ُةتقيلَخو ءٌةنئمطم هّسفنو «ًاقداص ُهَئاسلو ءًميلس هيلق لعجو

 .ةيعاو هبلق لمَ نم حلفا دقو «ٌُبلقلا يعوُي امب يم ٌنيعلاو « يت ْنذألا

 . نيسحتلل لامتحا دمحأ دانسإ يفو ؛يقهيبلاو دمحأ هاور

 ش (لصف) ش
 امنإ» : لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب َّرمُع نع (حبحص) ( | 0 1-١-١

 هترجاهف «هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف «یون ام ءىرما لكل امنإو «- تالاب : : ةياور يفو - ةّيئلاب لامعألا

 E ايم ا . اهُييصُي ايند ىلإ هّترجه ثناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ

 اذه نأ نيرخأتملا ضعب معزو» : ظفاحلا لاق ."”'يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور
 ميهاربإ نب دمحم نع «يراصنألا ديعس نب ىيحي هب درفنا هنإف ؛كلذك سيلو «رتاوتلا غلبم غلب ثيدحلا

 دقو :كلذ نم رثكأ :ليقو «وار ةثم حبس :ليقو ءوار يتثم وحن «ريثك قلخ يراصنألا نع هاور مث «“يميتلا

 نم هريغو.ينيدملا نب يلع ظفاحلا هلاق اذك . ءيش اهنم حصي الو ؛يراضنألا قيرط ريغ ةريثك قرط نم يور

 1 .«*'ملعأ هللاو .ثيدحلا لهأ نيب ًافالخ كلذ يف ملعأ ال e ةمئألا

 اوناك ااف «ةبعكلا ٌنشيج وريا : الك هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع (حيحص) (11)- - ١١

 ميتا وزنا م تي بل :ٌتلق :ثلاق .« سرا موا دعت ها يان

 مهتاب ىلع َنوَُمْبي مث .مهرخآو مهلوأب ُفسخُيا : لاق ؟مهنم سيل نّمو 20 مهقاوسأ مهيفو

 ءامهنيب قيرفتلاب فلؤملا حيرصت عم اذه «يزورملا نسحلا نب نيسحلل «هدئاوز» نيبو «كرابملا نبال «دهزلا» نيب نوقرفي

 ٠  .«انثدح# ناكم «انربخأ» :هيفو كرابملا نبا سيلو ءيزورملا وه .٠ .ةيواعم وبأ انثدح» : لئاقلاف

 عسنلا لج يقو ؛ةدحؤملاب هركذ ءاج ناكم لك يف انه باتكلا ف عقوو ةددشم تحت !نم ةانثملا ءايلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب (1)

 .اهيلع تفقو يتلا ةعوبطملا ٠

 هنيسختب حرصق ةلعلا هذه نع ًاضيأ يمثيهلا لفغ دقو «رذ يبأو نادعم نب دلاخ نيب عطقنم هنأ الول نسح وه لب :تلق ()

 . )٤۹۸٥( «ةفيعضلا» يف ةلعلا هذهل ثيدحلا تجرأ دقو !هونسحف «ةفرخزملا مهتعبط يف ةثالثلا نوقلعملا هدلقو

 « كلذك سیلو '«هوري مل هجام نبا نأ مهوي وهو 22٠١ /داهجلا )١5 «داهجلا يق ةينلا صالخإ» يف فلؤملا لاق اذكو :تلق (۳)

 )٤١۲۷(. مقر (دهزلا» يف هجرخأ دقف

 .روهشم وه لب «ًارتاوتم سيل ثيدحلاف «باطخلا نب رمع نع يثيللا صاقو يبأ نب ب ةمقلع نع هاور وهو :تلق )4( ٠

 «نيعبرألا حرش» يف امك لؤبفلاب ةمألا هتقلتو ءاهتحص ىلع ءا ءامبلعلا قفتا يتلا ةحيحضلا داحألا ثيداحأ نم وهو :تلق (0)

 «ملعلإ ديفت ال ًاقلطم داحآلا ثيداحأ نإ : مويلا باتكلا ضعب هب رهجي امل ًافالخ ٠ نيقيلاو ملعلا ديفي وهف «بجر نبا ظفاحلل

 ا ثيدحب ذخألا بوجو» يتلاسر يف هنايبو «بير الو كش نود , «لطاب هقالطإ ىلع لوقلا اذه نإف

 1 . ناتعوبطم امهو .«ماكحألاو دئاقعلا يف هسفنب ةجح ثيدحلا» ىرخألا يتلاسرو

 ردقا لال يفو «ندملا يف امك نورتشيو نرعيبي نيذلا مهقاوسأ لهأ :ريدقتلاو «تاعايبلا عضوم وهو :(قوس) عمج (1)

 . "عيبا  يراخبلا رصتخيم# يباتك رظناو . أطخخ وهو ؛«مهتاين
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 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 لك يبنلا عم كوبت ةوزغ نم انعجر :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (17)- ۱۲ ١

 . ًرذُعلا مهَسَبَح ءانعم مهو لإ ًايداو الو '"بْعِش انُكَلَس ام «ةنيدملاب "تفلح ًاماوقأ نإ» :لاقف

 نم مّتقفنأ الو «ًأريسم مثرس ام ًاماوقأ ةنيدملاب مّثكرت دقل» :لاق لب يبنلا نأ :هظفلو «دواد وبأو يراخبلا هاور

 :لاق ؟ةنيدملاب مهو انعم نونوكي فيكو !هللا ٌلوسر اي :اولاق .«مكعم مهو الإ داو نم مُتعْطَق الو ََقْنَ

 .«ضرملا مُهَسَبَحا

 . مهتاب ىلع سانلا ثعبي امنإ» : ب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (18)- 18-8
 . نسح دانسإب هجام نبا هاور

 ٠-١4 -)١14()ص «ٌسانلا ٌرَشحُي) :لاق هنأ الإ ؟رباج ثيدح نم ًاضيأ هاورو (هريغل .
 .مكماسجأ ىلإ ٌرظني ال هللا َّنإ# : ل هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ,رعو (حيحص) ۹ ٠١ - )٠١(

 .«"(مکلامعأو] ء[هردص ىلإ هعباصأب راشأو] مكبولق ىلإ ٌرظني ْنكلو ءمكروص ىلإ الو

 . ملسم هاور

 : لوقي ل هللا لوسر عمس هنأ ؛هنع هللا يضر يرامنألا ةَ يبأ نعو (هريغل ص) (15)- 17 76

 رص ةملظم دبع مل الو «ةقدص نم دبع لام صقن ام - :لاق هوظفحلاف ًاثيدح مكُندحُأو ؛ نهيلع مقا ثالثا

 ًاثيدح مكفّدحأو . اهوحن ٌةملك وأ ءرقف ّباب هيلع هللا َحَمَ الإ ةلأسم باب دبع َحّتَق الو َّرِع هللا هداز الإ اهيلع

 هيف هلل ٌملعَيو بجر هيف لوبو هير هيف يي وهن ًاملهو الام هللا هقزر دبع: رقت ةعيرال اين امن[ .هوظفشلف

 الام يل نأ ول :لوقي ءقينلا ٌقداص وهف ءالام قرر ملو ءًاملع هللا ُهَقَّرَر ٌدبعو ءلزانملا ٍلضفأب اذهف اخ

 ريغب هلام يف طبخ ًاملع هزر ملو آلام هللا هقزر ٌدبعو ؛ٌءاوس امهُرجأف هين وهف «ِنالف لمعب ثلمعل

 هللا ُهقْررَي مل ٌدبعو «لزانملا ثبخأب اذهف ءًاقح هيف هلل ُمّلعي الو «هَمِجَر هيف لصي الو هّبَر هيف يتب الو «ملع
 . اوس امهُرزوف « هب وهف «ٍنالف لمعب هيف تلمعل الام يل َّنأ ول :لوقي وهف ًاملع الو الام

 لوسر لاق :هظفلو هجام نبا هاورو ««حيحص نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو - يذمرتلاو دمحأ هاور

 «هّقح يف قي ؛هلام يف هملعب لمعي وهف «ًاملعو لام هللا انآ لر : رف ةعبرأ كمك مالا هذه لَم : كي هللا

 هللا لوسر لاق - لمع يذلا ٍلثمب هيف ُتلِمَع اذه لم يل ناك ول : لوقي وهو الام هتؤي ملو ًاملع هللا ءانآ ٌلجرو

 ءهقح ريغ يف هقفنُي «هلام يف طبخ وهف ءًاملع هتؤُب ملو ًالام هللا هاتآ لجرو اوس رجألا يف امهف - : ا

 )١( «ءافلا نوكسو ماللا ديدشتب مهضعب هطبضو» : رجح نبا ظفاحلا لاق .انءارو : يأ ماللا ناكسإب .

 ماكأ وأ لابج نيب ٍجرَمْتُم لك :(يداولا) و .لبجلا نم ًاقيرط :ةدّحوم اهدعب ةلمهملا نيعلا نوكسو ةمجعملا نيشلا رسكب (؟)

  ليسلل اذفنم نوکی

 ةيرورض امهنم ةيناثلاو . ةثالثلا نوقلعملا امهل هبتي ملو ءهل ةياور يف ىرخألاو ء(۸/١١) "ملسم حيحص» نم ناتدايز :تلق (۳)

 . (يمالسإلا بتكملا عبط ١4 ص) «نيحلاصلا ضاير» ىلع يقيلعت رظنا . ىنعملا دسفأق مهضعب ىلع تبلقنا دقو ؛ةّماه

 )٤( لطابلا يف هفرصيو ؛ىده ريغ نم هيف يرجي :يأ .
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 هللا لوسر لاق  :ٌلمعَي يذلا ّلثم هيف ٌثلمَع اذه ٌلثم يل ناك ول :لوقي وهو ءًاملع الو الام ُهللأ هتْوُي مل ٌلجرو

 .؟ءاوس رزولا يف امُهق - :

 هللا نإ : : لجو زع هبر نع يوري اميف لاق ی هللا لوسر نأ ؛ سابع نبا نعو (خيحص) (۱۷)- ۱۷ - ۳١
 ةلماك ةنسح هدنع ُهللا اهبتك ءاهْلمْعَي ملف ةنسحب مه نمف ؛هباتك يف كلذ نيب مث «تائيسلاو تانّسَحلا ّبتك

 ملف ٍةئيسب ٌمَه نمو «ةريثك ٍفاعضأ ىلإ «يفعض ئم عبس ىلإ ؛ٍتانسح رشع هدنع هللا اهبتك ؛ ؛اهّلعف اهب مَ ناف
 وآ»- : باور يل داز ادعو هی الل ایت اهل اهب ٌمَهوه نإو ءةلماك ٌةنسح هدنع هللا اهيتك ٠ ءاهّلَمعَي

 . ٌكلاه الإ هللا [ىلع] كلي الو ءافاحم

 00 . ملسمو يراخبلا هاور

 E لي هللا ٌلوقي» : لاق هَ هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأ نعو (حيحص) (۱۸) - 18- ۲۲

 اهوبتكاف .؛يلجأ نم اهكرت نإو ءاهلثمب اهوبتكاف اهّلِمَع نإف ءاهّلَمعَب ىتح هيلع اهوبتكت الف هیس لمعي نأ يدبع
 ىلإ ءاهلاثمأ رشعب هل اهوبتكاف ءاهّلمع نإف ؛ةنسح هل اهوبتكاف ءاهْلَمْعَي ملف ةنسح لمعي نأ دارأ نإو «ةنسح هل

 . اةئم عبس

 1 . ملئسمو - هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 نسحب ّمَهَأ نمو ءةنسح هل ْتَبِيُك اهلمعي ملف ٍةنسحب مه نم» :ِلك هللا لوسر لاق :ملسمل ةياور يفو

 . اننيتك اهلمَع نإو «هبلع بنك مل اهلمعي ملف ةعيسب مَ نمو «بفعض ةئم عبس ىلإ «ٍتانسح ٌرشع هل ْثَبِنُك هممت
 لمعي نأب يدْبع َتَدَحَت اذإ :لجو زع هللا لاق» :لاق ةا هللا لوسر دمحم نع ,: لاق هل ىرخأ يفو

 لمعي نأب يدبع َتَّدحت اذإو ءاهلاثمآ رشعب هل اهّبثكأ ينإف اهّلِمَع اذإف ءاهلَمْعَي مل ام ةنسح هل اه انأف ٌةلسخ

 اهر امنا «ًةنسح هل اهوبتكاف اهكرت نو ٠ اهلثمب هل اهبتكأ انأف ءاهّلمَع اذإف ٠ ءاهّلَمعي ملام هل اهرفغأ انأف «ٌةئيس

 . (ياَّرُج نم

 ا . يلجأ نم : ME E هلوق

 ٌقّدصَتَي ريئاند ٌجرخأ ديزي يبأ ناك : : لاق امهنع هللا يضر ديزي نب نعم نعو (حيحص) (14) - 14
 ىلإ هتمضاخف «ٌثدرأ كاّبِإ ام هللاو :لاقف 0-0 اهتذخأف تجف ءدجسملا يف يجر دنع اهعّضوف ءاهب

 ُنْعَم اي تذخأ ام كلو !ُديِرَي اي َتيون ام َكَل» :لاقف ةا هللا لوسر

 . .يراخبلا هاور

ETدصتأل لجر لاق» : :لاق يك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (؟0)  

 ل لاقف !يقراس ىلع ةليللا "قد دصت : نوحي اوحبصاف ."؟اقراس دي يف هيقدصب جرخف ءةقدصب

 )١( يجانلا هيلع هبن امك ىلاعت هللا همحر فلؤملا عينص همهوي امل ًافالخ ؛يراخبلا نود ملسم دارفأ نم ةياورلا هذه )۹/١( .
 ) 49قراس هنأ ملعي ال وهو قراس دي يف هتقدص عضوف : يأ .

 ) )۴.راكنإلا وأ بجعتلا ىنعم يف رابخإ اذهو «لوهجملل ينبم
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 ٌقّدَصَت : : نوٹ دَدَحَتَي اوحبصأف «ةيناز ډي يف اهعضون هيقدصب جرخف ءةقدصب ّنَئدصنأل E قراس ىلع دمحلا

 يع دب يف اهعضوف هتقدصب جرخف «ةقدصب ّنَقَدَصَنأال !ةيناز ىلع ُدمحلا كل مهللا :لاقف !ةيناز ىلع ةليللا
 0 !ّينَغ ىلع ةليللا َقّدّصَت :نوُئدَحَتَي اوحبصأف
 ينغلا امأو ءاهانز نع ٌفيتست نأ اهلعلف ةينازلا امأو ءهتّقرس نع ٌففيتسَي نأ هلعلف .قراس ىلع َكّدقدص امأ

 . هللا هاطعأ امم قفف ربتعي نأ هلعلف

 ركذ مث ؛ (ْثتَلّيَقت دقف كتقدص اَمأ :هل ليقف» :هيف الاقو «يئاسنلاو ملسمو «- هل ظفللاو  يراخبلا هاور
 . ثيدحلا

 ْنأ يوني وهو ةشارف ىتأ نم» :لاق ب يبنلا هب غلبي ءادردلا يبأ نعو (حيحص نسح) (11)- 6-7١

 . هّبَر نم هيلع ٌةقدص همون ناكو «یون ام هل بُک ؛ حبصأ ىتح هّنيع هلل «لیللا نم يلصُي مقي
 ءادردلا يبأ وأ ٌرذ يبا ثيدح نم (هحيحصا يف نابح نبا هاورو هدّيج دانسإب هجام نباو يئاسنلا هاور

 نم ةددعتم باوبأ يف ةقرفتم عونلا اذه نم ثيداحأ يتأتسو» : هللا همحر ميظعلادبع ظفاحلا لاق .كشلا ىلع

 . «ىلاعت هللا ءاش نإ «باتكلا اذه

 (هنم ائيش فاخ نم هلوقي امو ءايرلا نم بيهرتلا) "؟

 موي ىضقب سانلا لوأ نإ» :لوقي وي هللا لوسر تعمس : لاق ةريره يبأ نع(حيحص) (1) 71-5

 ىتح كيف ٌتلتاق :لاق ؟اهيفا تلمع امف :لاق ءاهّقَرَعَف :هّمَمِن هفرَمَف هب ّيتأف ءدهشُتسا ٌلجر هيلع ةمايقلا
 ىتح هِهْجَو ىلع بحشف هب َرْمُأ مث .ليق دقف «ةيرَج نالف : لاقي نأل تلتاق كّنكلو ءَتْبَذَك : لاق . هديا

 ؟اهيف َتْلِمَع مف : :لاق ءاهفّرَعَف همت هفرعف هب ينا «نآرقلا أرقو ءهمّلعو َملعلا مّلَت لجرو . .رانلا يف يّ

 نارقلا ٌتأرقو ؛ملاع : لاقيل َتمَّلعَت كّنكلو «ّتْيَذَك :لاق ءنآرقلا كيف ثآرقو ءهّتمَلعو معلا ُثملعت : لاق

 هاطعأو «هيلع هللا عّسَو لجرو . رادلا يف ّيِتلأ ىتح ههجو ىلع بحشف هب رم مث : لیت دقف يراق وه لاقيل

 قف نأ بحث يليبس نم ٌثكرت ام : لاق ؟اهيف َتلِمَع امف : لاق اهقَرَعَف همن هفّرعَف ب ياف «لاملا فانصأ نم

 ههجو ىلع بحسف هب رم مث «ليق دقف ٌداوُج وه : َلاقيل ٌتلعف كّنكلو «َتْيَذَك : لاق كل اهيف تففنا الإ اهيف

 . رانلا يف َيِقأ ىتح

 رع دحاو ظفلب امهالك ؛«هحيحص» يف نابح نباو «هنسحو يذمرتلا هاورو .يئاسنلاو ملسم هاور

 اذإف ةئيدملا لخد هنأ : هثدح ّيحبصألا ًَيَفُش نأ «هئّدح ملسم نب ًةبقُع نأ ؛ينيدملا نامثع يبأ ديلولا نب ديلولا
 ؛هيدي نيب ٌتدعق ىتح «هنم ُتْوَنَدَف :لاق «ةريره وبأ :اولاق ؟اذه نم :لاقف «ٌسانلا هيلع ٌممتجا دق لجرب وه

 . قراس ىلع يقّدصت : يأ )0

 نبا هاورو» : هلوقب ةياورلا هذه رخآ يف فطعلا ةماقتسا مدع وهو «لاكشإ هنع جتن ءاطخ وهو ؛نعو» :هريغو لصألا يف (؟)
 اًملف ٠ ىلوألا ةياورلا رخآ يف اركذ ناذللا نابح نباو يذمرتلا هنأ ةقيقحلاو !هلبق روكذم ريغ هيلع فوطعملا نأل . ٠ ,ةميزخ
 .انّيب امك واولا فذح دعب لاكشإ الو ؛لاكشإلا رهظ ةفطاعلا واولا تابثإب ةياورلا هذه نع الصف
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 هللا لوسر نم هّتعمس ًائيدح يتتْئَدَح امل «ٌقحبو ٌّقحب كلأسأ :هل تلق ءالخو َتَكَس اًملف ؛مانلا ثّدحي وهو

 وبأ سَ مث «هثملعو ُهْلِقَع لي هللا لوسر هينثدَح ًاثيدح كّئنّدحأل «ٌلعفأ :ةريره وبأ لاقف هّتمِلَعَو هتْلَقَعو لكي

 انعم ام «تيبلا اذهأ يف وهو انأ ةا هللا لوسر هينئّدح ًائيدح كّئنّدحأل :لافف 1 قافأ مث ًاليلق انثكمف ًةغشت ةريره

 ًاثيدح .َكئدَحُأ «لعفأ :لاقف ءههجو نع حسمو قافأ مث «ىرخأ ٌةغشَن ةريره وبأ عَن مث هريغو يريغ ٌدحأ

 لام مث «ةديدش ٌةغشن ةريره وبا ََّشَن مث «هريغو يريغ ٌدحأ انعم ام «تببلا اذه يف وهو انآ كي هللا لوسر هينئدح

 موي ناك اذإ ىلاعتو كرابت هللا نأ" : لَو هللا لوسز ينثدح : لاقف «قاقأ مث ًاليوط هئدنسأف .ههجو ىلع راخ

 يف لق لجرو ؛نآرقلا عمج ٌلجر هب ىعدُي نم وأف «ٌةيئاج و زا لکو «مهنيب يِضقبل «"وابعلا ىلإ لزب ءةمايقلا

 اي ىلب. :لاق ؟يلوسر ىلع ُتلزنأ ام َكّلعأ ملأ : :ءىراقلل لجو زع هللا ٌلوقيف «لاملا ٌريثك ٌلجرو «هللا ٍليبس

 َتْبَذَك : هل لجو زع هللا ٌلوقيف ءراهنلا ًءانآو يللا ًءانآ هب ُموقأ تنك : لاق ؟َتمِلَع اميف تلمع امف :لاق ؛ٌبر

 ىتؤيو: .كلذ'ل بق دقو. «ءىراق نالف :لاقي نأ تدرأ لب : ىلاعتو كرابت هللا لوقيو َتْبَذَك : ةكئالملا هل لوقتو

 تراي قلن . لاق وجا ىلإ حان كذا مل ىلع كيلعا" عسؤأ ملأ : : لجو زع هللا ٌلوقيف «لاملا بحاصب

 :ٌةكئالملا ٌلوقتو ٌتْيَذَك :هل هللا ٌلوقيف . ُقَّدصنأو ّمِحّرلا ُلِصَأ تنك : : لاق ؟َكئيتا اميف تلمع اذامف :لاق

 يبس يف لف يذلاب ىتؤيو . كلذ ليق دقو ءٌداوج ْنالف :َلاقي نأ تدرآ لب : ىلاعتو كرابت هللا لوقيو َتْبَدَك

 هللا لوقيف :ُتلتُق تح ٌتلتاقف «َكليبس يف داهجلاب َتْرَتَأ !ٌبر ْيأ : لوقيف ؟َتلِتُق اذاميف : هل هللا ٌلوقيف «هللا

 برض مث . .«كلذ ليق دقف «ٌءيرج الف : لاقي نأ تدرأ لب : هللا لوقيو ءَتْيَّدَك :ةكئالملا ٌلوقتو «َتْبَدَك : هل

 لاق . ؛ةمابقلا موي ٌرانلا مهب رّمسُت هللا يتلخ ٌلوأ ة ةثالثلا كئلوأ !ةريره ابأ اي٠: لاقف « « يتبكر ىلع ل٤ هللا لوشر

 :نامثغ وبأ لاق ءاذهب هربخأف ةيواعم ىلع لخد يذلا وه امش نا بقع ينربخأو : ينيدملا نامثع وبأ ديلولا

 لاقف .ةريره يبآ نع اذهب هربخأف ّلجر هيلع لخدف : لاق ةبواعمل ًافابس ناك هنأ ميكح يبأ نب ءالعلا ينئّدحو

 «ٌكلاه هنأ اظ یتح ءًاديدش ًءاكب ةيواعم.ىكب مث ؟سانلا نم ّيِتَب نمب فيكف ءاذه ءالؤهب لعق دق : ةيواعم

 ناك نم : :ةلوسرو هللا قدص : لاقو «ههجو نع حسمو ,ٌةيواعم قافأ مث . رش لجرلا اذه انءاج دق : انلقو

 الإ ةرخبآلا يف مهل سيل نيذلا كتلو . نوسختي ال اهيف مهو اهيف مهّلامعأ مهبلإ تَن اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري

 . «نولمعي اوناك ام ٌلطابو اهيف اوعنص ام طبخو ٌرانلا

 . نيفرح يف وأ فرح يف الإ فلتخي مل اذه وحن «هخيحص) يف ةميزخ نبا هاورو

 ةمجعملا نيشلاو نونلا حتفب (ْغَشَت) . عاجش :يأ O LG هلوق

 . قوش وأ ًافسأ هيلع ىشخي داك یتح قهش : يآ «ةمجعم نيغ اهدعبو

 .رسكلاب رخي ءاملا رخو .ولع نم طقس اذإ :رسكلاو مضلاب رحب يَ )١(

 ؟فلخلا لعفي امك هلوأتت نأ كايإف < ؛لجو زع هللا لعف ةفص وهو «هلامكو هلالجب قيلي امك يقيقح لوزن لورنلا اذه :تلق (۲)

 . يجانلا . كنف : يأ «فقخمو واولا نيكستب وه (۳)

 = هيفو (غشن) ةدام:(507- 458 /8) «برعلا ناسلا نم بيوصتلاو !«ًافوخ وأ ًافسأ» ۴١(: /) ةيرينملاو ةقباسلا ةعبطلا يف )4(

 ٠و



 داهجلا نع ينربخأ !هللا لوسر اي : تلق :لاق يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (فيعض) (1)- 8-7

 ًايئارُم تلتاق نإو ءًايستحم ًارباص هللا َكثعب ؛ًابستحم ًارباص َتلتاق نإ !ورمع َّنب هللادبع اي» :لاقف ؟وزغلاو

 كلت ىلع هللا كئعَب ؛َتلِبُك وأ ؛َتلتاق لاح يأ ىلع !ورمع نب هللادبع اي «ًارثاكم ًايئارم هللا كئعَب «ًارثاكم

 .؟لاحلا

 ]٠١ / ٠١[ ؛داهجلا» يف درفم باب يف عونلا اذه نم ثيداحأ يتأتسو» : ظفاحلا لاق .2؟'”دواد وبأ هاور

 . «ىلاعت هللا ءاش نإ

 نيّدلاو ِءانّسلاب ةَمألا هذه ْرَشَبا :كَي هللا لوسر لاق :لاق بعك نب ّيِبأ نعو (حيحص) (۲) - 75-6

 .«بيصت نم ةرخآلا يف هل ْنُكَي مل ؛ايندلل ةرخآلا َلمَع مهنم لمع ْنَمَق ءضرألا يف نيكمتلاو «ةعفّرلاو

 . «دانسإلا حيحصا :مكاحلا لاقو «يقهيبلاو مكاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نباو «دمحأ هاور

 نيكمتلاو «نيدلاب "ةعفّرلاو ءانلاو « ريسيتلاب ةّمألا هذه رش : لي هللا لوسر لاق : يقهيبلل ةياور يفو

 . «بيصت نم ةرخآلا يف هل سيلف ؛ايندلل ةرخآلا ٍلمعب مهنم لمع نمف ءرصنلاو ءدالبلا يف

 فقأ ينإ !هللا لوسر اي :ٌلجر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۲) - 4-68

 ًءاقل وجرب ّناك نمفإ» :تلزن ىتح ةَ هللا ٌلوسر هيلع دري ملف ؟ينطوم ىرُي نأ ُديرَأو «هللا ةجو ٌُديِرأ تفقوملا
 . «ًادحأ هر ةدابعب كرشُي الو ًاحلاص ًالمع لمعيلف هّبر

 كرابملا نبا نع نادبع هاور» : لاق مث ؛هقيرط نم يقهيبلاو ؛ةامهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 .©)(سابع نبا هيف ركذي مل «هلسرأف
 ؛ةعمشو ءاير ماقم ّماق نم» :لوقي فكك يبنلا عمس هنأ ؛ٌيرادلا دنه يبأ نعو (حيحص) 74-0 - )١(

 . 'ْعّمَسو ةمايقلا موي هب هللا ىءار
 . يقهيبلاو «ديج دانسإب دمحأ هاور

 ريغل هللاب ىءار نم» :لوقي ةَ هللا لوسر عمس هنأ ؛هظفلو ““يناربطلاو (ادج فيعض) (۳)- ۰ - ٠١

 .«هللا نم ءىرب دقف ؛هللا

 ءيش ىلإ وأ هبحاص ىلإ ًاقوش ناشنإلا كلذ لعفي امنإو :ديبع وبأ لاق ءهيلع ّيشْعو نهش :يأ» :ثيدحلا اذه ركذ دعب =
 .[ش] .«هئاقلن اَبْحو هيلع ًافسأو ؛تئاف

 )١( «دواد يبأ فیعض» يف هتجرخ دقو «ةلاهج هدانسإ يف :تلق )455( .

  ىلاعت هللا دنع ردقلاو ةلزنملا عافترا هانعمو «عافترالا :(ءانسلا) نأل ريسفت فطع ءانّسلا ىلع ةعفرلا فطع (۲)
 هدانسإ يف نأ ةصاخبو ؛ةشحافلا هماهوأ نم هايإ مكاحلا حيحصتو «باوصلا وهو «لاسرإلاب هلالعإ ىلإ يقهيبلا ريشي (۳)

 هوزع مهنأ « ةثالثلا نيقلعملا لهج نمو .ةقث نادبعو «هلسرأف (نادبع) هفلاخ دقو ؛فيعض وهو «(دامح نب ميعن) لوصوملا

 الو «مکاحلاک هوححص مه الف !!نسح# :اولاقف اوطسوت مث !شابع نبا نع لوصوم امهدنع وهو ؛ًالسرم يقهيبلاو مكاحلل
 !!لولح فاصنأ ؛اذكه مهتاقيلعت لجو :يقهيبلاك هوفعض مه

 اذه ديعسو .يرادلا دنه يبأ نع هئابآ نع هدنسب دايز نب ديعس قيرط نم (115/77-170) «ريبكلا مجعملا» يف هجرخأ (5)
 )٠٠٥(. ؛ةفيعضلا» يف جرخم رخآ ثيدح يف يمئيهلا لاق امك كورتم

 اا



 نما وقيل هلا لوسر تعمس نون اسرار قو كلام عاما: 1-۳۱

 .«هرحو هرْغصو «هقلخ عما هب هللا عّمس ؛هلمعب مانلا عکس

 .©!يقهيبلاو «حيحص اهدحأ ديناسأب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نمو «هب هللا عّمَس ؛ عّمَس 4 نم» :ِهلكَي يبنلا لاق :لاق هللا دبع نب بٌدنج نعو (حيحص) 75-7 -)٩(

 . هب هللا ءاري ؛ ِءاَري

 . ملسمو يراخبلا هاور

 «ةمايقلا موي هلمع يف ةدسافلا هتين هللا رهظأ ؛ءاير سانلل هلمع رهظأ:نم :هانعمو «ميملا ديدشتب (عّمس)

 '  داهشألا سوؤر ىلع هحضفو

 كلك هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر ىعجشألا كلام نب فوع نعو (هريغل ض) (1) ٠9/0

 .«هب هللا عّمسٍةعَمْس ماقم ماق نمو في هللا ىءار ٍءاير ٌماقم ّماق نم» : لوقي

 . نسح دأنسإب يناربطلا هاور

 اقم ايندلا يف وقي دبع نم امه : لاق 4 هللا لوسر نع لبج نب ذاعم نعو (هريغل ص) (۷)- 78-85

 .«ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع هب هللا عكس الإ ِءابرو ِةَعمُس

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 نم ايندلا يف ءيشب یعار نم ١ لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فوقوم حيحص) (۸) - ۳_4

 ! ؟ًائيش كنع ينعي له ظنا : لاقو ءةمايقلا موي هيلإ هللا هّلكو ؛ هلمع

 1 .""فوقوم يقهيبلا هاور
  )( - 1١:لوقي لق هلا لوسر ثعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يوُرو (عوضوم) ٠

 . «ضرألاو تاوامسلا يف نع ؛ اهبلطب الو اهُديري ال وهو ةرخآلا ٍلمعب ّنّي

 . «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٍلمعب ايندلا َبلط نم» : لي هللا لوسر لاق :لاق دوزاجلا نع يورو الج فيعض) (0) 17 - ۳۷

 . «رانلا يف هّمسا َتبْنَأو :ةركذ قحيمو هجو ٌسِمُط ؛ةرخآلا

 . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 رخآ يف جري: هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نحو (ًادج فيعض) (3)- 1 ۳۸

 رجلا نم : ىلحأ مهثتسلأ ءنيَّللا نم ٍنأضلا َدولُج سانلل نوسّبلَي «نيدلاب ايندلا ؟9نوُلُتخي ٌلاجر نامزلا

 كتلوأ ىلع بأل : تفلح يبق !؟نوترتجَ يلع مآ نورت يبأ : لجو زع هللا لوقي .بائذلا ٌبولق مهبولقو

 .(ركاش ةعبط 80١7و 5485و 7609)ًاضيأ دمحأو :تلق ()
 .ًاطابتعا ةثالثلا ةلهجلا هقعضو. (۲)

 .هغوارو هعدخ اذإ :هلتخي هلتخ : لاقي «ةرخألا لمعب ايندلا نوبلطي : يأ (۴)

¥۲ 



 . َنارْيَح ''![مهنم] ميلحلا ّعَدَت ةنتف مهنم

 .هركذف «ةريره ابأ تعمس :لوقي يبأ تعمس :"(هللا] ديبع نب ىيحي ةياور نم يذمرتلا هاور

 .«نسح ثيدح# :لاقو ءرمع نبا ثيدح نم ًارصتخم هاورو (فيعض) (۷)- ١ ۱٤

 نوحي امب سانلا ىلإ َبّيحت نم» :و هللا لوسر لاق : لاق نع يورو (عوضوم) (۸) - ۱ - ۳۹

 . «نابضُع هيلع وهو هللا ّيقَل ؛ٌةركي امب هللا َرّرابو

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 . “نزُحلا بج نم هللاب اوذوَمَ» : ا5 هللا ,لوسر لاق :لاق ًاضيأهنع يوژو (فيعض) (4) - ل

 لوسر اي :ليق . . ترم ثم موي ّلُك منهج هنم وع منهج يف واو» : : لاق ؟نزحلا بج ج امو !هللا لوسر اپ : اولاق

 .؛مهلامعأب نوؤارملا ٌءاَرقلا» :لاق ؟هّلَخْدَي نمو هللا

 اي :اولاق .«نْرُحلا بج نم هللاب اوذّوعَت» :هظفلو هجام نباو ؛«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 لوسر اي : ليق .ءةرم ةئم عبرأ موي ّلك منهج هنم ُدَوَمَتَت «منهج يف واو :لاق ؟نزُحلا بج امو !هللا لوسر
 ءءارمألا نوروزي نيذلا هللا ىلإ ءاّرقلا ضغبأ نم نإو .مهلامعأب نيئارملا ءاّرقلل ّدِعَأ» :لاق ؟ةلخدي نم !هللا

 . ا ةَرّوَجلا ًءارمألا : خسنلا ضعب يفو -

 لوسر اي :ليق .«نوراّرَملا هيف ىقلُيا :لاق هنأ الإ ؛هوحنب ؛طسوألا ىف ىناربطلا هاورو (ادج فيعض)

 . ةايندلا يف مهلامعأب نوؤارملا» : لاق ؟نوراّرَملا امو !هللا

 ُديعَتسَ ًايداول منهج يف نإ» :لاق لب يبنلا نع سابع نبأ نع ًاضيأ هاور (فيعض) ١ 17 - )٠١(
 بانك ٍلماحل ؛ِْلَي دمحم ةمأ نم نيئارُملل يداولا كلذ ٌّدِعُأ قرم ةّنم عبرأ موي لك يف يداولا كلذ نم ٌمدهج
 . «هللا يبس يف جراخللو «هللا تيب ىلإ ٌجاحلاو هللا ِتاذ ريغ يف ِقٌدَّصَتملاو ءهللا

 .«ملعأ هللاو . فوقوم هلعلو . بيرغ سابع نبا ثيدح عفر» : ظفاحلا لاق

 ةالصلا ّنسحأ نما : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فيعض) (۱۱)- ۱۸ ۔ ۲

 .«ىلاعتو كرابت هّبر اهب ّناهتسا ٌةناهتسا كلتف «ولخي ثيح اهَءاسأو ؛مانلا هاري ٌثيح

 . كورتم هللا ديبع نب ىيحيو !هونسحو لب «ةثالثلا نوقلعملا كلذ نع لفغو «يذمرتلا نم هكردتساف هريغو لصألا نم طقس (1)

 . ةفباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)

 هدانسإ لعأ دقف :هلبق يذلا ةريره يبأ ثيدح امأو .«ثيدحلا ركنم» :متاح وبأ لاق «(دمحم يبأ نب ةزمح) هيفو ؛لاق اذك (۳)

 رمع نبا ثيدح نيبو هنيب اوقرفي ملو !ةثالثلا ةلهجلا هنح كلذ عمو «(هللا ديبع نب ىيحي) ب هلبق ثيدح يف يذمرتلا

 . (507/51) ثيدحلا تحت «ةفيعضلا» يف جرخم وهو !رصتخملا

 .هدعب يذلا ثيدحلا يف لاقي اذكو «ردابتملا وه امك رمع نبا سيلو «ةريره يبأ نع : يأ )4(

 ةمالعلا لاق . حرفلا دض :نوكسف مضب وأ نيتحتفب (نزحلا) و .وطت مل يتلا رثبلا :ةدحوملا ءابلا ديدشتو ميجلا مضب (0)

 . تافالا نم مالسلا اهيف راد : يأ ءمالسلا راد يف امك ةفاضإلاو ٌملع وه : يببطلا

 .رئاج عمج :ّىنعمو ًاظفل (ةّملظ) ك (ةرّوَجلا) (1)
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 يبأ نع “يرُجهلا ملسم نب ميهاربإ ةياور نم امهالك ؛ىلعي وبأو ,««هباتک» يف قازرلادبع هاور
 .هبشأ وهو «دوعسم نبا ىلع ًافوقومو ءًاضيأ ًاعوفرم يربطلا ريرج نبا قيرطلا هذه نم هاورو .هنع صوحألا

E eل  ENيئاري ماص نم» د  
 .«ًكرشأ دقف يئاري قّدصَت نمو «كرشأ دقف يئاري ىلص نمو كرش دقف

 كلا ءاش نإ اذه نم متا ب يتأيسو .ٍبّشْوَح نب رهش نع ؛مارهب نب ديمجلادبع قيرط نم يقهيبلا هاور

 , "![دحاو ثيدح دعب] ىلاعت

 جرح : .:لاق هدج نع هيبأ نع يردخلا ٍديعس يبأ نب نمحرلا دبع نب حيي نعو (نسح) (4) - اك

 حينملا نم يدنع مكيلع فوخأ وه امب مكريخأ الأ» :لاقف «لاجّدلا حيلا ركاذتن نحنو ال هللا ٌلوسر انيلع

 نم ىري امل هتالص ُنَيَرْبَق «يّلصيف ٌلجرلا ٌموقي نأ ؛ّيفخلا ُكلرشلا» : لاقف !هللا ٌلوسرااي ىلب :انلقف .«؟لاجدلا

 .«ٍلجر رظن

eم :  

 ءاش نإ هيلع مالكلا يتأيو . 2000 اهدعب ةدحوملا ءابلا حتفو ءارلا مضب حْيبر)

 . ىلاعت هللا

 مكايإ !ُئانلا اهي .اي» :لاقف اإ يبنلا "جرح :لاق ديبل نب دومحم نعو (نسح) 8 #0 )1١(

 امل ًادهاج هتالص ُنّيَرُيَف «يّلصيف لجرلا موقي» :لاق ؟رئارسلا كش امو !هللا لوسر اب :اولاق .«رئارسلا َكْرْشو

 ْ ١ . ؛رئارسلا كرش كلذف ءهيلإ سانلا رظن نم ىري
 1 ةيحض» يف ةئيزخ نبا ءأور

 هل نا للا هيبأ نع ملسأ نب ب ديز نعو (ًادج فيعض) (۱۳) - قلك

 :لاق هلك هللا لوسر نم هتعمس ٌثيدح :لاق ؟كيكبي ام :لاقف «يکبب هللا لوسر ربق دنع ًاذاعم دجوف

 ؛ءايفخألا ءايقتألا ٌراربألا بحي هللا نإ ؛ةبراحملاب.هللا ّرراب دقف هللا ًءايلوأ ىداع نمو ءٌكرش ءايرلا نم ُريسيلا»

 . «ةملظم ًءاربغ لك نم نوجرخي «ىدهلا ٌحيباصم مهُبولق ءاوفرعُي مل اورضح نإو ءاودَقَتفُي مل اوباغ نإ نيذلا
 .؟؟(هل ةلع الو حيحص» :مكاحلا لاقو .هريغو هل «دهزلا باتك» يف يقهيبلاو مكاحلاو هجام نبا هاور

 مكيلع فاخأ ام ٌفوخأ ْنإ) :لاق لي هللا لوسر نأ ؛ديبل نب دومحم نغو (حيحص) (11) - ۳۲ - ۷

 )1١( «ةفيعضلا# يف هتجرخ دقو «فيعض وهو :تلق )/48079(.

 دعب آلا هثيدح اوفعضو :!؟قودص بشوح نب رهشو" :اولاقو انه ثيدحلا اونسحن مهنأ مهضقانتو ةثالثلا نيقلعملا لهج نم (1)
 1 ْ د

 نم نإف كلذ عمو «ةميزخ نبا دنع اهل لصأ الو !(اتيلع) : نيتفوقعم نيب باتكلا اذهل مهتعبط ىلع ةثالثلا نرقلعملا انه داز (۳)
 !و 'ملعلا نم مهغلبم كلذ !؟ةدايزلا كلت عم لالعإلا اذه حصي فيكف !لاسرإلاب هولعأ لب «ثيدحلا اوُؤقي مل مهنأ مهلهج

 ! ؟هدعب يتالا دومخم ثيدح ارنسح مهنأ كلذ دكؤي امم

 .هريغو يئاسنلا هكرت (يندملا يقرزلا نمحرلا دبع.نب ىسيع) هيف ءدودرم وهو ؛لاقاذك (4)
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 ّسانلا ىزج اذإ لجو زع ُهللا لوق «ًءايرلا» :لاق ؟هللا لوسر اي ٌرْفصألا ٌكرشلا امو :اولاق .هرغصألا كرشلا

 . «ًءازج مهدنع نودجت له اورظناف ءايندلا يف نوؤارت متنك نيذلا ىلإ اوبهذا : مهلامعأب

 دومحمو» : هللا همحر ظفاحلا لاق .هريغو «دهزلا» يف يقهيبلاو ايندلا يبأ نباو «ديج دانسإب دمحأ هاور

 مدقتملا دومحم ثيدح ةميزخ ُنِب ركب وبأ جَرَ دقو «ىرأ اميف عامس هنم هل حصي ملو هك يبنلا ىأر ديبل نبا

 : لاق ؛«ةبحص هل» : لاق يراخبلا نأ متاح يبأ نبا ركذو «ليسارملا نم ًائيش هيف جرخُي ال هلأ عم :«هحيحص" يف

 دومحم نع ليج دانسإب يناربطلا ءاور دقو . ةبحص هل نآ رّبلادبع نبا حجرو ««ةبحص هل فّرعُي ال» : يبأ لاقو

 . «ملعأ هللاو . . هيف جيد نب عفار ركذ نود ؛باوصلا وه دومحم ثيدح ْنِإ : :ليقو جيد نب عفار نع ديبل نبا

 هللا لوسر تعمس : لاق  ةباحصلا نم ناكو  ةلاضف يبأ نب ديعس يبأ نعو (نسح) (17) - ۳۳ - ۸

 هلمع يف رشا ناك نم :وانم ىدان «هیف بير ال مويل ءةمايقلا مويل َنيرخالاو َنيِلّوألا هللا ٌعمج اذإ» : لوقي يك

 . «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ هللا َنِإف «هدنع نم هّياوث ٌبلطيلف ًادحأ هلل

 . يقهيبلاو ؛«هحيحص" يف نابح نباو «هجام نباو 'هعماج» نم ريسفتلا يف يذمرتلا هاور

 ىنغأ انأ : لجو زع هللا لاق» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأ نعو (حيحص) (18) 74 - 4

 . “رشا يذلل وهو «ٌءيرب هنم انأف يريغ هيف كرشأ ًالمع يل لمع ْنَمَف ؛كرشلا نع ءاكرشلا

 . تاقث هجام نبا ةاورو «يقهيبلاو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو «- هل ظفللاو  هجام نبا ءاور

 كي يبنلا ِنَمَر يف ًءايرلا ٌدُعَت انك : لاق هيبأ نع دادش نب ىلعي نع يقهيبلا ىورو (حيحص) -)١14( عود

 . "ةلفصألا كرشلا

 دجسم ٌتلخد امل :لاق مْنَع نب نمحرلادبع نع ٍبّشوَح نب رهش نعو (فيعض) (14) 6٠ 7١

 نحنو ءاننيب يشمي جرخف ؛هنيميب ءادردلا يبأ لامشو « هلامشي ينيمي ذخأف «تماصلا ّنب ةدابع انيفلأ (ةيباجلا)

 نأ ناكشوتل امكالك وأ امكدحأ ُرُمُع امكب لاط نل : تماصلا نب ٌةدابع لاقف ؛ىجانتن امب ملعأ هللاو « يجتنت

 لحاف ءهادبأو “داعأف لكي دمحم ناسل ىلع نآرقلا أرق «- طسّو نم ينعي - نيملسملا جّ نم ّلجرلا ايرت

 نحن امنيبف : لاق ."*تيملا رامحلا ٌسأر روحي امك الإ هنم ُروُحَي ال «هلزانم دنع لزتو «همارح ٌمّرحو «هلالح

 ام ٌفوخأ نإ :ٌدادش لاقف ؛هيلإ اسلجف < ءامهنع هللا يضر كلام نب ٌفوعو سوأ نب ُاَدش انيلع علط ذإ كلذك

 نب ةدابع َلاقف . «كرشلاو ةيفخلا ةوهشلا نم» : :لوقي هک هللا لوسر نم ٌتعمس امل سانلا اهبأ مكيلع ٌفاخأ

 .«نسح ثيدح» :لاقو :تلق )١(

 ٠ لطاب لمع وهف الإو «درلل ديكأت وه قفز

 . ىلوأ ناك هيلإ فّتصملا هازع ولف ءالاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو .؟حيحص» : لاقو (۳۲۹/۴) ًاضيأ مكاحلا هاورو :تلق (۳)

 يذلا فيعضلا رهش ثيدح نع هل ًازيمت اضاع ايت هواي مل مهل باكل ةثالثلا ةعابط ءوس ىلع لدي امم ثيدحلا اذهو

 . هلتاق ىلإ هوزعي نأ نود فلؤملا ىلع اذه يكاردتسا اولقن هتحنو ؛مهتعبط يف اذه لبق وه

 .؟ةياهنلا» و «دنسملا» نم بيوصتلاو «(هداعأ دق) :ةيرهاظلا ةطوطخمو لصألا يف (5)

 . هبحاص تيملا رامحلاب عفتني ال امك «نآرقلا نم هظفح امب عفتتي الو ريخب هنم عجري ال : :يأ ؛عوجرلا :(ةروحلا) (0)
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 ةريزج يف َدّبعُي نأ نشي دق ناطيشلا نإ» : :انثدح دق هللا ٌلوسر نكمل وَ رقع مهللا : ءادردلا وبأو تماصلا
 انفوخت يذلا كرشلا اذه امف ءاهتاوهشو اهئاسن نم ايندلا تاوهش يه ءاهاتفرع دقف ةيفخلا ةوهشلا امأف ؟«برعلا
 دق هنأ نورتأ] هل قّدصتي وأ « ٍلجرل ٌموصي وأ «يلجرل يلصي الجر ٌمتيأر ول کیارآ : دادش لاقف !؟دادش اي هب
 دق ينإف :دادش لاقف] .كرشأ دقل "هل قدصت وأ هل ماص وأ ٍلجرل ىلض نم هنإ ءهللاو مع : :اولاق ؟كرشأ
 دقف يئاري قدصت نمو «كرشأ دقف يئاري ماص نمو «كرشأ دقف يئاري ىلص نم :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس
 صّلخ ام ليقف هلك لمعلا كلذ نم ةهجو هب يبا ام ىلإ هللا دمعي الفأ : كلذ دنع كلام نب فوع لاق . [«كرشأ
 ريخ انآ : لاق لجو زع هللا نإ" : : لوقب ب هللا لوسر ٌبعمس ينإف : كلذ دنع ٌدادش لاق ؟هب كرشأ ام ٌّعَدَيو «هل
 . «ينغ هنع انأو هب كرشأ يذلا هكيرشل هريثكو هليلق "لمع َدْشَح ناف ًائيلش يب كرشأ نم ؛يب َكرشأ نمل ميسق

 ١ ۰ :هركذ يتأي رهشو .دمحأ هاور

 نم رقن عم (قشم د) دجسم يف ناك هنأ : ِمَْغ نب نمحرلادبع نع :هظفلو «يقهيبلا هاورو (عوضوم)
 ُكلرشلا مكيلع فاجأ ام فوخأ نإ !ٌس انلا اهيأ اي :نمحرلا دبع لاقف :٠ يلبج نب داعم مهيف كَ يبنلا باحصأ

 سي دق ناطيشلا نإ» : انعّدو ثيح لوقي ةَ هللا لوسر تعمس ام وأ أرفع مهللا : : لبج نب ذاعم لاقف . ٌيِفَحلا
 + نمتنرلا بع لاقف ؟«كلذب يضر دقف «مكلامعأ نم نورقتحت اميف ٌعاظُي ْنكلو «هذه مكتريزج يف دبع نأ
 كر ده ار تاس نمد «كرشأ دقف ًءاير ٌماص نم : لوقي لي هللا لوسر ٌتعمس امأ !ًاعم اي هللا َكٌدشنأ
 .ثيدجلا ركذف

 . مئاقلاب سيل هدانسإو

 :لاق مَ نب ةدابع نع ديز نب دحاولادبع ةياور نم مكاحلاو ًاضيأ دمحأ هاورو (ًادج فيعض) .
 نك نم تا :لاق ؟كاكبأ يذلا ام !نمحرلادبع ابأ اي : تلقف ؛ يكبي وهو هالصم يف سوأ نب ب دادش ىلع
 يبأب : تلقف «ينءاس ًارما ههجوب تبار ذإ لَك هللا لوسر دنع انأ امنيب :لاق ؟وه امو :تلق ل هللا لوسر
 : تلق . «ةيفخ ةوهشو «كرشلا ؛ يتمأ ىلع هفّوختأ ًارمأ یرآ» :لاق ؟كهجوب ىرأ ما
 سانلا نوؤاري نكلو ءًارجح الو ءًانثو الو < ءأسمش نودبعي ال مهنإ !هادش ابا :لاق ؟كدعب نم َكّمُأ كرشت
 حبصي» : لاق. ؟ةيفخلا ةوهشلا امف :تلق .«معن» :لاق ؟وه كرش ءايرلا !هللا لوسر اي :تلق 7
 1 . .«9«رطفُيف ايندلا تاوهش نم ٌةوهش هل ضرعتف ؛ًامئاص امهدحأ

 .أطخ وهو «(متيأرأ) : ةثالثلا ةعوبطم لثم هريغو لصألا يف (1)
 .«دنسملا» نم ةدايز ()

 هلمع هدسج» :(؟؟١1/1) ؟عمجملا» يقو !ةثالثلا ةعوبطمو 1/1١( ق) ةطوطخملا يف اذكو «(هلمعو هَّدَسَج) :لصألا 6()
 هلوق نكل !هدانسإ نسحو «(4191/77 /5) ريثك نبال ؛ديناسملا عماج# و O SSS هل ىنعم ال كلذ لکو
 /باب - ١١ /بدألا د۲۳) ؛حيحصلا» يف يف يتأيسو «رباج ثيدح نم حص دق ثيدحلا .٠ ..سنئي دق ناطيشلا نإ» : لب
 "نيل (ٌدْشَحلا) و .(5 ثيدحلا

 = ثيذحلا ارهاظل فلاخم هونيب الإو ةثالثلا نوقلعملا هلهج ىرحألاب وأ هنع لفغ يذلا  ديدشلا هفعض عم اذه :تلق )6
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 ديز نب دحاولا ٌدبعو فيك» : ميظعلادبع ظفاحلا لاق. «دانسإلا حيحص» : هل ظفللاو  مكاحلا لاق

 .٠!؟كورتم دهازلا

 ناوكذ نب نسحلا نع هللا دبع نب زماع نع حارجلا نب داؤر ةيأور نم ًارصتخم هجام نبا هاورو (فيعض)

 ىللاب كا رشإلا ينمأ ىلع فاح ام فوخأ نإ : وك هللا لوسر لاق: لاق سوأ نب دادش نع َْسُن نب ةَداِبُع نع

 .هةيفخ ٌةوهشو ؛هللا ريغل ًالامعأ نكلو ءنثو الو ًارمق الو ًاسمش نودبعي : لوقا تسل ي ىنإ امأ

 . [هباتك رخآ يف ينعي] ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا يتأي داّورو . فرعي ال هللادبع نب رماعو

 هيف المع هللا ٌلبقي ال» :لاق لي يبنلا نأ ؛ةَرِمْيَخُم نب مساقلا نعو (لسرم فيعض) (16) 0-7١

 . «ءاير نم لدرخ نم ةبح لاقثم

 .السرم يربطلا ريرج نبا هاور
 سانب ةمايقلا موي ٌرمؤي» : ي هللا لوسر لاق :لاق متاح نب يدع نع يورو (عوضوم) (11)- 7 51

 ءاهيف اهلهأل هللا َّدَعَأ امو ءاهروصق ىلإ اورظنو ءاهحير اوقشنتساو اهم اَوَنَد اذإ ىتح ءةنجلا ىلإ رانلا نم

 ول !انّير :نولوقيف ءاهلثمب نولوألا ٌّعِجَر ام ةرسحب نوعجريف ءاهيف مهل ّبيصن الف ءاهنع مهوفرصا نأ :اودون

 ناك - كايلوأل اهبف تْذَدعا امو «كياول نما ام اير نأ لبق :ةياور يفو - ءةنجلا اتير نأ لبق رانا انلخدأ

 «نيتبُخُم مهوُمتيَقَل سانلا ٌمتيقل اذإو مئاظملاب ينومتزراب مُتولَخ اذإ متنك مكب ُتْدَرَأ كاذ : لاق . انيلع نوهأ

 متكرتو «ينوُلَجُت ملو ّسانلا مُتَلْجَاو «ينوباهت ملو سانلا مبه «مكبولق نم ينوطمُت ام نالخب ّسانلا نوار

 .«باوثلا نم متمرح ام عم «باذعلا ميلأ مكقيذأ وبلا « يل اوكرتت ملو سانلل

 ا

 ُدشأ ؛ٍلَمَعلا ىلع ءاقئالا نإ" : لاق كي هللا لوسر نع ءادردلا يبأ نع يوُرو (فيعض) (۱۷)- - ۲٤

 ءًافعض نيعبس ُهرجأ ُفَمَضُي ءرسلا يف هب ٌلومعم «ٌحلاص ّلمع هل ٌبتكُيف ّلمعلا ٌلمعيل لجرلا نإو « « لمعلا نم

 ناطيشلا هب لازي ال مث هلك هرجأ ٌفيعضت ىحْمُيو «ٌةينالع بَ ُهَلعُيو سانلل هّركذي ىتح ناطيشلا هب لازي الف

 ؤرما هللا ىَقّتاف ؛ًءاير ٌبتكُيو «ةينالعلا نم ىحمُيف « هيلع َدَمحْيو هب ّركذي نأ بحبو «ةيناثلا سانلل هّركذي ىتح

 . كرش ًءايرلا نإو «هتيد ناص
 » :ميظعلادبع ظفاحلا لاق .«نيلوهجملا هخويش نع ةيقب دارفأ نم اذه» :لاقو يقهيبلا هاور

 .«ملعأ هللاو .ًافوقوم

 ٌرخآ ناك اذإ» ءا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (18) 76 - 4

 ٠ اولكأتسَيل هللا نودبعي ٌةقرفو «ًءاير هللا نودبعي ٌةقرفو ءًاصلاخ ةللا نودبعي ٌةقرف : قرف ثالث يتمأ تّراص نامزلا

 ىلوألا ةعبطلا -7748) ؛عماجلا حيحص» :رظنا .«رطفأ ءاش نإو «ماص ءاش نإ «هسفن ريمأ عوطتملا مئاصلا# : : حيحصلا ج

 . (ةيعرشلا

 ًاضيأ هيفو ء(۳۲۹۳۲۸/) «بعشلا يق ينعي «يقهيبلا اهيلإ راشأ يتلا ةلاهجلل فيعض دنسلاو «نظلا اذه ةدئاف ام : تلق ۲
 ! !«افوقوم ةيقب نع يقهيبلا ءاور» : اولاقف ةثالثلا نرقلعملا مهوو . ًاعوفرم ءادردلا يبأ نع يرصبلا نسحلاو < ةيقب ةنعنع
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 :لوقبف هان ثدرا ا« ناالجو قرم : سانلا ُلِأَتْسَي يذلل لاق ةمايقلا موي هللا مهممج اذإف سائلا هب
 هدبعي ناك يذلل لوقي مث . .رانلا ىلإ هب اوقلطنا «َتعمج ام كغعفنَي مل :لاق . ّسانلا هب لكأتسأ ؛كلالجو كتّرعو
 «ءيش هنم ّيلإ ٌدعِصَي مل :لاق . سانلا ًءاير «كلالجو كتزعب :لاق ؟يتدابعب َتدرأ ام ؛يلالجو يتزعب : ءاير

 كتّرعب :لاق ؟يتدابعب ٌتدرأ ام ؛يلالجو يتزعب :ًاصلاخ هدبعي ناكأ يذلل لوقي مث .رانلا ىلإ هب اوقلطنا
 . .ةةنجلا ىلإ هب اوقلطنا «يدبع قدص :لاق .كّهجوو كركذ هب ٌثدرأ ؟هب ُتدرأ نم كلذب ملعأ تنأ ؛كلالجو

 ىلوم نع يقهيبلاو «تاقث هتاور ةيقبو "٠ !”راطعلا قاحسإ نب ديبع ةياورننم «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 .راصتخاب هركذف كي هللا لوسر لاق : سنأ لاق :لاق هسي ملو «سنأ

 نيب بص متم حطب ةماقلا موب ىتؤا :ة هللا لوسر لاق : لاق هنعو (فيمض) (19)- 1
 الإ انيأر ام ؛كلالجو كقترعو : ةكئالملا لوقتف هذه اولبفاو هذه اوقلأ : ىلاعتو كرابت ٌلوقيف .ىلاعت هللا يدي

 . «يهجو هب يبا ام الإ لبق ال ينإو «يهجو ريغل ناك اذه َّنإ : لجو زع هللا لوقيف ءًاريخ

 . يقهيبلاو "«حيحصلا» ةاور امهدحأ ةاور ؛نيدانسإب يناربطلاو رازبلا هاور

 نم هتعمس ًاثيدح ينثّدح :لاق اجر نأ ؛هنع هللا يضر ذاعم نع يورو (عوضوم) (۲۰) - ۲۷ -

 لاق ل96 هللا لوسر تمعن: E نت تيري الانا كن ع ذاعب نحف لا . لكَ هللا لوسر
 َتنأ نإو ءكمَقَت ةتظفح تنأ نإ ًاثيدح كئّدحُم ينإ» :لاق «يمأو تنآ يبأب كيبل. :هل تلق .«!ًذاعم اي» : يل
 لحي نأ لبق «كالمأ ةعبس قلخ هللا نإ | !ًداعم اي ءةمايقلا موي هللا دنع َكّتجُح ثمطقتا ُهَظَفْحَت ملو هَتْمَيَض

 ءامَظِع اهَّلَلَج دق ءاهيلع ًاباَوب ًاكَلَم ةعبسلا نم ءامس َّلُكِل لعجف ؛تاوامسلا قلخ مث «ضرألاو تاوامسلا
 ءامسلا ىلإ هب ٌتدِعَض اذإ ىنح « «سمشلا رونك رون هل «یسمآ نأ ىلإ حبصأ نيح نم ؛دبعلا لمعب ُةَظّمحلا مْ
 نأ يبر ينرمأ «ةيبفلا ٌبحاص انأ ؛هيحاص ةجو لمعلا اذهب اوبرضا : ةظفحلل ُكّلملا ٌلوقيف «ُ رک هترکد ايندلا
 زُ ءذبعلا ٍلامعأ نم حلاص ٍلمعب ُةظَفحلا ينأت مث :لاق .يريغ ىلإ ينزواجي نانلا باتغا نَم لمع َعدأ ال
 اذهب اوبرضاو اوفق : ا لقول كاملا هل كونا ی ىلإ ب للبن نع کو هيك
 ناك هنإ ٠ يريغ ىلإ | ينزواجي هلمع عدأ ال نأ يبر ينرمأ ءايندلا ضَرَع اذه هلمعب دارأ هنإ اا دلما
 دق ٍةالصو مايصو ةقدص نم ًارون جهتي دبعلا لمعب ةظفحلا دعصتو : :لاق .مهسلاجم يف سانلا ىلع رختفي 5
 ةجو لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق : :اهب لّكوملا ُكلملا مهل لوقيف «ةثلاثلا ءامسلا ىلإ هب ٌرواجَتف َةظفحلا بجعأ

 يف سانلا ىلع ربكتي ناك هنإ ؛يريغ ىلإ ينزواجي هلّمع ّعدأ ال نأ يبر ينرمأ ءرْبكلا كلم انأ .«هبحاص
 حو قالصو جيبست نم يود هل ؛يرثلا ُبكوكلا رهزُ امك زي دبعلا لمعب ةظفحلا ُدعصتو : لاق .مهسلاجم

 : .ىلوملا نم عبوت هنكل ؛كورتم وهو :تلق (1)
 هتققح امك «ناسغ نب ثراحلا ره لؤهجم لجر ىلع هرادم نأو ءًامهو دانسإلا يف نأ هريغو يقهيبلا ةياور تفشك دق :تلق ()

 ١ ا )۸۹/١(« ثيدحلا اوتسحف ةثالثلا ةلهجلا ةلعلا هذه نع لفغو ء(11۳۸) ثيدحلا تحت «ةفيعضلا» يف

 !ريثكلا ءيشلا هلثم نم هلو )٤/ ٥۲١(« «يليقعلا ء ءافعضلا» ل ةعضو يذلا هسرهف يف هححصف يجعلقلا
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 ةجو لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق :اهب ٌلّكوملا ُكلَملا مهل لوقيف «ةعبارلا ءامسلا ىلإ هب اوزواجُي ىتح «ةرمعو

 اذإ ناك هنإ ؛ ؛ يريغ ىلإ ينزواجُي لمع عدا ال نأ يبر ينرمأ «بخعلا بحاص انأ ءهتطبو هرهظ اوبرضا «هبحاص

 «ةسماخلا ءامسلا ىلإ هب اوزواجُي ىتح دبعلا لمعب ٌةظفحلا ٌدعصتو :لاق .هلمع يف َّبجُعلا َلَخْدَأ لمع لمع

 ؛هبحاص هجو لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق :اهب ٌلّكوملا ُكلملا مهل لوقيف ءاهلعب ىلإ ٌةفوفزملا ٌسورعلا هنأك

 ذخأي ناك نم لکو «هلمع لثمب لمعيو ملعتي نمم ّسانلا دسحي ناك هنإ ؛ٍدَسَحلا كَم انآ «هقتاع ىلع هولمحاو

 ةظفحلا ٌدعصتو : :لاق . يريغ ىلإ ينزواجي هلمع َعَدأ ال نأ يبر ينرمأ .مهيف فيو مهُدسحَي ةدابعلا نم اضف

 لولا ُكّلملا مهل لوقيف ءةسداسلا ءامسلا ىلإ هب نوزواجيف مايصو ٍةرمُعو ٌجيحو ةاكزو ٍةالص نم ٍدبعلا لمعب

 SS ل و E lg اهب

 دبعلا لمعب ةظفحلا ُدَعِصَتو : لاق. يريغ ىلإ ينزواجي هلمع جدأ ال نأ يبر ينرمآ ةمحرلا ُكَلَم ان هب تمشي

 هعم «سمشلا ءوضك ٌءوضو «دعرلا يوك يود هل ٠ عروو ٍداهتجاو ٍةقفنو ٍةالصو موص نم ؛ةعباسلا ءامسلا ایا

 لمعلا اذهب اويرضاو اوفق : اهب ُلكَُملا كّلَملا مهل لوقيف :ةعباسلا ِءامسلا ىلإ هب نوزواجيف كلم فالآ ٌةثالث

 دار هنا «يبر ةجو هب ْدَرُي مل لمع َّلُك يبر نع ٌبجحأ ينإ ءهِبلَق ىلع اولفقا «هحراوج اوبرضا «هبحاص هجو

 نا نأ يبر ينرمأ «نئادملا يف ًاتوصو «ءاملعلا دنع ًاركذو ءءاهقفلا دنع ًةعفر هب دارأ هنإ ؛هللا ريَ هلمعب

 ٌدَعِصتو :لاق . . يارعلا لمع للا لي الو ؛؟اير وهف اصلاخ هلل نعي مل لمع لکو ٠ يريغ ىلإ ينزواجي هلمع

 هعّيشُتو .ىلاعت هلل ركذو ءتمّصو ؛نسح قلخو «ةرمعو ٌجحو مايصو ٍةاكزو ٍةالص نم ٍدبعلا لمعب ٌةظفحلا

 لمعلاب هل نودهشيو «هیدی نيب نوفقيف «لجو زع هللا ىلإ اهلك َبُجُحلا هب اومطقُي ىتح تاوامسلا ةكئالم

 مل هنإ «هسفن ىلع ٌبيقرلا انأو «يدبع لمع ىلع ةظفحلا منن :مهل هللا لوقيف :لاق هلل صلخملا حلاصلا

 ٌثتاوامسلا لوقتو ءانّدنعلو كّتنعل هيلعو : اهلك ةكئالملا لوقتف «يتنعل هيلعف «يريغ هب دارأو لمعلا اذهب ينذرُب

 لوسر تنأ !هللا لوسر اي : تلق :ٌداعم لاق . . نهيف نّمو ٌعبسلا ٌثاوامسلا هنعلتو ءانتنعلو هللا ةنعل هيلع :اهّلك

 كناوخإ يف ةعيقولا نم كناسل ىلع ظفاح !ًذاعم اي «ريصقت كلمع يف ناك نإو «يب دتقا» : لاق .ذاعم انآو هللا

 ءمهيلع كسفن ْعَقْرَت الو «مهّمذب كّسفن رت الو «مهيلع اهُّلِمْحَت الو «كيلع كبونذ ْلمحاو «نآرقلا َةَلَمَح نم

 جاش الو «كقلخ ِءوس نم ُسانلا رذحي يكل ؛كسلجم يف ربك الو ءةرخآلا لمع يف ايندلا لمع لخد الو

 ُبالك َكَقْرَمُتَف «سانلا ٍقّرمُت الو «ةرخآلاو ايندلا ريخ كنع َعطَقْنيَف سانلا ىلع مَعَ الو دخل كدنعو الجر

 تنأ يباب نه ام :تلق ؟ٌداعم اي َّنه ام يردتأ < «ًاطشت تاطشانلاو» : : ىلاعت هللا لاق ءرانلا يف ةمايقلا َموي رانلا

 وجني نمو .لاصخلا هذه قيطي نمف !يمأو يبأب :ُتلق . «مظعلاو ّمحللا طْشْنَت «رانلا يف ٌبالك» :لاق ؟يمأو

 امم رذحلل ؛ذاعم نم نآرقلل ةوالت َرثكأ تيأر امف :لاق . «هيلع هللا هرب نم ىلع يسيل هنإ !ًداعم اي» :لاق ؟اهنم

 . ثيدحلا اذه يف

 ؛«حيحصلا» ريغ يف نابح نبا هاورو .' داعم نع ب زجر نچ اا قفزات اكو

 =لوقلا لّصفو ء(١٠-١٠ ق) «ءالمإلا ةلاجع» يف يجانلا ظفاحلا كلذ ىلع هلن دقو «ذاعم نع «دهزلا# يف مامتلا اذهب هدجأ مل )١(
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 .امهريغو مكاحلاو

 .هريغو يلع نع يورو (عوضوم) (؟1)-78-

 . هظافلأ عيمجبو ؛هقرط عيمج يف هيلع ةرهاظ عضؤلا راثآق ؛ةلمجلابو

 ع (لصف) .٠
 يرعشألاىسوم وبأ انّيطخ : لاق  ٍلهاك ينب نم ٍلجر - يلع يبأ نعو: (هريغل ح) (18) - ۳۹ 51

 نب ٌسسيقو نّرَح نب هللا ٌدبع هيلإ ماقف . ٍلمنلا بيبد نم ىفخأ هنإف ؛كرشلا اذه اوقت ثا !ٌسانلا اهيأ اي :لاقف
 تلق امم ٌجرخأ لب : لاقف وذم ريغ وأ انل انوذام رم یتا وا ءّتلق امم نجر هللاو :الاقف براضُملا
 هل لاقف . «ٍلمَللا بيبد نم ىفخأ هنإف ؛كرشلا اذه اوُقّنا !ٌسمانلا اهيأ اي” :لاقف ء موي تاذ ای هللا لوسر انبطخ
 كب وعن ان مهلا : اولوق» : لاق !هللا لوسر اي ٍلمتلا يبد نم ىفخأ وهو ِهيِقَّتَت فيكو : :ٌلوقي نأ هللا َءاش نم
 . «هملعن ال امل كرفغتسنو < هملعت ًائيش كب كرش نأ نم

 أ ملو ناب نبا هقثو يلع وبأو ء٠حيحصلا» يف مهب جتحم يلع يبأ ىلإ هتاورو . .يتاربطلاو دمحأ هاور
 هلل ةحرج ادحأ

 ا 200[ ةئسلا باتك -؟]

 6 1 2 (ةنسلاو باتكلا عابتا يف بيغرتلا)»١
 ةظعوم ل هللا وسر ”انظَعو :لاق هنع هللا يضر ةيراس 3 ضابرولا نع (حيحص) (1) - ۳۷ -

 :لاق .انضوأف ؛ عّدوم ٌةظعوم اهنأك !هللا لوسر اي :انلقف ؛ٌنويعلا اهبم ؟*ْثَفَرَدو ؛ٌبولقلا ا از
 «ًريثك ًافالتخا ىريسف مکنم شفي نم هَّنإو دبع مكيلع رئات نإ .«ةعاطلاو عمسلاو هللا ىوقتب مكيصوأ»
 م لا e يملا نيدشارلا ءافلخلا نسو ي مكعب
 . (ةلالض ةعدب

 ىور كلذكو ا ا قرت ىلا وي رك ايلا و 0 عزب تدلع ی ا ءاليصفت كلذ يف
 نمو (131- 184 /6) «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هركذ هقيرط نمو ء(١٠۲-۲۱۲ /۲) ؟ءافعضلا» يف نابح نبأ هضعب
 1 . بل يذ لكل رهاظ وهو . عضولاب كلذ لك ىلع مكحو ؛ّيلع ثيدح نم ًاضيأ هقاسو «مكاحلا قيرط اهنم ىرخأ قرط

 رين دب اولا : هيف لاق هنأ الإ ؛ ةفيذح ثيدح نم هوحنب ىلعي وبأ هاورو» : :هصن ام لصألا يف اذه بقع )00
 عم وأ اهدحول اهركذ ةدئافلا نم رآ ملو ؛باتكلا اذه يف انطرشب ءافو ثيدحلا نما هتفذح دقف اديب ًافيعض اهدانسإ ناك
 هيف ؟ةفيذح دنسم نم هنأب مزجلا نإ مث ء(١۲۷) مقري ؛ةفيعضلا# يف ةدايزل اذهل هتجرخ دقو «ةمدقملا يف هتركذ امل ثيدحلا
 امإو ةي يبنلا نم ةفيذح كلذ. رضح امإ - ركب يبأ نع ةفيذح نع" يهاولا هدنسب (11- 70 /۱) ؛ىلعي يبأ" يف هنأل ءرظن

 . (ثالثلا) هيف سيلو :خلإ .٠ . .رضح امإ# لوق نود )۷١١( هدرفملا بدألا؟ يف يراخبلا هجرخأو ..«ركب وبأ أهريخأ |
 .رجح نبا ظفاحلل «بيغرتلا رصتخم# نم ةدايز ناونعلا اذه (۲)

 ٠ .ةحيضتلا قيرطب فيوختلا :(ظعولا) (۳)
 .بونذلا نم ترذحو «برلقلا اهلجأ نم تفاح : يأ ؛ميجلا رسكب )٤(

 .تعمدو تكب :يأ ؛ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا لاذلا حتفب (6)



 : 0 نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو ««هحيحص» يف نابح نباو ءهجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ىلع ٌضاعلا مزلي امك اهيلع اوصرحاو ءاهومزلاو ةنسلا ىلع اودهتجا : يأ ؛ذجاونلاب اهيلع اوضع» : هلوق
 :ليقو «باينألا يه :ةمجعملا لاذلاو ميجلاو نونلاب (ذجاونلا) و .هتلفتو هباهذ نم ًافوخ «هذجاونب ءيشلا
 سارضألا

 او رشبأ]» :لاقف لك هللا ُلوسر انيلع جرخ :لاق َيعازُخلا حيَّرُش يبأ نعو (حبحص) (؟)-78-
 ديب ُهْقَرَط "1[ببس] نآرقلا اذه َّنإ) :لاق .ىلب :اولاق .«؟هللا لوسر يّئأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت َسيلأ
 .«أدبأ هدعب اوكلهت نلو اوُلضَت نل مکنإف ؛هب اوكّسمتف .مكيديأب ٌةفرطو هللا

 “ريج دانسإب ؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 سيلأ» :لاقف (ةَفْحْجلا) ب ةَ يبنلا دنع انك :لاق معطم نب ريبج نع يورو (هريغل ص) (۳)-۳۹- ۰

 . ىلب :انلق . «!؟هللا دنع نم ءاج نآرقلا نأو «هللا لوسر ينأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت

 اولضت نلو ءاوكلهت ْنل مكنإف «هب اوكّسمتف «مكيديأب هقرطو هللا ديب هقرط َنآرقلا اذه نف ءاورشُبأف» :لاق
 . «ادبأ هدعب

 .«ريغصلا» و «ريبكلا» يف يناربطلاو «رازبلا هاور

 يف لمعو ءًابيط لكأ نم» : ةا هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) ١-۲۹ -)١1(
 يف نوكيسو» :لاق ؟ريثك مويلا كتمأ يف اذه نإ !هللا لوسر اي :اولاق . هةنجلا لخد «هقئاوب سانلا ّنمأو ءةنس

 . "يدعب موق

 .؟«دانسإلا حيحصا :لاقو هل ظفللاو مكاحلاو «هريغو «تمصلا» باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور

 « يتمأ داسف دنع «يتنسب كّسمت نم» لاق يك يبنلا نع سابع نبا نعو (ًادج فيعض) (۲)- ۳۰ ۲
 . «ديهش ةئم ٌرجأ هلف

 . ةبيتق نب نسحلا ةياور نم يقهيبلا هاور

 رجأ هلف» : لاق هنأ الإ ؛هب سأب ال دانسإب ةر ريره يبأ ثيدح نم يناربطلا هاورو (فيعض) (۳) - ملا

 امهكردتسي مل كلذلو ءةقباسلا تاعبطلا دعب عبط دقو ؛«يناربطلا ريبك» نم ةعبطلا هذه يف هتکردتسا امم ةدايزلا هذه )١(
 !!ةلقن ةدلقم درجم مهنأل ءةثالثلا نوقلعملا

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)
 امهدنعو « حيحص دنسب (74 ص) «ليللا مايق» يف رصن نباو 5 مقر 785 /۱) ؛هحيحصلا يف نابح نبا هجرخأو :تلق (۳)

 .ناتدايزلا

 لاق اذهلو ؛نابح نبا الو ىتح .دحأ هقثوي مل اذه رشب وبأو ؛لئاو يبأ نع رشب يبأ ةياور نم هنإف هماهوأ نم وهو ؛لاق اذك )٤(
 أطخ عم (5 / عويبلا 11) يف هيلإ هوزعيسو «هقعض دقو ؛يذمرتلل هوزع هتافو «افرعي ال لوهجم) : :ينالقسعلاو يبهذلا 8

 )1۸5٥(. ؛ةفيعضلا# يف جرخم وهو . كانه هللا ءاش نإ هيلع ةبنأس رخآ
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 : یھت

f1عادّولا ةّجَح يف سانلا بطخ ةي هللا لوسر نأ :[سابع نب | ينعي] ًاضيأ هنعو (حيحص) (4)-  

 «مكلامعأ نم نورّقاحت امم كلذ ىوس اميف َعاطي نأ ّيِضَر ْنكلو . مكضرأب دبع نأ سعي دق َناطيشلا َّنإ» :لاقف

 ' .ثيدحلا «هيبن ةنسو «هللا ٌباتك «ادبأ اوُلضت نلف هب متمصتعا نِ ام مكيف ٌثكرت دق ينإ ءاورّدخاف

 يف لصأ هلو ءسْيَوُأ يباب ملسم جتحاو «ةمركعب يراخبلا ٌجتحا ءدانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ۰ .؟(حيحصلا)
 نم ٌنسحأ ةتسلا يف ٌاصتقالا : لاق هنع هللا ينغر دوعسم نبا نعو (فوقوم حيحص) (9)- 41-4:

 . ةعدبلا يف داهتجالا

 . (امهيطرش ىلع حيحص هدانسإ) : لاقو ًافوقوم مكاحلا هاور

 للا لور ايلف رخل :لاق [كلام نب فوع نع] ٌيراصنألا ٌبويأ يبأ نعو (حيحص) 1 - ٤۲ - )٩(

 .؛هتارح امر «هلالح اوج وللا باتكب مكيلعو «مكرهظأ نيب تنك ام ين نوعيطأ» :لاقف بوعرم وهو ايب

 , تاقٹ هتاورو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 داق ِهعِبَتا نم « عفش عفاش نآرقلا اذه نإ :لاق دوغسم نب هللادبع نعو (فوقوم فيعض) (4)- 77-5
 .رانلا ىلإ هافق يف ")خر  اهوحن ةملك وأ  هنع ضرعأ وأ هكرت نمو ءةنجلا ىلإ

 ,؟دوعسم نبا ىلع ًافوقوم اذكه رازبلا هاور

(W- 4*2ديج دانسإو «ریاج ثيدح نم ًاعوفرم.هاورو (حيحص)  

 رجأ هله :هرثخاو ««يتتسب مئاقلا* : هلوأ نكل «ةريره يبأ ثيدح نم «لخدملا» يف يقهيبلا هاور اذك :(؟ )١5/ يجانلا لاق 060(

 هيف رخو فرعي ال نم.هيف «فيعض هدانسإو : تلق . «ملعأ هللاو . ةروكذملا ةياورلا نم تطقس (ةئم) ةظفل لعلو .«ديهش ةئم

 هازعو ءضايع يضاقلل «ءافشلا» يف ًاضيأ ةتباث (ةئم) ةظفلو «(يناثلا قيقحتلا - ۳۲۷) «ةفيعضلا» يف هتنيب امك .فعض

 كلذ نم !مهولا اذه لثم نم مهل مكو «نيتياورلا نيب قرفلا ىلج هيبنت يآ نود ؛طسوألا» يف يناربطلل (۲۷ /۲) (!)ءرققحم

 !يقهيبلاو يئاسنلل يه امنإو هدنع تسيلو !ملبسمل حيحصلا رباج ثيدح يف زانلا يف ةلالض لكو# ةدأيز اوزع مهنأ

 ىلإ ؟ريبكلا غمانجلا» يف هازع دقو - ديز نب دلاخ همساو - ؟يراصنألا بويأ يبأ» ةمجرت يف «ريبكلا ينازبطلا مجعم» يق هرآ مل (۲)

 هتجرخ دقو «فلؤملا ملق نم (فوع) طقس هلعلف ؛كلام نب فوع نع يراصنألا بويأ يبأ نع امهتياور نم (مامت «بط)

 ء(۳۸/۱۸): يناربطلل «ريبكلا مجعملا» يف هنيآرف ءهتوجر ام قدص مث .مامت قيرط: نم )۱٤۷۲( ؛ةحيحصلا» يف هنع

 يناربطلا هاور . . .يمثيهلا لاق حيحص» :اولاقف ليج اودادزاؤ «ةئالثلا ىلع هكاردتسأ ثاف امم وهو ءطقسلا تكردتساف '

 ةمدقم يف هيلعانهبن انك امك حيحصتلا مزلتسي ال قيثوتلا درجم نأ نيلهاجتم وأ نيلهاج «ريثك هلثم مهلو !«نوقثوم هلاجرو

 !ىلوألا ةعبطلا
 «ميجلاو يازلاب ا ل ا «عند :يأ «نيتمجعملا ءاخلاو يازلاب (۳)

 مدع كرجل تاج زودنا رباكلاب ء(١/١۱۷) «دئاوزلا عمجم# يف امل قفاوملا وهو ؛هانتبثأ ام باوصلاو ءاطخخ وهو

 . ىلاعت هللا همحر يجاتلا خيشلا هيلع هدقتنا امم هنإف ءهللا

 ."حيحصلا# يف هرظناف .رباج نع ًاغوفرم تيث دقو : تلق )٤(

 . ةنآرقلا ةءارق يف بيغرتلا - ١ /نآرقلا لئاضف- 113 يف رباج ثيدح ظفل يتأيسو «حضوأ تبثملاو «(عرفرملا) :لصألا (0)
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 ىطعأ دق هللا نإ» : لاقف اهب هللا لوسر بطح :لاق سابع نبا نع يورو (ًادج فيعض) (8) 8# 7

 َعَرَشو ءًامارح مّرحو ؛ًالالح ّلحآو ءًادودح ّدحو ءًاننس نسو «ضئارف ضّرَف دق هللا نإ الآ ءهّقح ّقح يذ ّلك

 «هل دهعال نمل َنيدالو «هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال هنإ الأ ءًاقيض هلعجي ملو ءًاعساو ًاحمس ًالهس هلعجف «َنيدلا

 ْلَتَي مل يتمذ ثكن نمو «هيلع ُتْجَلَف هتمصاخ نمو «هتمصاخ يتمذ ثكن نمو ءهبَلط هللا َةَمِذ كن نمو
 .ثيدحلا «ضوحلا َيلع درب ملو ؛يتعافش

 .'*ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . هب ترفظو ناهربلاو ةجحلاب هيلع ترهظ : يأ ؛ميجلاب (هيلع ثجلف) : هلوق
 ٌرجحلا لقي هنع هللا يضر باطخلا َنب َرَمُع تيأر :لاق ةعيبر نب سباع نعو (حيحص) (۸) - 44-8

 ام كلبي ل هللا لوسر تبر يآ الولو «ٌعفنَت الو ُدضت ال رجح كن ٌملعأل ينإ :لوقيو ؛(ًدوسألا ينعي)

 .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ُثيِتأ : لاق هيبأ نع ةرق نب ةيواعم ينثدح :لاق ِريَشُق نب هللادبع نب ةورع نعو (حيحص) (9) - 40 9

 تلف .هصيمق ٍبيَج يف يدب ٌتلخدأف «رارزآلا ُنَلْطُمَل هنإو هانعيابف «ةنَرُم نم طخَر يف يي هللا لوسر
 . رارزألا يّقَلَطُم الإ فيص الو ِءاتش يف طق نبا الو ةيواعم ُثيأر امف :ةورع لاق متاخلا

 .«امهئارزأ َةَقَلطُم الإ» : هجام نبا لاقو هل ظفللاو ««هحيحص» يف نابح نباو "جام نبا هاور

 نع هتلأسف «هرارزأ ةلولحم يلصي رمع نبا .تيأر :لاق ملسأ نب ديز نعو (فيعض) (5) "4-7

 . ؛هلعفي ةي هللا لوصر تيأر» :لاقف ؟كلذ

 دمحم نب ريهز نع هريغو يقهيبلا هاورو . "ديز نع «ملسم نب ديلولا نع «هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور
 .ديز نع

 ٌداحف ءناكمب ومف ءٍرفس يف هللا همحر رمُع نبا عم انك :لاق دهاجم نعو (حيحص) 45-0١ -)1١(

 . ٌتلعفف ؛اذه لعف لَك هللا لوسر ُثيأر :لاق ؟كلذ َتلعف مل : لئسف «هنع

 .ديج دأنسإب رازبلاو دمحأ هاور

 يبآل هوزع امهتافو .«ثيدحلا كورتم وهو ء(شنح) ب بقلملا سيق نب نيسح هيفو» :لاقو )177/١( «عمجملا يف اذكو )١(

 , 070 /۲۳) !حيحصلا» يف يتأيسو «هريغو سنأ ثيدح نم تحص دق ةنامألا ةلمج نكل :(؟ 108/557 /5) ىلعي

 رصتخم# يباتك يف جرخم وهو .؟لئامشلا" يف ًاضيأ يذمرتلل يجانلا هازعو ؛«تاقبطلا يف دعس نبار دواد وبأ اذكو :تلق (1)
 054 /407/-457) (لئامشلا

 يف أطخأ هنكل ؛هيلع هقيلعت يف ميلس نيسح خألا هدانسإ فعضو ؛(١٠/4١) ًاضيأ ىلعي وبأ هجرخأ هجولا اذه نمو :تلق 61)

 لفي هتيأر ام ًاريثكو .رصاق دهاش وهف ؛رارزألا لولحم ةالصلا هيف سيل هنآل ؛؛حيحصلا# يف يذلا ةرق ثيدحب هل داهشتسالا

 (47/-45) «لئامشلا رصتخم» يف جرخم وهو «ةرق ثيدح ينعي !«مدقتملا هدهاشب نسح» :اولاقف ةثالثلا هدلقو !كلذ

 .هداتسإ اححضم
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 ٠ .ًالامشوأ ًانيمي ذخأو ءهنع ىّحنت : يأ ؛نيتلمهملا لادلاو ءاحلاب (داج) .: هلوق

 ليَ ةيدملاو ةكم نيب رش يئ ناك هنأ" : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (نسح) (11) - ٤۷-۲

 . «كلذ لعفب ناك كي هللا ٌلوسر نأ ريخُيو ءاهتحت

 “ب سأب ال داتسإب رازبلا هاور

 E هللا همحر .ّرمع نبا عم تنك : لاق نيريس نب" [سنأ] نعو (حيحص) (۱۲) - 48-1

 ىتح «يل ٌباحصأو انأو ٌفقو مث ّرصعلاو ىلوألا هعم ىّلصف ٌمامإلا ىتأ ىتح «هعم ُتْحُر « حار نيح ناك املف

 نأ 0 هنأ بِسحَت نحنو ءانخنأو حانَأف ءنيَمْزأملا نود قيضملا ىلإ ىهنتا ىتح ءهعم انصاف ءمامإلا ضافأ
 اذه ىلإ ىهتنا امل كَ يلا نأ ركذ هنكلو ءةالصلا ديري سيل هَّلِإ :هتلحار كسمُي يذلا هٌمالغ لاقف ءيَلَصِي

 . هّتجاح ّيضقي نأ بحي وهف « هتجاح ىضق ناكملا

 هللا يضر ةباحصلا نع راثآلاو# : هللا همحر ظفاحلا لاق . ؛حيحصلا# يف مهب جتحم هتاورو ءدمحأ هاور

 .«هريغ ٌبر ال «قفوملا هللاو «ًادج ةريثك هتتس مهئافتقاو «هل مهعابتا يف مهنع

 ۰ (ءاوهألاو عدبلا باكتراو ةنسلا كرت نم بيهرتلا) -؟

 انما يف كدا نمد : الك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص) (1) - ۹-۴

 . در وهف ؛هنم سيل ام اذه
 .هجام نباو هر وهف ءانرمأ ريغ ىلعًارمأ عنص نم :هظفلو «دواد وبآو ؛ملسمو يراخبلا هاور
 ٠ . در وهف ؛انُرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :ملسملاةياور يفو

 E را ل 0-۷0

 ٌةعاسلاو انآ تيب م 20 : لوقو - . مكاّسَمو مكحبَص : لوقي «شيج ٌرذنم ناک «هّيضخ ٌدتشاو «هئوص العو

 يذلا ٌريخوأ «هللا تانك OT دعب اَمأ» : لوقبو ىطسإولاو ةبابسلا هْيَمَبصإ نيب ٌنرقيو - .؛ نيتاهك

 كرت نم «هبفن نم نمؤم لكب ىلوأ انأ» :لوقي مث .“ةلالض ةعدب ّلكو ءاهئاثدحم رومألا ّرشو ءٍدمحم ّيْذَه

 وهو .يثانهلأ ذابع نب دمحم ىوس هنم زمغلا نكمي نم (۱۲۹/۸۱/۱) هيف رأ ملو ءًاتيش هدانسإ يف نأ ىلإ ريشي :تلق (۱)

 اولاقف ةثالثلا ةلهجلا امأر .نسح دانسإ وهف «نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر رئاسو .ظفاحلا مث متاح وبأ لاق امك قودص
eةفدقملا يف تنيب امك ةحصلا مزلتسي ال قيثوتلا اذهو !«نوقثوم هلاجرو رازبلا هاور : يمثيهلا لاقو ؛ حيحصاا :  . 

 ءديج نيغ فلؤملا نم اهفذحو ء(۱۳۱/۲) ةدنسملا» نم اهتكردتساو ؛ةطوطخملا يف الو «لصألا يف ةدايزلا هذه درت مل قفز

 ,  .ناوخأ امهو «نيريس نب سنأ ال نيريس ني دمحم وه امنإ ؛قالطإلا دنع «نيريس نبا" نم ردابتملا نإف
 ىلإ هجوتيل وأ ؛نكمتلا لك كو همالك اهيف نكمتيل «سانلا بولق نم ةلفخلل ةلازإ ةبطخلا لاح كلذ مالشلاو ةالصلا هيلع لعفي )۳

 ودعلا مكب لزن : يأ ء«ىلوألا يف ءابلا ديدشتب وه (مكاّسمو مكحّبص) :هلوقو .ةيهلإلا ةبيهلا راثآ اهيلع رهظتف ةظعوملا ةركف

 ءلادلأ حتفي (اهتاثدحم) : :هلوقو .يناثلا يف ةلمهملا نيسلا ديدشتبو ؛ققحتلل يضاملا ةغيصو «لزنيس دارملاو عام

 1 . قو هدعب ثدحأ امم نيدلا يف هل لصأ ال ام اهب دارملاو

 اهدانشإو ءؤرأتلا يف ةلالض لكو» :امهريغو (1785 /147/8) «هحيحص» يف ةميزخ نباو ء(١/٤۲۳) يئاسنلا داز (5)

 ا . «ليلحتلا لاطبإ» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق اذكو ؛ حيحص
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 . «ّيلعو « ّيلإف '”ةعابض وأ ند كرت نمو «هلهالف الام
 .امهريغو هجام نباو ملسم هاور

 نإ الأ» : لاقف قلي هللا لوسر انيف ماق :لاق هنع هللا يضر ةّيواعم نعو (حيحص نسح) (9) هاا
 نان .نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةّمألا هذه نو «ةّلم نيعبسو ِنْيَْن د ىلع اوُقرتفا باتكلا لهآ نم مكلبق ناك ن

 8 .©0ٌةعامجلا يهو «ةّنجلا يف ةدحاوو «رانلا يف ٌنوعبسو

 امك ؛ءاوهألا مهب ىراجتت ٌماوقأ يتمأ يف جرخيس هنإو» :"ةياور يف دازو ؛دواد وبأو دمحأ هاور (نسح)

 . «هلخد الإ ٌلصفم الو قرع هنم ىقبي الو «هبحاصب بّلكلا ىراجتي

 «بلكلا بّلكلا ةّضع نم ناسنإلل ضرعي ءاد وه» :يباطخلا لاق «ماللاو فاكلا حتفب (بّلَكلا) :هلوق
 . روس ًاناسنإ ىأر اذإف «هيلجر نيب هبنذ لخدُي لازي الو «هانيع ّرمحت نأ بّلكلا يف كلذ ةمالعو : لاق

 مهنعلو «مهّتعل نسا : : لاق هل هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ة ةشئاع نعو (فيعض) (1)  "ه -۷

 ؛ توُرربَجلاب يتمأ ىلع طلَستُملاو ءهللا رّدَقِب ٌبدَكُملاَو «هللا باتك يف ٌدئازلا : ةوعدلا باجم ّيبن لکو هللا
 ُكراتلاو ءهللا مرح ام يترتع نم ٌلحتسملاو «هللا ةمرُح ٌلحتسملاو هللا لذأ نم رعي ءُهللا زعأ نم ذيل

 .ةنسلا

 هل فرعأ الو ءدانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛؛هحيحص» يف نابح نباو ؛"ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . ل

 ٍتاوهش مكيلع ىشخي امنإ» : لاق ا يبنلا نع هنع هللا يضر ةَررَب يبأ نعو (حبحص) (4) - 51-4
 .«ىوهلا ِتالِضُمو «مكجورفو مكنوطب يف يملا

 . تاقث هتاور مهديناسأ ضعيو ««ةثالثلا همجاعم» يف يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور

 : لوقي لي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ٍفوع نب ورمع نعو (ادج فيعض) (1) - ا
 . «رئاج مكح نمو « مم ىوه نمو «ملاع لَو نم : ثالث نم يتمأ ىلع فاخأ ينإ»

 اهححصو «عضاوم يف يذمرتلا اهنسح دقو ؛هأو وهو «هللادبع نب ريثك قيرط نم يناربطلاو رازبلا هاور

 )١( ملعأ هللاو . عئاج عمج عايجك « عئاض عمج : :اهرسكب وأ «ردصم هلصأو ءلايعلا : ةمجعملا داضلا حتفب (ًاعايض وأ) : هلوق .

 يف جرخم وهو .هريغو يذمرتلا هاور ."يباحصأو هيلع انآ ام يه» :ىرخأ يفو «تاياورلا ضعب يف امك ةباحصلا :يآ (0
 ًاتيمي لضي ال نآ ملسملل ديحولا نامضلا وه هيلع اوناك امب كسمتلا نأ ملعي نأ بجي امم إو ؛«ةحيحصلا» نم لوألا دلجملا
 . ةلاضلا قرفلا نع ًالضف «مويلا ةيمالسإلا بازحألا نم ريثك هنع لفغي امم وهو ءالامشو

 هدنع امتإو )١٠١7/4( دمحأ دنع امك )٤0۹۷(« مقرب ًاضيأ ادواد يبآ» دنع يه ةيتألا ةدايزلا نأ باوصلاو ءلصالا اذك ()
 . هب موفي ال نأ ىرحأ سانلا نم مكريغل هك مكيبن هب ءاج امب اوموقت مل نشل !برعلا رشعم اي هللاو» : ةيلاتلا ةدايزلا

 .هيلع بثو :يأ )٤(

  (o)ضرفلا لباقي يذلا يحالطصالا ىنعملاب ةنسلا دارملا سيلو هو لوسرلا ةقيرط : يأ ,

 .(41) مقر ؛ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ» يف هتحرش امك بارطضالا ثيدحلا ةلعو ءًاضيأ يذمرتلا هاورو : تلق )0
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 |'هحيحصا يف ةميزخ نبا اهب جتحاو هيلع ركنأف ‹ عضوم يف

PV A:ناورم نب كلملا دبع ّيلإ ثعب : : لاق يلامّقلا ثراحلا نب فيّضُع نع يورو (فيعض) (۳) -  

 موي ربانملا ىلع يديألا عفر :لاق ؟امه امو :لاقف «نيرمأ ىلع َسانلا انعمج دق انإ امسا ابأ اي :لاقف

 ءيش ىلإ مكبيجمب تسلو «يدنع مکیعذب لا امهنإ امأ :لاقف ءرصعلاو حبصلا دعب ٌصّصَقلاَو ؛ةعمجلا

 ريخ ةنسب كَم .«ةنسلا نم اهلثم عفر الإ «ٌةعدب ٌموق ٌثدحأ ام» :لاق كي يبنلا نأل :لاق ؟مل :لاق .امهنم

 . ةعدب ثادحإ نم
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 اهنيد يف اهي دعب تعدنب نأ نم ام : لاق هلك يبنلا نأ ؟ ين ذاربطلا هنع یورو (فيعض) (4) - ن0

 . «ةنسلا نم اهّلثم تعاضأ الإ ؛ةعدب

 ٌلظ تحت ام» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (عوضوم) ( ١-080-74

 . م ىو نم هللا دنع ٌمظعأ دعي هلإ نم ءامسلا

 .«ةنسلا باتك» يف مصاع يبأ نباو «ريبكلا» يف.يناربطلا هاور

 حش ؛ثاكلهملا اًمأو» :لاق ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل حال (5) - ۲ - ٩۳

 . «هسفنب ءرملا تاجعإو عم ئوهو ,ٌعاطم

 : .ىلاعت هللا ءاش نإ «ةالصلا راظتنا» يف همامتب يتأيو ءامهريغو يقهيبلاو رازبلا هاور

eftَتَجَح هللا نإ : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (5) -  

 . (هَتَعب عدي ىتح ةعدب بحاص لك نع ةبوتلا

 .«؟7نسح هداتسإو يناربطلا هاور

 : امهظفلو :« سابع نبا ثيدح نم «ةنسلا» باتك يف مصاع يبأ نباو هجام نبا هاورو (هريغل ص) - 85]

 .*!1[ «هتعدب عدي ىتح ةعدب بحاص لمع لبقي نأ هللا ىبأ» : ةي هللا لوسر لاق

 الد م هللا لؤسر الق : هظفلو «ةفيذح ثيدح نم ًاضيأ هجام نبا هاورو (عوضوم) (5) 4١ ۔ ٥

 مجارتلا بتكو «دنسملا» نم حيحصتلاو «(ناميلس ابأ) :ةثالثلا ةعوبطم لثم هريغو لصألا يف (1)

 ا !هنعاذهو يناربطلاك ارصتخم هاور امنإ هنإف ءرازبلل هوزع يف امهو دقو )١88/١(«: «عمجملا» يف اذكو :تلق (۲)

 «ةفيعضلا»' يف وهو .«ثيدحلا ركتم» : يمشيهلا لاق ؛ميرم يبأ نب هللادبع نب ركب وبأ اهيفو ؛ةدحاو 1 مهقيرطو

(WY) 

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه فلؤملا نم كلذ ىلإ ةراشإلا يتأيس امك «هقرطل نسح ثيدح وهو :تلق (۳)

 حلطصملا وه امك «ريبكلا مجعملا# يف يناربطلا دنع سيل هنإ مث )١780(« 'ةحيحصلا», يف نيبم وه امك حيحص وه لب : تلق )9

 هجرخأ امتإف:ةاذه اهنمر نيك ةتاقو ؛ثيدح ام ريغ يف يجانلا ظفاحلا هيلع هبن امك كلذ لعفي ام ًاريثكو «قالطإلا دنع .

 يف جرخم رهو | ! يناربطلا خيش خيش ققحملا ررتكدلا وأ عباطلا نم طقس دقو ؛(ط 41154 /117/0) ؛طسوألا» يف يناربطلا

 1 . ۱٦۲١/۱١۴) /) ةحيحصلا#

 : .[نش] ىلاعت هللا همحر خيشلا لوصأ نم هانكردتساو «نيتقباسلا هّيتعبطب «بيغرتلا حيحص» نم ثيدحلا اذه طقس (6)

 مك



 نم جرخي ءالدعالو ءًافرصالو ءاداهج الو ةرمعالو احح الو الص الو ءًاموص ةعدب بحاصل هللا لبقي

 .'*نيجعلا نم رعشلا ٌجرخي امك مالسإلا

 مكاّيإ» : الب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعو (حيحص) (۷) - _ ٠١

 . «ةلالض ةثدحم لك نإف «تاثّدحملاو

 نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو ««هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .[باب- ۱] هوحنب همامتب مدقتو . ؟حيحص

 سيلبإ نإ» :لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يورو (عوضوم) (7)- 7-4١

 مهنأ نوبَسْحَي مهف «ءاوهألاب مهتكلهأ كلذ ُثيأر املف ءرافغتسالاب ينوكلهأف «بونذلاب مهئكلمأ :لاق

 . "نورفغتسي الف «نودتهم

 . "هریغو مصاع يبأ نبا هاور

 يلمع لكل» : ءا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۸) 55-4

 . ؛َكَلَم دقف كلذ ريغ ىلإ هئرتف تناك نمو «ىدتها دقف يتّئس ىلإ هئثرتف تناك نمف ءٌةرتف ةرش لكلو «ةَرِش

 . "(«هحیحص» يف نابح نباو مصاع يبأ نبا هاور
 لَو يبنلا نأ ؛ةريره يبأ ثيدح نم ًاضيأ ““هحیحص» يف نابح نبا هاورو (حيحص) (9) هال 9

 الف عباصألاب هيلإ ريشأ نإو ءهوجراف ٌبراق وأ ًددس اهّبحاص ناك نإف «ٌةرتف ةّرش لكلو «ةَّرِش لمع لكل» :لاق
 .ههوُدْعَت

 :بابشلا ةرشو «ةمهلاو طاشنلا يه :ثينأت ءات اهدعبو «ءارلا ديدشتو ةمجعملا نيشلا رسكب (ةئشلا)

 . هتدحو هلوأ

 يتنس نع َبْغَر ْنَم» : ةي هللا لوسز لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) 28-4 -)1١(

 . لسم ةاور

 نسحا» :اولاقف ةثالثلا ةلهجلا امأو ء(۹۳٤1) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «متاح وبأو نيعم نبا لاق امك باذك هيف :تلق )١(

 .اوتأ مهلهج نمو ءاوبذكو !«هدهاوشب

 .(0655) «ةفيعضلا» و 5-7/1١١( /١ز «ةنجلا لالظ# :رظنا (۲)

 وهو ءأطخ وهو «(رمع نبا) :هريغو لصألا يف عقوو ءورمع نب هللادبع نع نيحيحص نيدانسإب يواحطلاو دمحأو :تلق (۳)

 . نيئزج يف هعبط ّمت دقو )٥1(« مقرب مصاع يبأ نبال ؛ةئسلا جيرختا يف يدنع جرخم

 امك وهو ؛«حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا مهنم هاور دقف «كلذك سيلو ءةتسلا نم دحأ هوري مل هنأ مهوي اذه :تلق )٤(

 . يواحطلا هاور كلذكو «لاق

 .«حاكتلا» يف يئاسلا اذكو ءًاضيأ يراخبلا هجرخأ دقف «كلذك سيلو «ةتسلا رئاس نود هب درفت ًاملم نأ مهري اذه (0)

 نع نارخالاو .ديمح نع يراخبلا هاور .هتدابع نع هيك يبنلا جاوزأ اولأس نيذلا ةثالثلا طهرلا ثيدح نم ةعطق ثيدحلاو

 . (حاكتلا يف بيغرتلا ١ /حاكنلا )١7- يف همامتب يتأيسو «متأ ديمح ثيدحو «سنأ نع امهالك ؟تباث
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 نب لالبل لاق 5 هللا لوسر نأ تع هللا يضر فوع نب ورمع نعو (ًادج فيعض) ( - 45-1
 ثتيمأ يتنس نم نس ايحأ نم هنأ ملعا» :لاق !؟هللا لوسر اي ُملعأ ام :لاق .«!لالب اي ملعا» :ًاموي ثراخلا

 ال الض ةعدب عدتبا نمو ءًائيش مهروجأ نم صني نأ ريغ نم ءاهب لمع نم لثم رجألا نم هل ناك ؛ يذعب
 ,,«ائيش سانلا رازوأ نم كلذ صفي ال ءاهب لمع نم ماثآ ثم هيلع ناك «٠ «هلوسرو هللا اهاضري

 و و رف هلأ ر و ورع نا نيوز ی وح اياك ا

 ثيدحلل نكلو ؛ مدقت امك هاو كورتم هللادبع نب ريثك لب» : ظفاحلا لاق : ير ثيدح» :يذمزتلا

 «'ةدهاوش

 :  لقي ل هلا لوسر عمس هل نع هللا يضر ةيراس نب ابريل نعد (جب )0-04-۹۲

 .«ٌكلاه الإ اهنع غيري ال ءاهراهنك اهليل (“ءاضيبلا لم ىلع مكثكرت
 . *”نسح دانسإب (ةنّسلا باتك» يف مصاع يبأ نبا هاور

 ا هللادبع يلع فقو : لاق ةرارز نب ورمع نعو (فوقوم هريغل ص) (۱۲) - ۳ 5١

 اوقرفت مهيأ دقلف !هباحصأو دمحم نم ىدهأل كّنِإ وأ ءًةلالض ًةعدب َتْعدتبا دقل !ورمَع اي :لاقف «صقأ انآو٠

 .الحأ هيف ام يناكم تيار ىتج ېنع

 ةقّرفتم ثياحأ يتأتو» : ميظعلادبع ظفاحلا لاق .2""حيحص امهدحأ نيدانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نبا هاوزو «(يقيقحتب ٤١- مقر) ؛ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا دنع ًاضيأ يهو «هجام نبا نود يذمرتلا دنع «ةلالض» :ةظفل (1)
 ء(۲/۲) مدا ثيدح» يف .يلمرلا قاحسإو ؛(۳۸ ص) :عدبلا» يف حاضو نبا هنعو :(؟/105/8) اهدنسم# يف بهو

 ريثك نم وه امنإ فالتخالا اذه لعلو «ةروكذملا ةظفللا نود (يمالسإلا بتكملا عبط ١1١١ مقر) «ةنسلا حرشا يف يوغبلاو

 يه ةجحب ؛هْنع كلذ ةحص مهضعب دعبتسا نإو «هريغو دواد وبأ هبذك لب ءادج فيعض هنإف  هيوار  ينزملا هللادبع نبا
 .اهدرو اهنايبل نآلا لاجم ال «توبكتعلا تيب نم ىهوأ

 :مهضعب لوقف ؛«هللع» يف اهحرش هل ةدعاق يف كلذ نيب امك هذانسإل هفيعضت ىلإ هنم.ةراشإ هيفف «ةريغل نسح ينعي :تلق (۲)

 يف نآلو .ًالوأ هيوارز فعض ةدشل ؛هلصأ نم دودرم روكذملا هتيسحت معن . ملعلا اذه يف ة ةريصبلا ةلق نم وه امنإ رظن هيفا

 هموهفمب لدتساف ةعدتبملا ضعب هب كسمت كلذلو !هلوسرو هللا يضرت ال «ةلالض ةعدب# : هلوق وهو اناث هل دهاش ال ام هنتم

 فلؤملا اهيلإ راشأ يتلا دهاوشلاو ءشقنا مث شرعلا تبثأ :هل لاقيف ءهلوسرو هللا يضرت ةنسح ةعدب مالسإلا يف نأ ىلع

 نإ كرد RES .«حيحصلا» نم. يتالا بابلا يف ىرتس امك « املا هلم اهنا ني هللا مخي

 نفلا اذهب مهلهج غلاب ىلع لدي امم اذهو !«هجام نبا هتسحو ؛يذمرتلا هاور# : (۲۸ /۲) اولاقف (!)ةسمخلا «افشلا» يققحم

 نه | هلع ن تلقغاامآو ا تستر كيلخلا ىلع مالكلا هداف نم ىيا هجم ني نأ ملغ فكي ال ديف: نيذجملا ناف

 . ملع نم هب هل سیل ام قيقحتلا نم ىعدا نمب قئاللا

 . هبنتف .ًافنآ هنايب قبس امك اهل دهاش ال «ةلالض# : هلوقف الإو ؛ةلمجلا يف ينعي :تلق (۳)

 هيلإو ءاهعفدو اهنع هيشلا فشك لاحك اهيلع هبشلا داريإ لاح راصف «ًالصأ هبشلا لبقت ال يتلا ةحضاولا ةجحلاو ةلملا :يآ (6©

 1 ."اهراهنك اهليل» :هلوقب ةراشإلا
 يجانلا بجعت كلذلو ء(باب )١- مدقتملا ضابرعلا ثيدح ظافلأ ضعب يف مكاحلاو هجام نباو دمحأ ءاور كلذكو :تلق (4)

 ١ )15/١( دهاش هدنع هلو ؛(۸٤) مقرب مصاع يبأ نبا دنع وهو !هجام نبأ نود مصاع يبأ نبال هايإ هوزعل فلؤملا نم .

 . «ثيثحلا بيقعتلا ىلع درلا# يف جرخم وهو ءهنم متأ هوحنب يمرادلا هجرخأو : تلق (5)
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 . «ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه يف عونلا اذه نم

 (هب نتسي نأ فوخ رشلاب ةءادبلا نم بيهرتلاو هب نتسيل ريخلاب ةءادبلا يف بيغرتلا) ؟

 هءاجف ای هللا لوسر دنع راهنلا ردص يف انك :لاق هنع هللا يضر ریرښ نع (حبحص) (1)- 71-4

 ٍلوسر جو رّكَمَتف ءرضُم نم مهلك لب ءرضُم نم ٍمهّنَماع .فويسلا يدّلقتُم «ءابّعلاو رامتلا يباتجُم ًةارُع موق
 اي :لاقف بطخ مث لصف ءماقأو ناف الالب رمأف «جرخ مث «لخدف ؛ةفافلا نم مهب ام ىأر امل ةَ هللا

 اقر ew هللا نإ .ةيالا رخآ ىلإ «4ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوَمَتا سانلا اهيأ

 نم «همهرد نم «هرانيد نم ٌلجر َقَّدَصت O ْثمّدق ام ٌسفن ءظَْْلو هللا اوقتا» : (رشحلا) يف يتلا ةيالاو

 ْثّداك ةّرّصِب راصنألا نم لجر ءاجف :لاق .ةرمت ٌّقِشِب ولو - :لاق ىتح - ا

 ةجو تبأر یتح «بابثو ماعط نم نیمو تیار ىتح ساتل بنت مث - ١ لاق - . ْترَجَع دق لب ءاهنَع رجعت هک

 نم ٌرجأو اهرجأ هلف ءةنسح ةنس مالسإلا يف َّنس نم٠ : ةا هللا لوسر لاقف تهدم هناك رَ كي هللا لوسر

 ٌرزوو اهُرزو هيلع ناك ٌةئيس ًةنس مالسإلا يف َّنس نمو .ءيش مهروجأ نم ّصقنَي نأ ريغ نم «هدعب نم اهب لمع
 .٠ءيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم اهب لمع نم

 . ةصقلا راصتخاب يذمرتلاو هجام نباو يئاسنلاو ملسم هاور

 ءاسك يهو ةرمن عمج (رامنلا) و .ةدحوم ءاب فلألا دعبو ةانثم ءات مث ةنكاسلا ميجلاب وه (يباتجم) : هلوق

 وه َرَعَمَق) :هلوقو .عطقلا :(بوجلا) و .مهسوؤر يف اهوقرخ دق ءرامنلا يسبال :يأ ءططخم فوص نم

 ةمومضم ءاهو ةلمهم لادب ظافحلا ضعب هطبض (ةبهذُم هنأك) :هلوقو .رّيخت :يأ ؛ةددشملا ةلمهملا نيعلاب

 الك ىلع هانعمو .روهشملا حيحصلا وهو ؛ةدحوم ءاب اهدعبو ءاهلا حتفبو ةمجعم لاب مهضعب هطبضو «نونو

 «بهذلاب ةشقنم ةحيفص :(ةيهذملا) و .رورسلا نم قرشأو رانتسا ىتح ةي ههجو يف رشبلا روهظ :نيريدقتلا
 .هؤلألتو هنسح فصي «بهذلاب ةيلطم ساطرقلا نم ةقرو وأ

 راک هللا لوسر دهع ىلع ٌلجر لأس :لاق هنع هللا يضر َةفيذح نعو (حيحص نسح) (۲) 57-6

 هرج هل ناك «هب ساف ًاريخ َّنَس نم» : لك هللا لوسر لاقف موقلا ىطعأف ؛ءاطعأ الجر نإ مث ؛ٌموقلا كسمأف

 نم رازوأ لثمو «هٌرزو هيلع ناک «هب ساف ارش َّنَس نمو «ًائيش مهروجأ نم صف ريغ ُهَعبَت نم روجأ ٌلثمو

 . ئيش مهرازوأ نم صقتنُم ريغ «هعبت

 .«دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلاو «دمحأ هاور

 .(؟ةةريره يبأ ثيدح نم هجام نبا هاورو (حيحص) (7)- ٠-5

 .ملسمل ةياور يف امك رهظلا :يأ () ٠
 . «ابيقر مكيلع ناك هللا نإ ماحرألاو هب نوئءاست يذلا هللا اوقتاو ًءاسنو ًاريثك ًالاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم قلخوإ :اهمامتو (1)

 . «نولمعت امب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاوإل : ةيآلا مامتو 61)

 / ملعلا رشن يف بيغرتلا -۷ /ملعلا 7) يف هيلإ ًاوزعم هظفل يتأيسو 17(2 /۸) ًاضيأ ملسم هجرخأ دقف «حضاو ريصقت اذه 45)
 . (456) ؛ةحيحصلا# يف جّرْخم وهو «(۷ ثيدحلا



 املظ 4 سفن نم سيلا : لاق لي يبنلا نأ «هنح هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) (؟)- £ 0 2
 . «ّلتقلا َّنَس نم لوأ هنأل اهمد نم ''”لفك لوألا مآ نبا ىلع ناک الإ

 .يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

)١( - 1e 4¥ةنس رس نم : لاق ل ينلا نع هنع هللا يضر عقسألا نب ةلثاو نعو (حيحص نسح)  

 نمو لت يتح اهل هيلعف ةئيس انس ّنَس نمو كر ۵ یتح هتامم دعبو ؛هتايح يف اهب ٌلِمُح ام اهدرجأ هلف ًةنسح

 1 . (ةمايقلا موب كمي ىتح طبارملا لمع هيلع ىرَج ًاطبارُم تام
 00 . هب سأب ال دانسإب ؟ريبكلا» يف ف يناربطلا هاور

 خلا اذه نإ» :لاق لک يبنلا ن ءامهنع هللا يضر دعس نب لهس نع (هریغل دج) )0 17 - ۹۸

 هَلَمَج ٍدبعل ٌليوو,«ٌرشلل ًاقالغم «ريخلل ًاحاتفم لجو رع هللا ُهَلَمَج بعل ىبوطف «حيتافم نئازخلا كلتلو «نئازخ
 ."«ربخلل ًاقالغم ءٌرشلل ًاحاتفم هللا

 ی ا و واب طاناووا :هجام نبا هاور

 . [قباسلا ثيدحلا] هلبق بابلا يف مدقتو : ظفاحلا لاق

i 

 اناا يلا اوك E نيرال زخ ىارخل راع صولا
 تتيمأ دق يتتس نم ٌةنس ايحأأ نم هنإ» : لاق !هللا وسر اي ملغ ام : لاق !«لالب اي ملعا» :ثراحلا نب لالبل
 i a ءًاثيش مهروجأ نم صقني نأ ربغ نم اهب لمع نم لثم رجألا نم هل ناك يدعب

 . «ًائيش سانلا رازوأ نم كلذ ٌصّقني ال اهب لمع نم ماثآ لثم هيلع ناك ؛هلوسرو هللا

 .؟هلسحو يذمرتلاو «هجام نبا هأوز

 ىلإ وعدي عاد نمام ١ : قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۱) 48-69

 ا . الجر ٌلجر اعد نإو «هيلإ اعد ام:هتوعدل ًامزال ةّمايقلا موي َفَقَو الإ ءيش

 .بيصنلاو ظحلا :رسكلاب (لفكلا) )١(

 هب ىقلغُي ام وه ؛ ميملا رسكب (قالغملا) و .ًاضيأ (حتافمو حيتافم) : عمجلاو هرحنو بابلا حتفل ةلآ: ميملا رسكب (حاتفملا) ()
 ءريخلا باوبأ حتف مهيديأ ىلع ىرجأ ىلاعت هللا نأ يأ «ريخلل حيتافم يوذ : :رّدقي نأ دعب الو .(قلاغمو قيلاغم) هعمجو
 يه: ليقو : ةنجلل مسا ؛(ىبوط) :هلوقو . مهيديأ يف اهعضوو ريخلا حيتافم مهكلم هنأك ىتح «سانلا ىلع حالصلاو ملعلاك

 هجو ال امم «ةنجلا يف ةرجش اهنأب لوقلا ضيرمت :لوقأو . «ةياهنلا» يف امك ءبيطلا نم (ىلعف) اهلصأو ؛ةنجلا يف ةرجش
 «ةحيحصلا» يف رخآو .( ثيدحلا /8/ةنجلا ةفص -18) باتكلا رخآ يف اهدحأ ينآيس ثيداحأ يف اهركذ ءاج دقف ءهل
 هيف ٠ تلق منهج يف داو وه :ليقو .ريثألا نبا لاق امك ؛باذعلا نم ةقشملاو كالهلاو نزحلا وه :(ليو) و . )14۸0(
 . 2” /راثلا ةفص -71/) يف يتأيس فيغض ثيدح

i EO رظنا . حيحص فوقوم اهضعبو «ىرخأ ديناسأب يور نکل: ١6 

 ««زيغصلإ عماجلا ىلع ةدايزلا» يف يطويسلا ظفاحلاو «؛فارشألا ةفحت» يف يزملا ظفاحلا الو دحخأ هيلإ هزعي مل هنإف ءهببس
 ةحيحصلا» يف جرخم وهؤ ء4هننس# يف هنع داجلا ثحبلا دعب اذه )1775(

 .هعجارف « هيلع قيلعتلا عم قباسلا بابلا يف ثيدحلا اذه مدقت ' (
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 . تات هتاورو «هجام نبا هاور

 ملعلا باتك 2

 (نيملعتملاو ءاملعلا لضف يف ءاج امو ءهميلعتو هملعتو هبلطو ملعلا يف بيغرتلا) ١

 ًاريخ هب هللا درب نم» :و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةيواعم نع (حيحص) ١-57 - )١1(

 .نيدلا يف ُهَهّشفُي

 "جام نباو ملسمو يراخبلا هاور

 امنإ !ٌسانلا اهيأ اي) :لوقي اإ هللا لوسر تعمس :هظفلو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (هريغل ح)

 . «4ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخيامنإ# و «نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا درب نمو «هقفتلاب ةقفلاو .مّلعتلاب ملعلا

 “سپ مل وار هدانسإ يفو

 اذإ» : لَو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر  دوعسم نبا ينعي  هللادبع نعو (رکنم)()- ۹۱-٤

 .«هَدشر هَمّهلأو «نيدلا يف ههّقف اريخ دعب ُهللا دارأ

 “ب ساب ال دانسإب ؛ريبكلا» يف ذ يناربطلاو رازبلا هاور

 ةدابعلا لضفأ» : ب هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (۲) - 40-0

 . «ٌعَرولا ٍنيّدلا لضفأو «ُةقفلا

 . "!ىليل يبأ نب دمحم هدانسإ يفو «؛ةثالثلا هميجاعم» يف يناربطلا هاور

 ُلْضَف» : ةا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذح نعو (هريغل ص) (7) 58

 . اٌعَرَولا مكنيد ٌريخو ءةدابعلا لضف نم ريخ ملعلا

 . نسح دانسإب رازبلاو «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نع ىرخأو «ةريره يبأ نع هدنسأ ةرمف «هدانسإ يف برطضا دقو ؛طلتخم فيعض وهو ؛ميلس يبأ نب ثيل هيفو !لاق اذك )1(

 ت 07 و 7 . سنأ

 دقو .املاع اهيقف راص اذإ هقفي مضلاب هقفو . ملعو مهف اذإ اهقف هقفي رسكلاب لجرلا هقف : لاقي «مهفلا :لصألا يف (هقفلا) (۲)

 ليلد ال عورفلا ملعب هصيصخت :لوقأ !تاداعسلا وبأ هلاق . . اهنم عورفلا ملعب ًاصيصختو «ةعيرشلا ملعب ًاصاخ فرعلا هلعج

 تيأر له كحيو :.لاق «ءاهقفلا لاق اذكه ام :ءيش يف ًاموي نسحلل تلق : :لاق ٌيرّقنملا نارمع نع يمرادلا ىور دقف ؛هيلع

 . هبر ةدابع ىلع موادملا «هنيد رمأب ريصبلا «ةرخآلا يف بغارلا ءايندلا يف دهازلا هيقفلا امنإ ؟ًاهبقف

 عم هركذأ ملف ءًادج ًافيعض هدانسإ ناک املو «٤هب لابي مل ههقفي مل نمو :هيف دازو ىلعي وبأ هاورو» : هصن ام انه لصألا يف (۳)

 6 )٠۸ ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛«ةمدقملا» يف نيبم وه ام ىلع « حيحصلا»

 )٤( ؟ةحيحصلا» رظناف «هيوقت دهاوشو قرط هل )۳٤۲(.

 «ةفيعضلا» يف هتققح امك ةركنم ةدايز يه مث «كلذك سيلو .ء«هدشر همهلأو» ةدايز هدنع يناربطلا نأ مهري اذه :تلق (0)

 . انه «حيحصلا يف يهف اهلبق ام امأ «(007؟)

 . (حيحصلا» يف انه هرظناف «ةفيذح ثيدح نم دهاش هئيدح نم يناثلا رطشلل )%

۹۱ 



 ليلق» : لاق لي هللا لوسر نع امهنع هللا يضر و]رمع نب هللادبع نعو (فيعض) (0) - 45-5
 . (ذيأرب بجعأ اذإ ٌدلهج ءرملاب ىفكو «ةللا َدَبَع اذإ ًاهقف ءرملاب ىفكو ءةدابعلا ريثك نم يخ 2" )هقفلا

 پیر ثيدحلا اذه غرو « نيل قوت ديف دي نب قاحسإ دانس يفو «ةطسوألا يف ينال اور
 . ملعأ هللاو .هركذ مث «اريخشلا نب ا ًاحيحص ؟"”ءانيٌؤُرَوا : يقهيبلا لاق

 (لصف) ٠

Og E 1نع سقت نما 0  
 اينذلا يف هللا هرس رتس نمو «ةماهقلا موي ِبّرُك نم برك هنع هللا سقت ايتدلا ̂ برک نم ٌةبرك نمؤم

 نوع يف ٌدبعلا ناك ام “ادبعلا ٍنوع يف هللاو «ةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رسي "رسعُم ىلع رسي نمو ةرخآلاو
 تاويب نم تيب يف موق عمتجا امو ءةّلجلا ىلإ ًقيرط هب هل هللا لهس ًاملع هيف "يعلي ًقيرط َكَلس نمو «هيخأ

 مهئيشقو «٠*ةنيكتلا مهيلع تلزنو ءةكئالملا مهتفح الإ مهنيبإ © نوسرادتیو هللا ّباتك نولي هللا
 : . ههبسُت هب عرسي مل لمع هب "طب نمو «هدنع نّميف هللا مُهرکذو مخا

 ١ .هريغو «طسوألا» نم هتكردتساو ؛؟عمجملا» و ةثالثلا ةعوبطمو ةطوطخملاو لصألا نم طقس . 6
 دز )۱۷۰۵/۲0۵۱۳ يشيل هالا بعش د (۸1۹۳ /۳۱۸ /9) «یناربطلا ظسوأ# نم بيرصتلاو (ملعلا) : لصألا (۲)

 !ةظفللا هذه اوححصُي مل كلذ عمو « ةثالثلا ةلهجلا هيلإ

 .[ش] ءانيؤرو# : ةقباسلا ةعبطلا يفو ءلوصألا يف اذك )۳(

 : . هتعافشو هئاعد وأ هتطاسو وأ هتناعإ و وأ هتراشإ وأ ههاجب وأ هلامب لازأو جرف : يأ ءءافلا ديدشتب 2(
 امه لازأو جرف : :ىتعملاو . مغلا نم سفنلا ذخأي ام : ةغللا لصأ يف يهر ؛(ةبرك) عمج ةلمهملا ءارلا حتفو فاكلا مضب وه 2(

 ام امأو ًاعرش زوجي اميف اذهو هددعو هددعو «هضرغو هضرع نم ؛ًاريبك وأ ارض ءناك مه يأ ايندلا: مومه نم ًادحاو
 . هسيفنت الو :هجيرفت زوجي الف ءاهوركم وأ ًامرحم ناك

 اوليقأ» :ِيلَو هلوقل «تائيهلا يوذ نم نوكي نأب ءداسفلاب ًافورعم نكي مل اذإ اذهو «سانلا نع هبويع وأ «سابللاب هندب :يأ (5)
 قلعتيامب ديقي نأ :مزليو. ء(1۳۸) مقرب «ةحيحصلا# يف هتجرخ حيحص ثيدح وهو .ادودحلا الإ ؛مهتارثع تائيهلا يوذ :

 , مارح اته ا ,نإف ءامهوحتو ةقرسلاو لتقلاك «سانلا قوقح نود امههبشو رمخلا برشو انزلاك «ىلاعت هللا قوقحب
 .بجاو هب رابخإلاو

 ةقدصلا وأ بهل «رمآ هيلع لهسيف «رقفلا قلطم رسعلاب داري وأ «ءاربإلاب وأ راظنإلاب هؤاضق هيلع رسعتو < :نيّدلا هبكر نم وه (۷)
 .ضرقلا وأ

 . هندب وأ هبلق وأ ههاج وأ هلامب هتناعإ : يأ ؛هيخأ نوع يف هتوك ماود ةدم : يأ (دبعلا ناك ام) ؛هتناعإ : يأ. (۸)
 .دجااسملا نم : : لقي مل كلذلف ؛طابر وأ ةسردم وأ دجسم : يأ ؛ (هللا توبب نم تيب يف) : هلوقو . بلطي : يأ €

 .ةانعمو هانبم يف قيقحتلاو «ريسفتلاو فاشكتسالاو «ضعب ىلع مهضعب سرادتو.. . ملعتو ميلعت نم نارقلاب طانب ام اذه لمشي 0 ٠(
 :هلوقو' ؛مهتطغ : يأ (ةمحرلا مهتيشغ) :هلوقو .بلقلا ءافصو تابثلاو راقولاو :ةنيتأمطلا نم بلقلا هيلإ نكسي ام :يأ(١0)

 . تطاحأو مهب تقدحأ : (ةكئالملا مهتفح)

 )١7( هابل ةليضفو بسلا فرش ةرخآلا يف خب مل حلاصلا لمعلا يف هطيرفتو ءىسلا هلمع هرخأ نم : : يآ ءءاطلا ديدشتب وه ٍ

 هللا لاق - ًايشرق ًافيرش ناك ولو - لماعلا ريغ ىلع ًايشيح ًادبع ناك ولو - ةعاطلاب لماعلا مدعي لب ؛ةنجلا ىلإ هب عرسي الو

 . «مكاقتأ ه هللا دنع مكمّركأ ّنإ» : ىلاعت
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 :لاقو «مکاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نباو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور
 .امهطرش ىلع حيحصا

 نم :لوقي ةي هللا لوسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ح) (4) 70١
 امب ًاضر ملعلا بلاط اهتسنجأ تل ةكئالملا نإو ءةّنجلا ىلإ ًاقيرط هل هللا َلّهس ًاملع هيف ٌُسمتلي ًاقيرط كلس
 ىلع ملاعلا لضفو ءءاملا يف ن اتيحلا ىتح «ضرألا يف نمو ٍتاوامسلا يف نم هل رَ ماعلا نإو ‹ علصي

 امنإ ءًامهرد الو ًارانيد اوروي مل ءايبنألا نإ ! «ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإو ا رئاس ىلع ٍرمقلا لضفك باعا

 .«"رفاو ظحب ذخآ هذخأ نمف « ّملعلا اورو

 الإ فّرعُي ال» : يذمرتلا لاقو ؛يقهيبلاو «!هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 نع ةويح نب ءاجر نب مصاع نع ىورُي امنإو «لصتمب يدنع هدانسإ سيلو «ةوْيَح نب ءاجر نب مصاع ثيدح نم
 نموا :هللا همحر يلمملا لاق .«حصأ اذهو . ةي يبنلا نع ءادردلا يبأ نع سيق نب ريثك نع ليمج نب دواد

 نع يوُر دقو .اهريغو «بعّشلا» يف يقهيبلاو ««هحيحص» يف نابح نباو هجام نباو دواد وبأ هاور قيرطلا هذه
 ةرُمس نب ديزي نع ميلس نب مالسلادبع نع يعازوألا نعو «هنع ةرُمس نب ديزي نع سيق نب ريثك نع يعازوألا
 ًافالتخا ثيدحلا اذه يف فلثخا دقو كلذ ٌريغ يورو .«حصأ اذهو» :يراخبلا لاق .هنع سيق نب ريثك نع

 .«ملعأ هللاو .هريغ يف هتطسبو «“ننسلا رصتخم» يف هضعب تركذ «ًاريثك

 ؛ملعلا اوملعت» : 5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (عوضوم) (5) - ٤۷-۷

 ٌةقدص هملعَي ال نمل هّميلعتو .ٌداهج هنع ٌتحبلاو «ٌحيبست هترکاذمو ٌةدابع هبلطو ءٌديشخ هلل هّملعت نإف

 يف بحانصلاو قولا يف سالا وهو نجلا لمأ لج زابمو ءءارخلاو لالخلا ملام هنأل ؛ٌةبرُك هلهأل هّلذبو

 « ءالخألا دنع ُنيَّرلاو ءءادعألا ىلع حالسلاو «ءارضلاو ِءارّسلا ىلع ليلدلاو ءةولَخلا يف ُتّدحملاو ءةبرغلا

 كفرت « مهيأر ر ىلإ ىهتنُيو «مهلاعفب یدتقبو «مهراثآ تف رصف ل ةمئأو ةداق ريخلا يف ٍمهلعجبف ًاماوقأ هب هللا عقرب

 ٌعابسو «هئاوهو رحبلا ناتيحو ٠ «سبايو بطر لک مهل ٌرْفغتسيو «مهحسمت اهتحنجأبو ا هح يف ةكئالملا

 ٌلزانم ملعلاب دبعلا غلبي مطل نم راصبألا حيباصمو «لهجلا نم بولقلا هايج ملعلا نأل ؛هٌماعنأو ّرربلا

 مهملا نكل ءاهركذب مالكلا لوطي 17-١8(« ق) «- ىلاعت هللا همحر  يجانلا خيشلا اهيلع َهّبن ةبيجع ماهوأ جيرختلا اذه يف )١(

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنسو «هعم نرق نمم هريغو ملسم نود طقف هجام نبال وه امنإ ثيدحلا قايس نأب ريكذتلا انه

 .«توحلا همقتلافإ :ىلاعت لاق ءركذم وهو «كمسلا نم ميظعلا رهو :(توح) عمج (۲)
 . هنم رفوأ ظح ال ًامات ابيصن ذأ : ىنعملاو ءبيصتلا :(ظحلا) (۳)

 هعجارق ءهيف لاطأو ء«ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نبا ظفاحلا ًاضيأ فالخلا ركذ دقو :ثلق ٠ :(514914) هدنع ثيدحلا مقر )٤(

 ىرخأ قيرط نم دواد وبأ هجرخأ نکل ؛نالوهجم امهو « سيق نب ريثك نع ليمج نب دواد ىلع ثيدحلا رادمو .(۳۷- ۷۲

 . نسح دنسب ءادردلا يبأ نع

 .[ش] .ىلاعت هللا همحر خيشلا لوصأ نم بيوصتلاو ««هتاركاذمو» : عوبطملا يف (0)

 .ربلادبع نبال ؛ملعلا باتك» و ةطوطخملا نم بيوصتلاو «(ةمئاق) :ةرامع ةعوبطمو لصألا يف ()

 . مهتبحمو مهتقادص : يآ 49
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 ٌلصوُت هب ؛مايقلا ٌلدعت هتسرادمو مايصلا ُلِدعَي هيف ٌركفتلا «ةرخآلاو ايتدلا يف ىلُعلا تاجردلاو ءرايخألا
 . ءايقشألا همرحُيو ؛ءادعسلا ِهُمَهْلُي هٌعبات ُلمعلاو ؛ لمعلا ٌمامإ وهو «مازحلا نم لالحلا فرعي هبو ؛ٌماحرألا

 انثدح. :يشرقلا ءاطع نب دمحم نب ىسوم ةياور نم «ملعلا باتك يف يرمّللا ربلادبع نبا هاور

 دانسإ هل سيل نكلو اًادج] نسح ثيدح وه :لاقو . هنع نسحلا نع هيبأ نع يّمعلا ديز نب ميحرلادبع

 ٠٠  .ملعأ هللاو .ًادج بيرغ هعفزو «هللا همحر لاق اذك . «ًافوقوم یتش قرط نم هانيّوُر دقو «يوق

 يف وهو لي يبنلا تيتأ :لاق هنع هللا يضر يدارُملا لاسع نب ناوفص نغو (نسح) (0) ۸ ١

 بلاطب ًابحارم» :لاقف . معلا ٌبلطأ ُثج ينإ !هللا لوسر اي :هل ُتلقف ؛رمحأ هل ٍدرُب ىلع ٌءیکتم دجسملا
 ايندلا ًءامسلا.اوغلبي یتح ًاضعب مهّضعب بكري مث ؛ ءاهتحنجأب "(هلظتو] ةكئالملا هح حت ملعلا بلاط َّنإ ملعلا

, 1 
 .«ُبْلطي امل مهتبحم نم

 حيحضال :ًفاقو «مكاحلاو «اهحيحصا يف نابح نباو هل ظفللاو «ديج دانسإب يناربطلاو دمحأ هاور

 .[يناثلا ثيدحلا /باب -۲] ىلاعت هللا ءاش نإ هظفل يتأيو «راصتخاب هوحن هجام نبا یورو ؛«دانسإلا

V4لام نب سن نع يورو (ًادج فيعض (0)- 48 وهف نيتفوقعملا نيب ام نود حيحص) (3) -  

 ا ا «ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا ٌبلط» : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 .[بهذلاو ًولؤللاو ٌرهوجلا ر ريزانخلا دّلقمك

 :ةزيشو هام نيا وز

 نم» : لک هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو دج فيعض) () - 44
 . (ةًوبنلا ةجرد الإ نييبنلا نيبو هنيب نكي ملو هللا يقل ؛ ّملعلا ٌبلظي وهو ُهّلجأ هءاج

 ,.«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نم» لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ةلثاو نعو (ادج فيعض) (۷) - ١-:- ٠١

 . رجألا نم ًالفك هل هللا بتك ؛هكِرْدُي ملف ًاملع بلط نمو «رجألا نم نيلفك هل ُهللا بتك ؛هكردأف ًاملع َبلَط
“مالک مهيفو «تاقث هتاؤرو ؛ريبكلا» يف يناربطلا ه هاور

 ر 1 : . 

 وهو ا هللا لوسر ىلع نالجر رم : لاق هنع هللا يضر َةربخَس نع يورو (عوضوم) (۸) - 5-0١

 لوسر اي :الاقف اماق هّباحصأ هنع قرفتو كي هللا لوسر ماق املف .«ريخ ىلع امكنإف ؛اسلجا» :لاقف هرّكَذُي

 ناكالإ ؛ َملعلا ٌُبلطَي دبع نم ام» :لاق ؟ةماع سانلل مآ ةصاخ انلأ «ريخ ىلع امكنإف اسلجا :انل تلق كنإ !هللا

 1 . ؟مدقت ام ةرافك

 . كورتم هخيشو «باذك يواقلبلا وه يشرقلا ىسومو )١1/ ٥١(« «ملعلا باتك» نم ةدايز 22(

 0171410 /59 /۸) «يناربطلا» نم اهتكردتسا ءلصألا نم تطقس ةدايز (؟)

 . نسح اهضعب ةريثك دهاوش اهل ةحيحص هنم ىلوألا ةلمجلا :تلق (۳)

 ياما یا هدلقو «فلؤملا هل هبنتي مل «نيرخآ ةياور يف تبثو «يناربطلا داتسإ نم طقس كورتم هيفو «لاق اذك )٤(

 . )99/١:9( «ةفيعضلا» يف نيبم كلذ لكو «رحآ أطخ «مالك مهيفر# : هلوقو ! مهريغو نرقلعملا ةثالثلاو

۹٤ 



 .هل ظفللاو ««ريبكلا» يف يناربطلاو «ًارصتخم يذمرتلا هاور

 يف «ثينأت ءات اهدعب ءارو «ةدحوم ءابو «ةتكاسلا ةمجعملا ءاخلاو «ةحوتفملا ةلمهملا نيسلاب (ةربُخس)

 . ملعأ هللاو . فالتخا هتبحص

 دبعلل يرجي عبس» : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ح) (۷) - ۷۳ _- ۳

 ءادجسم یب وأ ءًالخن سرغوأ ءأرثب رفح وأ ءأرهن "'7ىرُك وأ ءًامْلِع مَّلَع نم :هتوم دعب هربق يف وهو نهُرجأ
 . «هتوم دعب هل رفغتسي ًادلو كرت وأ ءًافحصم ثّرو وأ

 نع ميعن وبأ هب درفت «ةداتق ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه» :لاقو ؛«ةيلحلا» يف ميعن وبأو «رازبلا هاور
 امهو هضعبل دهشي ام همدقت دق هنأ ريغ «فيعض يمزرعلا هللاديبع نب دمحم» :لاق مث يقهيبلا هاورو . يمزرعلا

 ةقدص نم ًالإ» : هيف لاق دقف «حيحصلا ثيدحلا نافلاخي ال "لبق هركذ يذلا ثيدحلاو «ثيدحلا اذه ينعي -

 نباو ءهجام نبا هاور دقو» : ميظعلادبع (ظفاحلا لاق) . ىهتنا 1" ؟ةدايزلا نم هب ءاج ام عمجي وهو ««ةيراج

 .[لصفلا اذه يف ًابيرق ينعي] .«ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيو ؛ةريره يبأ ثيدح نم هوحنب «هحيحص» يف ةميزخ

 ٌبستكُم بستكا ام» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رمُع نعو (ًادج فيعض) (4) 07-4

 . 'هلمع ميقتسي ىتح هّئيد ماقتسا امو ءّىدَر نع هدر وأ ؛ّىدُم ىلإ هبحاص يدهب ملع لضف َلثم
 امهداتسإو .«هّلقع ميقتسي ىتح» : هيف لاق هنأ الإ ؛«ريغصلاو» هل ظفللاو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 اقم

 ٌباِبَل» : الاق امهنأ امهنع هللا يضر ةريره يبأو رذ يبأ نع يوُرو (ًادج فيعض) )1١( ۔ ۳٥۔٥

 وهو ملعلا بلاطل ٌثوملا ءاجاذإ» : يللا لوسر لاق :الاقو .«ًاعوطت ةعكر ٍفلأ نم ّيلإ ُبحأ ٌلجرلا همّلعتي

 . (ًديهش وهو تام ةلاحلا هذه ىلع

 . «ةعكر ٍفلأ نم هل ٌريخ» :لاق هنأ الإ ؛«طسوألا» يف يناربطلاو ءرازبلا هاور

 «*0نأل !رذ ابأ اي» الڳ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (فيعض) (11) 04-5

 مل وأ هب لمُ  ملعلا نم ًاباب ملف وُدغَت نألو «ةعكر ةئم ّيلصُت نأ نم كل ريخ ؛هللا باتك نم يآ مَعَ دغ

 . !ةعكر َفلأ ّيلصُت نأ نم كل ٌريخ ؛- هب لمعي

 هضعبلو ؛«ةديدج ةرفح هيق رفح :(ىمر) باب نم ءايرك رهنلا ُتْيَرَكو' :«حابصملا" يف ءاج .هنيط جرخأو هرفح :يأ )١(
 . فنصملا لاق امك دهاش

 .هدعب حيحصلا ثيدحلاو ء(١١) مقرب بابلا يق يتالا وهو ؛هانعمب ةريره يبأ ثيدح ىلإ ريشي (۲)

 .(1 58 /۳) «ناميإلا بعش» نم بيوصتلاو !(ناصقنلاو ةدايزلا نم هب ادرو ام) : لصألا (*)

 ء(طسوألا» :باوصلاو ؛خسانلا نم هلعل أطخ هريبكلإ# :هلوقو ؛كورتم وهو (ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع) هيفو !لاق اذك )٤(

 )311١(. «ةفيعضلا يف ليصفتلاو !!«طسوألا» ل رخالاو ««ريغصلا" ل وه روكذملا ظفللا مث

 ٌريخ اوموصت نأوإ :ىلاعت هلوق لثم 2«. . . ريح» :هلوق هربخ أدتبم وهو ةيردصم ةزمهلا حتفب (نأ) و .ءادتبالل ماللا حتفب ()
 .خلإ . . .ةودغ تيبلا نم كجورخ : يأ . «مكل
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 وي دانسإب هجام نبا هاور

Vf 11۷ايندلا» : لوقي لآ هللا لوسر ثعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۸) -  
 .ًاملعتمو ًاملاعو «هالاو امو هللا ركذالإ ؛ اهيف ام ٌنوعلم :ٌةنوعلم

 . «نسح ثيدحال : يذمرتلا لاقو «يقهيبلاو هجام نب باو يذمرتلا هاور

 لعل نما ل نما : لاق كي يبنلا نع دوعسم نب هللادبع نع يوُرو (عوضوم) (17) - 0-4
 . «ًاقيدص نيعبس َباوُث يطع ؛ ّسانلا لعل

 ةراكن هيفو ««سودرفلا دنسملا يف ذ يمليدلا روصنم وبأ هاور

 معَ لج نما : ب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (17) - 1-۹
 لاق . هةنجلا لخدالإ ؛نهملعُيو نمت ؛ لجو زع هللا ّضرف امم ًاسمخ وأ اعبرأ وأ ثالث وأ نيتملك وأ ٌةملك
 . لو هللا لوسر نم ّنهّتعْمس ذإ دعب ًاثيدح ٌتيسن امف :ةريره وبأ

 .ةريره يبأ نم نسحلا عامس حص ول نسح هدانسإو :ميعن وبأ هاور
 م اد عل خرا سيلا ةقدصلا لضفأ» : لاق يب يبنلا نأ ؛هنعو (فيعض) (15) - هال

 .«ملسملا هاخأ همم

 هل : . ةريره يبأ نع ًاضيأ نسحلا قيرط نم نسح دانسإب هجام نبا هاور

 انآ لجر نيقلا يفالإ ةتح ا : للي هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نعو (حيحص) (4)- 78-1١
 . ؛اهُمّلعُيو اهب يضقي وهف ٠ «ةمكجلا هللا هانآ ٌلجرو «قحلا يف هتكله ىلع هطّلسف لام هللا

 . ملسمو يراخبلا هاور

 و قطا هب دارو قلطيو «مارح اذهو ؛دوسحملا نع ةمعنلا لاوز يمت هب داريو قلطي (دسحلا)
 < . انه دارملا وهو «هب سأب ال اذهو هل ام لثم يمت

 “)رقم [نإ» : للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (حيحص),(١1) 71-7

 ةينفملا» يف يقارعلا ظفاحلا هفعض كلذلو «(ناعدج نب ديز نب يلع) مهدحأ مالك مهيف ةاورلا نم ةثالث هيفو !لاق اذك 0(
 : .(م/1)

 ءعطقنم هللا ركذ الإ : هلوق يف ءانثتسالاو .هرظن نع هدعب ةو هع دير نات هللا نه لقي اع لك ايندلاب دارملا (2)

TTخلإ 3هللا:ركذ الإ » 
 ءةعباتملا ئنعمب وأ ٠ ايندلا يف يرجي امم ىلاعت هللا هبحأ امو «هللا ركذ الإ : :يأ .ةبحملا :(ةالاوملا) و . لصتم ءانثتسالاف
 هتعاطف «هبراقيو هسناجي : يأ ءهللا ركذ قفاوي امو :داري نأ لمتحيو هن نأ ىلاعت هرمأ ةقفاوم ىلع يرجي ام ىنعملاف
 ١ . ملعأ هللاو . هللا ركذ قفاوي اميف ةلخاد اهلك ؟ هيهن بانتجاو :هرمأ عابتاو «ىلاعت

 )(  «ةفيعضلا» رظناف :يطزيسلاو يقارعلا دنع باذك هيف لب :تلق )1۸٠۳(. ٠
 .(5854) «ةفيعضلا# يف كلذ نايب تيلوت دقو « ةفلاخمللاو ذوذشلا يهو ىرخأ ةلع هيفو : تلق قفز
 .هل قايسلاو . ؛ملسم» نم ةدايزلاو ءرئاسلا لوفلا ال ٠ ةبيجعلا ةفصلا هب دارملاو ءةثلثملا حتفب وه (9)
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 تتبنأو ءءاملا ِتلبَق ةببط طط ةفئاط اهنم تناكف «ًاضْرأ ٌباصأ ِثيغ ِلكَمَك «ملعلاو ی دهلا نم هب هللا ينثعبام

 اًوَقَّسو اهنم اوبرشف «سانلا اهب هللا َمفنق ءاملا تكسمأ ”0ٌُبِداَجأ اهنم ناكو ءريثكلا َبْشّعلاو "لكلا

 هاوي نم لَم كلذف کاک تبنت الو ءام كمثال «ناعيق يه امنإ « اهنم ىرخأ ًةفئاط باصأو ««*)وعَرَّرو

 يذلا هللا ىدُم لبق ب ملو ءًاسأر كلذب ْعَفْرَي مل نَم ُلثَمو ؛ معو ملف هب هللا ينثعب ام هَعفتو «ىلاعت هللا نيد يف

 . هب ٌتلسرُأ

 . ملسمو يراخبلا هاور

 حلب امم نإ : ال هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (11) - ۷۷-۴
 فان ًادجسم وأ هلو ًافحصُم وأ ؛هكرت ًاحلاص ًادلوو هرو همّلع ًاملع هتوم دعب هتانسحو هلمع نم ّنمؤملا

 . «هتوم دعب نم هُقحلَت «هتايحو هتحص يف هلام نم اهجرخأ ٌةقدص وأ «هارجأ ًارهن وأ «هانب ليبسلا نبال ًاتيب وأ

 ًارهن وآ» :لاق هنأ الإ ؛هلثم (هحيحص» يف ةميزخ نبا هاورو «يقهيبلاو «نسح داتسإب هجام نبا هاور

 ١ .فحصملا ركذي ملو «هرفح ينعي" :لاقو ؛«هارك

 مدا نبا تام اذإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (17) 78-54

 . هل وعدي حلاص دلو وأ «هب مفتنُي ملِع وأ «ةيراج ةقدص : ثالث نم الإ هلمع عطقنا

 ْ ّ .هريغو ملسم هارو

 فاح ام ريخ» : ةه هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو (حيحص) (۱۳) 74-6

 .«هدعب نم هب ُلمعُي ٌملِعو ءاعُرْجأ هغلبي يرجت ٌةدصو «هل وعدي حلاص دلو : ثالث هدعب نم ٌلجرلا

 . حيحص داتسإب هجام نبا هاور

 :نالجر ةمألا هذه ٌءاملع» : كي هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نعو (ًادج فيعض) (19) 08-5

 )١( رطملا :(ثيغلا) و .ةيبهذملا عورفلا ال «ةيعرشلا ةلدألا ةفرعم : ملعلاب دارملاو . بولطملا ىلإ ةلصوملا ةلالدلا وه .

 . ماعلا ىلع صاخلا فطع نم هيلع هفطعف «بطرلا تبنلا :(بشعلا) و .ًابطر وأ ناك ًاسباي بسلا :دم الب زمهلاب (۲)
 يه :ليقو .اعيرس هبرشت الف ءاملا كسمت يتلا ةبلصلا ضرألا يهو :سايق ريغ ىلع ةلمهملا لادلا حتفب (بَّدَج) عمج (8)

 .طحقلا وهو «بدجلا نم ةذوخأم ءاهب تابن ال يتلا ضرألا

 ."اوقسأو اوعرزو ءاوقسو ءاؤَعَرف ءاوبرشف» : ظفلب دمحأ امهنيب عمجو ««اوعَرَو» ؛ملسم ظفلو :يراخبلل ظفللا اذه )٤(
 . تبنت ال يتلا ءاسلملا ةيوتسملا ضرألا وه وهو : : (عاق) عمج : فاقلا رسكب (ه)

 الثم نيدلا نم هب ءاج امل الب يبنلا برض» : :ثيدحلا حارش نم هريغو يبطرقلا مامإلا لاق . ًاهيقف راص :يأ ؛فاقلا مضب (5)

 «تيملا دلبلا يبحي ثيغلا نأ امكف « هثعبم لبق سانلا لاح ناك اذكو «هيلإ مهتجاح لاح يف سانلا يتأي يذلا ماعلا ثيغلاب

 «ملعملا لماعلا مهنمف «ثيغلا اهب لزني يتلا ةفلتخملا ضرألاب هل نيعماسلا هبش مث .تيملا بلقلا يبحت نيدلا مولع اذكف
 ريغ « هيف هنامزل قرغتسملا ملعلل عماجلا مهنمو ءاهريغ تعفنف تتبنأو ءاهسفن يف تعفتناف تبرش «ةبيطلا ضرألا ةلزنمب وهف

 وأ «ءاملا لبقت ال يتلا ءءاسلملا وأ ةخبسلا ضرألا ةلزنمب وهف :هريغل هادأ هّنكل «هل عمج اميق هعفني مل وأ ؛هلفاونب لمعي مل هنأ

 ةفئاطلا درفأو ءامهب عافتنالا يف امهكارتشال نيتدومحملا نييلوألا نيتفئاطلا نيب لثملا يف عمج امنإو ءاهريغ ىلع هدسفت

 .«ملعأ هللاو .اهب عفتلا مدعل ةمومذملا ةثلاثلا
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 ءرحبلا ناتيح هل رفغتست ةغتست كلذف ءأنمل هب رتشي ملو ءًاعمط هيلع ٌذخاي ملو «سانلل هلذبف ًاملع هللا هانآ ّلجر

 هللا هاتآ لجرو «'نیلسرملا قفاري یتح «ًافيرش ًاديس هللا ىلع ٌمُدقيو] ءامسلا وج يف ٌريطلاو بلا ٌثاودو

 يدانيو ءان نم ماجلب ةمايقلا َموي مجلي كلذف ءانمث هب ىرّتْشاو ءًاعمط هيلع ذخأو هللا دابع نع هب لخبف ًاملع

 عرفي ىنح كلذكو مث هپ ىرتشاو ءعمط هيلع خاو «هللادابع نع هب لخبف امله هللا انآ ين اذه : د : دانم

 .«باسلا "اننا

 . عا ایف هدحو نابح نبا هقثو «شارخ نب هللادبع هدانسإ يفو ::"طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نأ لبق ملعلا اذهب:مكيلع» :ككي هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (15) - ۷ _ ٠۹

 ملعتملاو ملاعلا  :لاق مث ءاذكه «ماهبإلا يلت يتلاو ىطسولا هيّمبصإ نيب عمجو  َمَرُي نأ ةضبقو « تبي
 0 .«سانلا رئاس يف ٌريخالو ءريخلا يف ناكيرش

 .هب مساقلا نع ديزي نب يلع قيرط:نم هجام نبا هاور ش

 :هلوق نم ىنعملا بيرق وهو ءملعتملاو ملاعلا دعب سانلا ةيقب يف : يأ (شانلا رئاس يف ريخ الو) : هلوق

 .«؟طهدقتو .«ًاملعتمو ًاملاعو «هالاو امو هللا ركذ الإ ؛اهيف ام نوغلم ءةنوعلم ايندلا»

 ضرألا يف: ءاملعلا لكم نإ» : كي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نعو!(فيعض) (1/) - 50-4
 000 . ةادُهلا ٌلِضَت نأ َكَشْوَأ موجنلا تّمّمَطنا اذإف ءرحبلاو بلا تاملظ يف اهب ىدتهُي موجنلا ٍلئَمَك

 .ًاضيأ نيدشر هيفو ؛هفرعأ ملو «هنع سنأ بحاص صفح يبأ نع دمحأ هاور

 : لاق ةا يبلا نأ ؛مهنع هللا يضر هيبأ نع سنأ نب ذاعم نب لهس نعو (هريغل ح) (14) - م1004

 اا لاا
 . "هيلع مالكلا يتأي لهسو .“ اهجام نبا هاور

 اماما نالجر ةا هللا لوسرل َركذ : لاق يلهابلا ةمامأ يبأ نعو (هريغل ح) (19) مل

 اق مث :امكاندا A ءدباعلا ىلع ملاعلا ٌلضف» :مالسلاو ةالضلا 0 وا «ٌملاع رخآلاو

 . (يقيقحتب - ٠٤ مقر) ييلاودلل ؛ملعلا لضف» و ؟عمجملا» نم ةدايز )03

 . ةقياسلا ةيشاحلا رظنا )۲( ٠

 وهو «ؤفعض/يضتتي ام ركذ هسفن وه ألو «قيثوتلا يف فورعملا نابح نبا لهاستل ؛ةتبلا هل ةميق ال امم قب قيثوتلا اذه :تلق (۳)

 ل OR : متاح يبأو يراخبلا لوقك داقنلا ةمئألا فلاح هنأ هلك اذه نم مهأو !«أطخأ امبر» : هلوق

 تا :«بيذهتلا» رظنا . عضؤلاو بذكلاب

 .[لسلستملا ميقرتلاب ١١7 مقرب هرظنا] . بابلا اذه يف انه «حيحصلا» يف وه : تلق: (5)

 مدقت امم هانعم يف امو «ثيدحلا .٠ .ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم# :ثيدح هل دهشيو «نيسحتلل لمتحم هدنسو :تلق (0)

 -۷) يف يتأي امم هانعم يف امو ؛«هلعاف رجأ. لثم هلق ريخ ىلع لد نم» :ثيدحو ١-0(: ثيداحألا /باب 5 /ةنسلا -1)

 .(ثيدج ؟وا /باب ,

 ءاتغتسألا تيأرادقو ««باتكلا اذه يف مهيا راشملا مهيف فلتخملا ةاورلا ركذ باب : لاق ثيح باتكلا رخآ يف ينعي : تلق . (5)

 .. رظن هيف نيمّجرتملا ضعب يف هركذ امم ًاريثك نأ ةصاخبو «كلذ نع ينغت ليدعتلاو حرجلا بتك نأل ؛ هلقن يف
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 نوُلصيَل  ٌتوحلا ىتحو ءاهرحُج يف ًةلمنلا ىتح - ضرألاو ثاوامسلا ٌلهأو هتكئالمو هللا ّنإ» : اك هللا ٌلوسر

 . «ًريخلا سانلا يملعُم ىلع

 . ؟حيحص نسح ثيدحا : لاقو «يذمرتلا هاور

 لك هل رفغتسُي ٍريخلا مّلعُم» : :لاق ًارصتخم ةشئاع ثيدح نم راّربلا هاورو (هريغل ص) (15)- 85

 .«رحبلا يف ناتيحلا ىح «ٍءيش

 زع هللا ٌلوقي» : : هلك هللا لوسر لاق : : لاق ّيباحصلا مكَحلا نب ؛ ةبلعث نعو (عوضوم) (14) 11-۳۱

 نأ ديرأ انو الإ « «مكيف يملحو يملع لعجأ مل ينإ : :هدابع لصفل هّيِسرك ىلع َدَعَق اذإ ةمايقلا موي ءاملعلل لجو

 .«يلابأ الو «مکیف ناک ام ىلع «مکل ٌرفغأ

 :ىلاعتو هناحبس هلوق ىلإ رظناو» : هللا همحر ظفاحلا لاق ."7تاقث هتاورو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نامزلا لهأ رثكأ ملع هب دارملا سيل سيل هنأ لجو زع هيلإ هتفاضإب كل حضتي ؛هيف رظنلا نعمأو ؛«يملحو يملع»

 .«صالخإلاو هب لمعلا نع درجملا

 موي دابعلا هللا ُتعِبَي» :ِلكك هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع يوُرو (عوضوم) (۱۹) 78 _ ۲

 .«مكل ٌترفغ دقف اوبهذا «مكبّدعأل مكيف يملع ْعّضأ مل ينإ !ءاملعلا ٌرشعم اي :لوقيف ءاملعلا زيي مث ءةمايقلا

 . ؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ؛ٍدياعلاو ملاعلاب ءاجي» :ِكي هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نع يورو (عوضوم) ۴ - ٩۳ - )۲١(

 . «سانلل َعْمْشَت ىتح فق : ملاعلل لاقيو ءةنجلا لخدا : دباعلل ٌلاقيف

 .هريغو يناهبصألا هاور

 : كي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع يوُرو (عوضوم) (۲۱) 54 - 4

 ٌتنسحأ امب ؛سانلل عفشت ىتح ْتْبئا : ملاعلل لاقيو ءةنجلا لخدا :دباعلل لاقيف ءٌدباعلاو ٌمِلاعلا ثعبب»

 .؟مهبدأ

 .هريغو يقهيبلا هاور

 ملاعلا ُلضف» : الك هللا لوسر لاق :لاق يرمع نب هللادبع نع يوُرو (ًادج فيعض) (11) - 0_1

 ةعدبلا عدتبي ناطيشلا نأل كلذو ءًاماع نيعبس سرقلا ٌرْضَح نيتّجبرد لك نيب ام :ًةجرد نوعبس دباعلا ىلع

 .«اهُفرعي الو ؛اهل هّجوتي ال هبر ةدابج ىلع ٌليقُم دباعلاو ءاهنع ىهنيف «٠ «ٌملاعلا اهُرّصْييَ ٠ «سانلل

 ةثالثلا ةلهجلا قرسو :(851/) «ةفيعضلا» يف نيبم وه امك ؛عضولاب مهتم وهو ء(ملاس وبأ ةملسم نب ءالعلا) هيفو !لاق اذك )١(

 مهنإف اذه عمو !«ثيدحلا عضي ناك «ةملسم نب ءالعلا هيف ::(!)انلق» :اولاقف «هعبت نمو فلؤملا لوق اهب اوبقعتو ءهتصالخ

 نم وأ ؛مزاللاب مهلهجل امإ !!ءالعلاب مهلالعإ نم مزاللا عضولاب اولوقي ملو !!«فيعض» :هلوقب ثيدحلا اوردص مهلهجل

 عماج» و )١431/7( «ريثك نبا ريسفت» يف عقو امك ؛مهتملا اذه مسا فرحت نوكي نأ ىشحأ انأو ء(فرعت فلاخ) باب

 ىلع فقأ نأ لبق هتدمتعا ثنكو !ديج هدانسإ# ؛هلوق رهو ءرخآ أطخ هنم جتن أطخخ وهو. ء(ملاس نب ءالعلا) :«ديناسملا

 . هلل دمحلاو هللا ينادهف «هتلعو هدتس
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 7١2ج ردملا هبشي ثْيدحلا زجعو «يناهبصألا هاور

 . هوُدَع ينعي (سرفلا رْضَح)
TENEY؛ : كلا وسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (ادج فيعض) (۲۳)-  

 . (دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع ٌدشأ ءدحاو

 '. هنع دهاجم نع هب درفت «حانج نب حور ةياور نم يقهيبلاو هجام نباو يذمرتلا هاور , '

 هقف نم ّلضفأ ءيشب هللا دبع ام» :لاق يب يبنلا نع ةريره يأ نع يورو. (عوضوم) (14) 77 117
 وبأ لاقو . «هقفلا نيّدلا اذه دامعو ؛ٌدامِع ٍءيش لكلو :دباع فلآ نم ناطيشلا ىلع شا ٌدحاو ةيقفلو « نيد يف

 .ءادغلا ىلإ َةليَل ّيبحأ نأ نم ّيلإ بحأ َةَقفأف ةعاس سلجأ نأل :5

 ا :لاقو + «حابصلا لإ ةليل ّيبحأ نأ نم ّيلإ ّبحأ» :لاق هنأ الإ ؛يقهيبلاو ينطقرادلا هاور

 0 *يرهزلا لوق نم ظفللا اذه ]1

e A1۸اهيلع فقوف ةنيدملا يقوسب م هنأ : يق اقوا نر هورس  
 اه متنأو ملقب اظ هلا لوسر ُتازيم كاذ : : لاق ؟ةريرهابأ اي كاذ امو :اولاق ! مكّرجعأ ام !قوسلا لهأ اي :لاقف
 ةريره وبأ فقوؤ (ًاغارس اوجرخف ءدجسملا يف :لاق ؟وه نيأو : اولاق ؟هنم مكبيصن نوذخأتف نوبهذت الأ ؛انه
 !مسقُي ًائيش هيف رن ملف ؛هيف انلخدف دجسملا انيتأ دق !ةريره ابأ اي : :اولاقف ؟مكل ام : مهل لاقف: ءاوعجر ىتح مهل
 اموقو نأرقلا نور ًاموقو «نولصي موق تیار (ىلب : اولاق ؟ادحأ دجسُملا يف متيأر امو : ةريره وبأ مهل لاقف
 ١ :ككي دمحم ُتاريم ٌكاذف !مكحيو : ةريره وبأ مهل لاقف مارحلاو ٌلالحلا نوركاذتي

 ٠ نج ةانإب «طيسوألا" يف يناربلا ةاور

 (لصف)-'" ١

 كا لقا نيام ماعلا :ك هللا لوسر لاق : لاق زنا نع (فيعض) (16)- "4-19
 : مدا ي نيا ىلع هللا ٌةَجُح كاذف «ناسللا ىلع ٌملعو « عفانلا ملعلا

 «ملعلا باتك» فيرا ربلادبع نبا هاورو .نسح دانسإب «هخیرات» يف بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا هاور

 يدار امأ اعوفرم نوکی نأ عصب ال نأ رول هلم يوري اله نأ تسال ني يذلا قلا ثيدح يف لحم اهو ءلاقاذک )١(
 . ' .(501/8) «ةفيعضلا :رظنا . هسد نم نوكي نأ نكمي هنأل ؛ هيف لوقلا اذهل هجو الف ؛ ةقث ريغ لصألا

 . يقهيبلا ظفل هل دهشيو ««ينطقرادلا نفس نم حيحصتلاو ؛(ردقلا) : لصألا (0)

 ؛خلإ:«. .ذحاوأ هيقفلو» : هلوق نود هب ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم لوألا فرطلا هتیاور بقعو (177/7) ثيدحلا لیبق هلاق 3٠
 .(3411) «ةفيعضلا# يف كلذ نايبو . باذك هيفف ةريره يبأ دانسإ فالخب «فيعض هدانسإو

 (نيمرحلا ط 115-114 /۲) «طسوألا» يق هدانسإ ىلع تفقو نأ دعب يل ادب يذلا وهو ء(٤۱۲,/۱) يمثيهلا لاق اذكو : تلق )6(
 نم ةثالث هغ یورو ؛نابح نبا ةقثو اذه (يمورلا) و .ةريره يبأ نع «يمؤرلا هللادبع ان : لاق ةدعسم ني يلع قيرط نم
 .رضي ال مالك مهضعب يفو «تاقث هلاجر رئاسو . ةدعسم نب يلع ريغ « تاقثلا

 )۲۷١(. «ةاكشملا» و ,(7948):«ةفيعضلا» يف هتنيب رظن هيفو «لاق اذك 2(
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 . حيحص دانسإب ًالسرم نسحلا نع

 تباث ٌملع :ناملع ملعلا» : ال هللا لوسر لاق : :لاق سنأ نع يوُرو (ادج فيعض) (75) - 16

 . ؛هدابع ىلع هللا ةجْح كلذف ؛ناسللا يف ٌملعو «عفانلا ملعلا كاذف ءبلقلا يف

 ليَّضُفلا نع يقهيبلا هاورو .'هباتك» يف يناهبصألاو ««سودرفلا دنسم» يف يمليدلا روصنم وبأ هاور

 . عوفرم ريغ هلوق نم ضايع نبا
 ةئيهك ملعلا نم نإ» :ِي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (۲۷) 61-7١

 .«لجو زع هللاب '"ةّرغلا لهأ الإ هركتُي ال هب اوقطت اذإف «ىلاعت هللاب ٌءاملعلا الإ هملعَي ال «نونكملا

 . فوصتلا يف هل يتلا «نيعبرألا» يف يملسلا نمحرلادبع وبأو ؛«دئسملا» يف يمليدلا روصنم وبأ هاور

 (ملعلا بلط يف ةلحرلا يف بيغرتلا) -؟
 هيف سمتلي ًاقيرط كلس نمو . . .» :لاق الب هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأ نع (حيحص) (1)- 84-17

 .«ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هل هللا َلّهَس «ًاملع

 E يف همامتب مّدقتو ٠. ريغو ملسم هاور

 ءهنع هللا يضر ّيدارُملا لاسع ّنب َناوفَص ثيتأ :لاق ٍشيبُح نب رز نعو (حيحص) (1) - مم 14۳

 يف هب ب نم جرخ جراخ ْنِم اما : : لوقي و هللا لوسر تعمس ينإف : لاق . ميلا طبت : تلق ؟كب ءاج ام :لاق

 .«عنصي امب ىضر اهتحنُجأ ةكئالملا هل ْتعَضَو الإ ؛ ملعلا بلط

 حيحص» :لاقو مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «هل ظفللاو هجام نباو ءهححصو يذمرتلا هاور

 .؛دانسإلا

 .هجرختسأو هبلطأ : يأ ؟(ملعلا طّبنأ) : هلوق

 ٤4--۷١ - )١( :لاقف ل يبنلا ثيتأ :لاق هنع هللا يضر قراخُملا نب ةصييق نعو (فيعض) »
 :لاقف .هب ىلاعت ُهللا ينعفني ام ينمّلعتل َكتيِتأَ «يمظع َّقَرَو ءيَنِس ثربَك :تلق .«؟كب ءاج ام !ٌةصيبق »

 هللا ناحبس :ًاثالث لقف ٌحبصلا تيلص اذإ !ةصيبق اي .كل ٌرفغتسا الإ هِرَدَم الو رجش الو رجحب َتررم ام !ٌةصيبق

 ضفأو «كدنع امم كلأسأ ينإ مهللا :لق !ةصيبق اي .جلافلاو ءماذجلاو ؛ىمَعلا نم ٌفاعُت ؛هدمحبو ميظعلا

 ةعماجلا ةبتكم يف ةروص اهتعر ؛ةرونملا ةنيدملا يف ةماعلا ةبتكملا يف ةطوطخم ةخسن هنم .«بيهرتلاو ؛بيغرتلا» ينعي (1)

 ًاليهست ةبتكملا ىلع هتفقوأو ءاهباوبأو اهبتكل ًاسرهف اهل تعضوو ءاريثك اهنم تدفتسا دقو ؛ةرونملا ةنيدملا يف ةيمالسإلا

 هللا هازج «نينسحملا دحأ ةقفنب نيدلجم يف باتكلا عبط مث :مهيف هللا كراب < «قيقحتلا يف نيبغارلا ةبلطللو يل ةعجارملل

 نبا لاق ءكردم نب يلع هنودو «كورتم ةيطع نب فسوي (۲۱۱۲) هدانسإ يف اذهو . بعوتسي مل هئيداحأ جرخ نم نکل ءآريخ

 رهو ؛ةثالثلا نوقلعملا هدلقتو ؛ظافحلا ضعب هنسح تاقالا هذه عم ؛مهتم (حلاص نب مالسلادبع) هخيشو .«باذك» : نيعم

 .(79144) مقر ؛ةفيعضلا» يف جرخم

 . ةلفغلا لهأ : يأ قفز

Ed E E هريغو لصألا يف )1( 

1 



 .«كناكرب نم يلع ْلِزنأو .كتمحر نم َيلع رشناو «كللضف نم َيلع
 . َمَسُي مل وار هذانسإ يفو ءدمحأ هاور

A114نالا در ال وجسلا ىلإ ادخ نس: لاق لب يبنلا نع ةمامأ يبأ نعو (حينحص نسح) ()  

 SE همّلعُي وأ ًاريخ ملعتي

 1 ١ “ب سأب ال دانسإب «ريبكلا» يف ف يناربطلا هاور

 يناس ی نر هن اوو نكسب یک نما يرلر ( ميس 00221067

 ةلزنمب وهف :.كلذ ريغل ءاج نمو «هللا ليبس يف نيدهاجملا ةلزنمب وهف ُهُملَعُي وأ «هّمَلعتي ريخل الإ هتأي مل ءاذه

 ا . «هريغ عاتم ىلإ رظنب ٍلجرلا
 «")هفعض ىلع َممجأ الو كرت نم هدانسإ يف سیلو ؛يقهيبلاو هجام نبا هاور

 تع او أف ع لت اما :لللي هللا لوسر لاق :لاق يلع نع يرو (عوضوم) (7) - 71-1

 . «هراد َةبعَع وطخَي ثيح هبونذ هل هللا ٌرفغالإ ؛ ملع ٍبلط يف ًابوث سيل الو

 .«طسوألا" يف يناربطلا هاور

 . هفخ سبل : يأ (ففخت) : هلوق

 يف وهف ؛ملعلا بلط يف چرخ نما : : هَ هللا لوسر لاق : لاق سنأ نعو :«هريغل ح) (0) 848-14

 . «عجري ىتح هللا ليبس
 ؟نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 ديري ادغ نما : لوقي كي هللا لوسر ٌثعمس :لاق ءادردلا يبأ نعو (ًادج فيعض) (۳) - فيك لحل

 «تاوامسلا ٌةكئالم هيلع ْثَّلصو .ءاهفانكأ ةكئالملا هل ثشّرَفو ءةتجلا ىلإ ًاباب هل هللا حتف ؛هلل همّلعتي ملعلا

 ةئرو ًءاملعلاو «ءامسلا يف بكوك رغصأ ىلع ردبلا ةليل رمقلاك دباعلا ىلج لضفلا نم ملاعللو «رحبلا ٌناتيحو

 ثومو فاو ظحب ذخأ هذخأ نمف < ءّلعلا اوث رَ مهنکلو ءًامهرد الو ًارانيد ارث روب مل ةايبنألا نإ ؛ءاببنألا

 . ؟ملاع توم نم رسيا ةليبق ثومو ءسمّط ٌمجن وهو شال ٌةملُثو اا

 فرضا

 : ظفلب (41/1) مكاحلا هجرخأو :تلق .رامع نب ماشه هيفو «ةديج هدانسإو» :0717/1) يقارعلا ظفاحلا لاقو :تلق (1)
 ل اولا ريخ ملغتيل الإ ديري ال دجسملا ىلإ حا ار نموا :دازو .«ةرمعلا مات رمتعم رجأ . .

 . يبهذلا هقفاوو «يراخبلا طرش ىلع هحّحصو

 اشي مهلا جرعأ دقو 0(2؟/15) «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاق امك ؛ملسم طرش ىلع حيحص هجام نبا دانسإ لب ؛تلق (5)

 لاو ريشملا «يور : هلوقب ثيدحلا ريدصتق . طقف ملسم طرش ىلع وه امنإو .يبهذلا هقفاوو ؛نيخيشلا طرش ىلع هححصو

 e .ديجب سيل ثيدحلا فيعضت

 ءىيس وهو ؛(يزارلا 'زفعجوبأ) هيف نكل .«يزملا ةفحن» يف اذكو ؛«بيرغ نسح» )١145(: يذمرتلا يف يذلا :تلق )۳(

 . ملعأ هللاوأ .ديعب وهو .يوبنلا دجسملاب صاخ اذه نإ : لاقي نأ الإ ٠ هلبق يذلا ةريوه يبأ ثيدح هل دهشي نکل ٠ ظفحلا

 0 !ةداعلاك ةلهجلا هنع لفغو ؛ةطوطخملا نم حيحصتلاو ء(هظحب) : لصألا (4)

 . .فرغو ةفرغ :لثم « (ملث) اهعمجو «للخلا : :(ةملثلا) (6)



 ىلإ «ملاعلا توما :مهدنع سيلو ««هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ ذر

 نامثع نع كلام يبأ نب ديزي نب دلاخ انثدح :ملسم نب ديلولا ةياور نم هل ظفللاو  يقهيبلا هاورو .2"'رخآ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيدّرلا يبأ ثيدح هدعب بابلا يف يتأيسو .هنع نميأ نبا

 (َِي هللا لوسر ىلع بذكلا نم بيهرتلاو ,هخسنو هغيلبتو ثيدحلا عامس يف بيغرتلا) ٣

 :لوقي هي هللا لوسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع (حيحص نسح) (۱) 88-6

 .«عماس نم ىعؤأ لب برق هعمس امك هغلبف ًاثيش انم عمس أما هللا رّضن»

 : يذمرتلا لاقو .؛ًأرما هللا َْمِجَر» : لاق هنأ الإ ««هحيحص» يف نابح نباو «يذمرتلاو "دواد وبأ هاور
 . ؟حيحص نسح ثيدحا

 ىهو «ةراضنلاب هل ءاعدلا :هانعم . ىباطخلا هاكح ءاهفيفختو ةمجعملا داضلا ديدشتب وه (رضن) :هلوق

 1 . كلذ ريغ ليقو . هتّيزو هللا هلّمج :هريدقت نوكيف ءنسّحلاو ةجهبلاو ةمعنلا

 عمس أرما هللا رّضن» :لوقي ال هللا لوسر تعمس :لاق تباث نب ديز نعو (حيحص) (۲) - 0١-4١
 نهيلع ''ُلِفَي ال ثالث .هيقفب سيل هقف ٍلماح برو ءةنم ةقفأ وه نم ىلإ هقف ٍلماح ٌبرف «هريغ هغّلبف ًائيدح انم

 نمو . . مهءارو ْنَم طيحُت مهّتوعد نإف ؛ةعامجلا ٌموزلو ءرمألا ةالو ةحصانمو «هلل لمعلا صالخإ : ملسم ٌّبلق

 تناك نمو ءهل بِك ام الإ ايندلا نم هنأ ملو «هيتيع نيب هّرقف لعجو «هّرمأ هيلع هللا قرف ؛ هنن ايندلا تناك

 .«ةمضار يهو ايندلا هنتأو «هبلق يف هانغ لعجو «هّرمأ هللا عمج ؛ نين ةرخألا

 دواد وبأ «هيقفب سيل» : هلوق ىلإ هردص یورو .ريخأتو ميدقتب يقهيبلاو ؛؛هحيحص» يف نابح نبا هاور

 .امهيلع ةدايزب هجام نباو يئاسنلاو ءهنسحو «يذمرتلاو

 دجسمب ب هللا لوسر انبطخ : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (هريغل ص) (۳)- ۹۱-۱

 ٌبْرَف ءاهعمسب مل نم ىلإ اهب بهذ مث :«؟اهاعوو اهظفحف يتلاقم عمس ًارما هللا رّضن١ : د

 . ثيدحلا ؛هنم ُهقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو «'*اهيقفب سيل هقف ٍلماح
 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ةلاحإلاب ثيدحلا اونسح مهنأ انه ةثالثلا نيقلعملا لهج نم نإو . لوألا بابلا لوأ يف ؛حيحصلا# يف ةدايزلا هذه نود مدقتو (1)

 .(44158) «ةفيعضلا» يف ليصفتلاو !اهنودب مدقتملا ثيدحلا ىلع

 يتالا تباث نب ديز ثيدح نم امنإو ؛دوعسم نبا ثيدح نم هجرخي مل هنإف ءمهو ثيدحلا اذه يف دواد يبأ ركذ :تلق (۲)

 ش . هدعب

 نمو «قحلا نع هليزي دقح هلخدي ال :لوقي ءدقحلاو نغضلا وهو :(لغلا) نم هلعج ؛حتف نمق ءاهمضو ءايلا حتفب ىوري (۳)
 . 07/73 )1١/ يلبنحلا ةورع نبال «يراردلا بكاوكلا» يف اذك . ءيش لك يف ةنايخلا :(لالغإلا) و ؛ةنايخلا نم هلعج ؛ّمض

 هنألو ء(۱۳۹/۱) «عمجملا» يف الو «ةطوطخملا يف درت مل اهنأل اهتفذح دقو ؛«اهعمسي مل نم اهغلبو» :لصالا يف داز (5)

 .اهريغو ةرامع ىفطصم ةعبط يف تءاج نإو ءهل ىنعم ال راركت

 . ةيرهاظلا ةطوطخمو «عمجملا نم بيوصتلاو «ةرامع ةعوبطم يف اذكو .؛هل هقف ال» :لصألا (6)
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 ىنم فيخ (فيخلا) ب هللا لوسر ثعمس : :لاق ٍمِطُم نب ري نعو «هريغلص) (4) - نيش ا

 برو «هل ةقف ال هقف لماح برف < ءاهنمسي مل نم اهفّلبو ءاهاعَوو اهظفحف يتلاقم عمس ًادبع هللا رّضنا : :لوقي
 ةمئألا ٌةحيصنلاو هلل لمعلا صالخإ : :نمؤم ُبلق نهيلع "لِي ال ثالث ءدنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح
 .«مهءارو ْنَم طوحت مهتوعد نإف ؛مهتعامج موزلو «نيملسملا

 احلا دعب يا :لاق هنأ الإ ور ارانب کا يف يارا جام نباو دمحأ هاور
 دنع هلو .ةيبأ نع:معطم نب ريبج نب دمحم نع يرهزلا نع" مالسلادبع نع قاحسإ نب دمحم نع مهلك هوور
 . نسح هذه دانسإو «يرهزلا نع ناسيك نب حلاص نع قيرط دمحأ

1e4اي. :انلق .«يئافلخ محرا مهللا» :و لكي يبنلا لاق : لاق سابع نبأ نع يوژو (عوضوم) (1) - نك  
 لا ارمان ياا رز يلعب وام الا لاق ؟كؤافلخ نمو !هللا لوسر

 .؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 باتك ىلع نوعمنْجَي موق نماما : : لكي هللا لوسر لاق : لاق َنْيَدرلا يبأ نعو (فيعض) 6 5" _)١(
 «هريغ ثيل يفااوضوخي وأ ءاوموقي ىتح ٌةكئالملا مهتمَح الإو ىلل ًافايضأ اوناك الإ ؛مهنيب ةتوطاعتي ءهللا
 يف جئارلا ي E ؛َسْردَي نأ ةفاخم هخاستنا وأ ؛تومي نأ ةقاخم ملع بلط يف جرخي ملاع نم امو

 1 بىن هب غري ملأ لمع هب ٌءىطِبُي نمو «هللا ليبس
 .«*رشايع نب ليعامسإ ةياور نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 الإ لمص عطقلا مدنيا تام اإ : : ل هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نعو (حيحص) 10 - )١(
 E معبرا راج عسا : ثالث نم

 .ةقياسلا ةحفصلا يف ةمدقتملا (1) ةيشا ةيشاحلا رظنا )0

 اذهب (يفلسلا يدمخ انيعأ ةعبط 164١ مقر) وا(41/97/1) ؛يناربطلا ريبك» يف ثيدحلاف ءءانتتسالا اذهل هجو ال : :تلق .(9)
 امأو .فتضُلا مهركذي مل نمم هريغو )٠55 ١( هجام نبا ظفل وهو ء؛طيحت» يناثلا ظفللا هيقو ؛فلؤملا هركذ يذلا قايسلا
 نم نوكت مهتوعد ناف : :دمحأ ظفلو ؛دحاو ىنعملاو .«ظفحت» ةيرهاظلا ةطوطخم يفو ءاهرأ ملف ءاطوحتاا : لوألا ظفللا
 روكذملا هؤانئتساو اميس ال «كلذ ىلإ ريشي نأ فلؤملاب نسحب ناكف ءهل قايسلا نأ ماد امو ؛يناربطلل ةياور وهو “هتارو
 يف يناربطلا هاور» )۱١۹/۱(: هلوقب كلذ ىلإ راشأ 'نيح يمثيهلا نسحأ دقف كلذلو .هل سيل قايسلا نأب ءىراقلا رعشي
 ا . انركذ ام ىلإ ةراشإ ركذلا يف ريخأتلا قحتسي نم مدقف ءادمحأو "ريبكلا»

 هدنع ىرخأ ةياور يف هتبثأ هنكل «هذه يناربطلا ةياور وهو - بوتجلا يبأ نبا وهو  مالسلادبغل ركذ دمحأ دانسإ يف سيل 0
Mot 

 اثم ىلوألا ةلمجلا ىنعم ًاضيأ هيفو «لرألا بابلا لوأ «حيحصلا# يق مدقت رخآ ثيدحا يف تءاج هنم.ةريخألا ةلمجلا )€(
 ملو ةباحضلا يف ركذ هلا : لاق هنأ هدنم نبا نع ؛ةباصإلا» يف ظفاحلا لقن (نيدرلا وبأ) و ءامهفرعأ مل نايوار هقوفو :تلق (5)

 ريغ هنأ ودبي كلذ ىلإ وه مث :تلق . «نييماشلا دئسما يف يناربطلاو ةماسأ يبأ نب ثراجحلا ةياور نم ثيدحلا قاس مث ؛8تبثي
EO EL O Eجاتا ل ريق دورتي او  

 !طقف (ليعامسإ) ب ةلهجلا هلعأو .هل هجو ال امم :يباحص هنأب ۲١( ص) ؛هتلاجعا يف
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 هللا ءاش نإ هريغو «ملعلا رشن» يف رئاظن هل يتأيو ؛هكلس يف مظتني امو وه مدقتو .هريغو ملسم هاور

 هطخ يقب ام «هدعب نم هب لمع وأ هخسن وأ هأرق نم ُرجأو ةرجأ هل عفانلا ملعلا خسانا : ظفاحلا لاق . ىلاعت

 وأ هخسن وأ هأرق نم ٌرزوو «ةرزو هيلع منزلا بجنوب ام قاتلا ريغ ماتر لاثمأو ثيدحلا اذهل «هب ٌلمعلاو

 .1ةئيس . .3 وأ .ةنسح ةنس نس نما : «'!ثيداحألا نم مدقتامل «هب ٌلمعلاو طخ يقب ام «هدعب نم هب لمع

 .«ملعأ هللاو

 ؛باتك يف ّيلع ىلص نم» : ل هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يورو (عوضوم) (۳) - ۷۹ ١6

 ل

 .هبشأ وهو ؛هيلع ًافوقوم دمحم نب رفعج مالك نم يورو . .هریغو ””يناربطلا هاور

 نم هّدعقم أوبتيلف ؛ًادمعتم ّىلع بذك نم» : لک هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (5)- و4-١ ه4

 . ؟رانلا

 «حاحصلا» يف ةباحصلا نم دحاو ام ريغ نع يوُر دق ثيدحلا اذهو .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 . ملعأ هللاو .رتاوتلا غلبم غلب ىتح ءاهريغو «ديناسملا» و «نئسلا و

 هنآ "”ىرُي ثيدحب ينع ثّدح نم» : :لاق لك يبنلا نع بدنج نب ةرُّمَس نعو (حيحص) (۷) و0-8

 .نيبذاكلا دحأ وهف ؛ٌبذك

 .هريغو ملسم هاور

 بذكك سيل ّيلع ًابذک نإ" : لوقي لكي هللا لوسر ٌتعمس : لاق ة ةريغملا نعو (حيحص) (۸) 1

 . «رانلا نم هّدعقم أوبتيلف ؛ًادمعتم ىلع َبذَك نمف «دحأ ىلع

 .ریغو هاور

 (ءاملعلا ةسلاجم يف بيغرتلا) ٤

 . «اوعتراف ةنجلا ضايرب متررّماذإ» : ة5 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع (فيعض) (۱) 8/0

 .«ملعلا ٌسلاجم» :لاق ؟ةنجلا ضاير امو !هللا لوسر اي :اولاق

 . مسي مل وار هيفو ؛؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 كيلع ايب اي :هنبال لاق نامقل نإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (۲)-۷۸- ۲

 )١( (ثيداحأ) باوصلا لعلو ءلصألا اذك .

 )۳۳١١(. 'ةفيعضلا» يف جرخم وهو «ناباذك هيفو (نيمرحلا 1870) مقرب «طسوألا» يف :تلق (۲)

 . نظي :يأ ؛«اهحتف زاوج مهضعب ركذو ءءايلا مضب ره» )1١(: يجانلا لاق 2

 مث . ةينثتلاب (نيبذاكلا) ظفلب ةرمس ةياور نم !ملسم حيحص ىلع هجرختسم" يف يتاهبصألا ميم وبأ هاورو ؛عمجلا ظفلب وه (4)

 . «امهيف كشلا ىلع (نيبذاكلا) وأ (نيبذاكلا)" :ةريغملا ةياور نم هاور

 اضيأ ملسم دتع يهو . ازئانجلا يف هركذ «ةحاينلا» اهيف ةلمج هدنع هيفو ءاضيأ يراخبلا هاور دقف ءريصقت اذه :تلق (6)

 .نيخيشلا ىلإ اهازعو ؛باتكلا اذه رخاوأ يف فنصملا اهركذ دقو ءرخآ عضوم
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 يملا ضرألا يحي امك ٠ ءةمكحلا رونب تّيملا ّبلقلا يحُبل هللا نإف ءءامكحلا مالك عمْساو ءءاملعلا ةسلاجمب
 : . «رطملا لباوب ١

 يذمرتلا اهنسح دقو «مساقلا نع ديزي نب يلع نع رحز نب هللاديبع قيرط نم «ريبكلا» يف يئاربطلا ةاور
 . ملعأ هللاو . .فوقوم هلعلو «نتملا اذه ريغل

 » :لاق' ؟ريخ اَنئاسّلُج يأ !هللا لوسر اي :ليق :لاق سابع نبا نعو (فيعض) (۳) ۳ -9/! 

 . هلع ةرخآلاب مكركذو ؛هقطنم مكلمع يف دازو ؛ةثيؤر هللا مكرّكذ

 .ناسح نب كرابم الإ ؛«حيحصلا» ةاور هتاورو ىلعي وبأ هاور
 (مهب ةالابملا مدعو مهتعاضإ نم بيهرتلاو ,مهريقوتو مهلالجإو ءاملعلا ماركإ يف بيغرتلا) ٥
 ٍدحأ ىلتق نم نيلجرلا نيب ٌممجَي ناك يبنلا نأ : هنع هللا يضر رباج نع (حيحص) (۱) 97-14

 1 ا ل و اب ردت فار مبا لوقي مث ؛- ربقلا يف ينعي -

 1 .يراخبلا هاور

 ` هللا الج نم ّنإ» : لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (نسح) (1) - 4-11
 ا یارو «هنع يفاجلا الو هيف يلاغلا ريغ هرقلا لماحو «ملسملا ةبيشلا يذ ماركإ

 1 1 . دواد وبأ هاور
 .«مكرياكأ عم ٌةكربلا» : لاق ل هللا لوسر نأ ؛ سابع نبا نعو (حيحص) (۳)- ۹4-7

 .«ملسم طش ىلع حیحص : لاقو مكاحنلاو ««طسوألا» يف ة يناربطلا هاور

1Yئمأيو ءٌريغصلا محريو هٌريبكلا رقوُي مل نم انم سيل# : :لاق لك يبنلا نع هنعو (تفيعض) (1) - ما  

 . «ركنملا نع نيو «فورعملاب
 .(هحیحصا يف نابح نباو «يذمرتلاو دمحأ هاور

 انم سيلا : لاق قي يبنلا هب ُب امهنع هللا يضر []رمَع نب هللادبع نعو (حيحص) (4) 1٠١4
 ش ش . «انريبك ّقح فريو ءانریغص ْمحرَي مل نم

 .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور
 يمل نم ينأ نم سيلا :لاق كو هللا لوسر نأ ؛تماصلا نب ةدابع نعو (نسح) (00- ۱-۹ ٠

 .«انملاعل ٌفرعيو ءانريغص ْمَحُْريو ءانريبك
 ؛«انم سيل» : لاق هنأ الإ ؛مكاحلاو يناربطلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 وه اذهو ءا هقفاوو ٠ راق طرق اع عصا )1۲/١(: ؛كردتسملا» يف يذلاو .ةطوطخملاو لصألا اذك قل
 ٠.ملسم نود يراخبلا لاجر نم ةمركعو سابع نبا نع ةمركع ةياور نم هنإف «باوصلا

 نأ نبا وهو هشبل تانسا يف العر بالا اذه يف «حيحصلا» يف اهارحت ىرخأ تاياورب حيحص هنم لوألا رطشلا :تلق قفز
 !هححصو هفعض نم نيب اطسوت ةثالثلا هتسحو )۲۱١۸(« ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛ طلتخم فيعض « ميلس
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 محرري مل نم انم سيل» : يي هللا لوسر لاق :لاق عقسألا نب ةلثاو نعو (هريغل ص) (5)- ٠ ٠١۲

 . ؛انريبك لجو ءانريغص
 . هنم عمسي ملو «ةلئاو نع باهش نبا ةياور نم يناربطلا هاور

 :لاق لكي هللا لوسر نأ ؛هّدج نع هيبأ نع بْيعُش نب ورمَع نعو (حيحص نسح) (۷) 1١0

 . 'انريبك فرش ٌفِرْعَيو ءانريغص ْمحري مّل نم انم سيلا
 . "ان يبك ٌّقح فرعيلا :لاق هنأ الإ ؛دواد وبأو يذمرتلا هاور

 اوملعتو «ملعلا اوُمّلعَت» ال هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يورو (ادج فيعض) ۲ -_ ۸١-)۲(

 . «هنم نومّلَعَت نمل اوعضاوتو ءَاقولاو ةنيكسلا ملعلل

 .؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ينكِردُي ال مهللا» :لاق كو هللا لوسر نأ ؛ييدعاسلا ٍدعس نب لهس نعو (فيعض) )١( - ني و

 .مجاعألا ٌبولق مهُبولق ؛ميلحلا نم هيف ايحتسُي الو .ميلعلا هيف حسي ال ًانامز اوكردُت ال :لاق وأ  ءّنامَز

 .«برعلا ُةنسلأ مهتتسلأو

 . ةعيهل نبا هدانسإ يفو ءدمحأ هاور

 وذ : : قفانم الإ مهب ٌفحَتسَي ال ٌثالث» :لاق لب هللا لوسر نع ًةمامأ يبأ نعو (فيعض) (4) - 87-4

 . طق مامو «ملعلا وذو «مالسإلا يف ةبيشلا

 يذمرتلا اهنسح دقو «مساقلا نع ديزي نب يلع نع رحَر نب هللاديبُع قيرط نم هريبكلا» يف يناربطلا هاور

0 

 اذإ» :نامز ذنم ًائيدح تعمس دقل :لاق هنع هللا يضر رسب نب هللادبع نعو (نسح) (4)- 4 ٠

 ؛ لجو زع هللا يف باهي ًالجر مهيف َرَث ملف مهّموجو َتْحََّّصتف رثكأ وأ ّلقأ وأ الجر نيرشع ؛ ر

 . قر دق رمألا نأ ملعاف

 . نسح هدانسإو «ةريبكلا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 ىلع فاخأ ال» :لوقي هلي يبنلا عمس هنأ ؛ٌيرعشألا كلام يبأ نع يورو (فيعض) (0) - 84 _ ١

 نمؤملا هذخأي ؛ُباتكلا مهل تقي ن أو «"(اولتتقيف] اودساحتيف ايندلا نم مهل َرّثكُي نأ : لالخ ثالث الإ يتمأ

 ولوأ الإ ٌركّذي امو ابر دنع نم نك هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعب اموإ» ,هليوأت يغتبي

 )١( . ظفلب امهل ةياور يقو ؛(27017و86١ /7) «دنسملا» يف دمحأو ««درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ ظفللا اذهبو :تلق :

 هححصو ؛(117/8/) مكاحلا هجرخأ .لوألا ظفللاب ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو . نسح ثيدحلا دانسإو «ءانريبك رقويو»

 .الاق امك وهو «يبهذلا هققاوو «ملسم طرش ىلع

 «؟نييماشلا دنسم» و و ؟يناربطلا ريبك» نم اهتكردتساو «مكاحلا دنع ةريره يبأ ثيدح يف كلذكو لصألا نم ةدايزلا تطقس (۲)

 «يمجعآ ينابلأ ينأب يفارتعا عم ًاهجو هل دجأ الو :«نودساحتيف) يف عفرلا نون اوتبثأ مهنكلو «ةثالثلا نيقلعملا تتاف دقو

 . )0٦٠۷( «ةفيعضلا» يف جرخم ثيدحلاو ! !ساسد قرعلاو « يلصأك مهلصأ نأ وأ « مهفأ ال ام مهتمهنأ مهتبورع لعلف
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 ٠ ؛هيلع نولابي الو ؛ ِهّنوُمْيْضُيَ وعيضيف ملع اذ اوري نأو .4بابلألا .

 «ريبكلا» يف يناربطلا هاور .

  7(ىلاعت هللا هجو ريغل ملعلا ملعت نم بيهرتلا)
 1١6 _- ۷ _)١( هب ىغتبي ام ًاملع مّلعن نم : : هلو هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع (هريغل ص)

 د ٠ .اهحير ينعي : «ةمايقلا موي ةّنجلا َفْرَع ْدِحَي مل ؛ايندلا نم ًاضرَع هب َبيِصْيِل الإ هملعتي ال |

 يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «هحيحص» يف نابح نباو هجام نباو دواد وبأ هاور
 ما : ا .«ملسمو

 :هيفو ء[ثيدح -1] ؛ءايرلا باب» لأوأ يف ةريره يبأ ثيدح مدقتو ». ٠ . أرقو ءهمّلعو ملعلاَمْلعت لجر
 ؛نآرقلا كيف ٌتأرقو ءهتمّلعو ملعلا ٌثملعت : لاق ؟اهيف تلمع امف :لاقف اهفرعف «همعن هفّرعف هب ياف «نآرقلا
 ىلع بحق هب رم مل ءّليق دقف .ٌءىراق وه : ٌلاقيل نارقلا تأرقو «ٌملاع :: : لاغبل ٌتملعت كنكلو «ٌتبَّذك : لاق

 .ثيدحلا ا. . . رانلا يف ّيِتلَأ ىتح ههجو :

 ش . هريغو ملسم هاور :

 8- 1١ّبلط نم» .:لوقي كو هللا لوسر تعمس :لاق كلام نب بعك نع يورو (هريغل ص)(۲)-

 هًرانلا هللا هلخدأ ءهيلإ سانلا ٌموجو هب ٌفرصَيو اهفسلا هب يرامُيل وأ «ءاملعلا هب ّيراجُيل َملعلا . :
 ءيقهببلاو ًادهاش مكاحلاو «هريغو «تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نباو « هل ظفللاو  يذمرتلا هاور

 .«بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو

  )۳(- ۱۱۷-۹«ءاملعلا هب اوال َملعلا اوملعت ال» : ةا هللا لوسر لاق :لاق رباج نعو (هريغل ص)

 رانلا ٌرانلاف كلذ لعف نمف ."سلاجملا هب اورّيخت الو .ًءاهفسلا هب اورامت الو .
 نبا نع ٌيقفاغلا بويأ نب ىبحي ةياور نم مهلك ؛يقهيبلاو ء'هحيحص» يف نابح نباو «هجام نبا هاور.

 “يف دش نَم ىلإ تفتلي الو ءامهريغو ناخيشلا هب جتحا ةقث اذه ىيحيو . هنع ريبزلا يبأ نع جيرُج
 -۱٠۸ -)٤( ةفيذح ثيدح نم هوحنب ًاضيأ هجام نبا هاورو (هريغل ص) .

 -1١9-)0()ص :ًءاملعلا هب َيهابُيل ءّملعلا بلط نم» : لڳ يبنلا نع رمُع نبا نع يورو :(هريغل

 ارانلا يف وهف ؛هيلإ سانلا هوجو ٌفِرصيل وأ ,ًءاهفسلا هب يرامُيو .

 هجم نبأ ةاوز 00 :
 0- )5(-11١مّلعت نم» قي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يوُرو (هريغل ص)

 .لوقعلا ءافعض هب لداجي :يأ )١(

 ٠ !اهلضفأو سلاجملا ريخ اودصقتل :يأ ()
 يذلا هققاوو «مكاحلا هححصوا ء(۱۸۷ /۱) ربلادبع نباو ء(۸1/1) افي مكاحلا هجرخأ هجولا اذه نمو :تلق .(۳)

 (ناسلدم) ريبزلا ابأ .هخيشو جيرج نبا نإف ؛ عاطقنالا نم ملس نإ اولاق امك وهو «(85 /1) يقارعلا ظفاحلا ًاضيأ هححصو
 .هب ىّوقتتو .ءاهب ىّرقتي بابلا يف دهاوش هل نإف ؛ ؛لاح لك ىلع حيحص ثيدحلا أ ريغ «هانعنع دقو «كلذب نافورعم :

 م1١١



 .«مّنهج هللا هّلخدأ ؛ سانلا ةوجو هب فرصيو ؛ءاهفسلا هب يراميو «ءاملعلا هب يهاب ملعلا

 .ًاضيأ هجام نبا هاور

 ريغ هب دارأ وأ ءهللا ٍريغل ًاملع مّلعَت نم» :لاق 4 يبنلا نع َرمُع نبا نعو (فيعض) (1) - 65 ۸٩

 .راتلا نم هّدعقم أوبتيلف ؛هللا

 امهدانسإ لاجرو «هنم عمسي ملو ءرمع نبا نع كِيِرد نب دلاخ نع امهالك ؛هجام نباو يذمرتلا هاور

 . تاقث

AT 1A1نيّدلا يف نوُهّفمَتيَس يتمأ نم اسان نإ» : لاق كو يبنلا نع سابع نبأ نعو (فيعض) (۲) - » 

 نم ىنتجُي ال امك «كلذ نوكي الو !اننيدب مهّلزتعنو ؛مهايند نم ٌبيصنف ءارمألا يأن :نولوقي «نآرقلا نوؤرقي

 . «اياطخلا ينعي هنأك : حاّبصلا نبا لاق -الإ مهبرُق نم ىنتجُي ال كلذك ؛كوشلا الإ "'”داتقلا

 . .2""تاقث هتاورو «هجام نبا هاور

 هب يسيل ؛ مالكلا فرص ملعت نم» : 45 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نعو (فيعض) (۳)- ٤-۸۷

 . هًالدَع الو "فرص ةمايقلا موي هنم هللا لبق يلبي مل ؛سانلا وأ لاجرلا َبولق

 «متاح يبأ نباو يراخبلا هركذ ليبحرش نب كاحضلا نإف «عاطقنا هيف نوكي نأ هبشيو» :(ظفاحلا لاق)

 .«ملعأ هللاو . ةباحصلا نع ةياور هل اوركذي ملو

 مكئسبل اذإ مكب فيك :لاق هنأ لع هللا يضر هرم نبا نموا فورم هريغل )001211121

 ؟كلذ ىتمو :ليق !ًركنم اذه :َّلق ًاموي ْتَريغ نإف دنس ُذَكّتو ؛ريبكلا اهيف مهي ريغصلا اهيف وبري نتف
 تسمُتلاو «نيدلا ريغل ةو «مکؤارق ْترْثَكو .مكؤاهقف تلو « مكؤارمأ ْترْثَكو «مكؤانمأ تق اذإ :لاق

 . ةرخالا ٍلمعب ايندلا

 .ًافوقوم «هباتک» يف قازرلادبع هاور

 هل لاقف «نامزلا رخآ يف نوكت ًانتف ركذ هنأ : هنع هللا يضر يلع نعو (فوقوم ًادج ض) (4) 88-5

 .ةرخآلا لمعب ايندلا ِتسمُتلاو ؛ لمعلا ريغل ُملعلا ملت «نيدلا ريغل قمت اذإ :لاق ؟يلع اي كلذ ىتم : رمع

 .ًافوقوم «هباتک» يف ة ًاضيأ قازرلادبع هاور

 : هيفو عوفرملا سابع نبا ثيدح [لصف ١- لوألا بابلا يف] مدقتو

 ْمجلُي كلذف ءًانمث هب ىرتشاو ءًاعَمَط هيلع ذخأو ءهللا دابع نع هب َلْخَبَ ًاملع هللا هانآ ٌلِجَّرو» (فيعض)

 .كوشلا ىوس رمث هل نوكي ال كوش وذ رجش (۱)
 , ؟هجام نبا فيعض» يف هتدروأ كلذلو !؟نابح نبا الو ىتح ؛دحآ هقثوي ملو ؛(ةدرب يبأ نب هللاديبع) هيفو فيك : تلق قفز

 نيدقنلا نم لضفلا يمس اذه نمو ؛ةجاحلا ءارو هيف ةدايزلا نم ناسنإلا هفلكتي امو «هلضف : (مالكلا فرص)» :يباطخلا لاق (۳)

 . (ملعأ هللاو . ةضيرفلا وأ ةيدفلا :(لدعلا) و . ةلفانلا وأ ةبوتلا :(فرصلا) و .ًافرص

 مكاحلاو يمرادلاك ؛حيحص دانسإب هلصو نم ىلإ هوزع ىلْأْلا ناكف «عطقنم دانسإب (”07/11) هيف وهو «فتصملا» :يأ (4)

 .امهريغو



nesءاعمط هيلع ذخأو ءهللا دابع نع هب لخبف ًاملع هللا هاتآ يذلا اذه : :دانم يدانيو  

 . «باسحلا [نی] ٌعرقُب ىتح كلذكو ءًانمث هب یرتشاو

 (ريخلا ىلع ةلالدلاو ماعلا رشن يف بيغرتلا) -/

 هلمع نم ّنمؤملا نحل امم نإ» : ةى هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع (نسح) 41) - ۱۱۲ 117
 ليبسلا نبال ًاتيب وأ انب ًادجسم وأ ءهئّرو ًافحصم وأ « هکر ت ًاحلاص ا دلوو هّرَشّتو همّلع ًاملع هتوم دعب هتانسحو

 .«هتوم لعب نم هّقحلي «هتايحو هتحص يف هلام نم اهجرخأ ًةقدص وأ ءهارجأ ًارهن وأ «هانب

 .هوحنب «هحيحص# يف ةميزخ نبا هاورو « يقهيبلاو نسح دانسإب هجام نبا هاور
 ام دي ::ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةداتق '"![يبأ] نعوا (حيحص) (۲) - ۱۱۳ _ ۸

 .«هدغب نم هب لمع ٌملعو ءاهرجأ هغلبي يرجت ٌةقدصو ههل وعدي حلاص دلو : ثالث هدعب نم لجرلا فّلخُب
 . حيحص دانسإب هجام نبا هاور

 وأ ؛ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع َعطقنا َمدآ نبا تام اذإ» :ةريره يبأ ثيدح ١17[ /باب -1] مدقتو

 .«هل وعدي حلاصيلو وأ «هب عفتني ملع

 ْ .ملسم هاور

A14۹امد : ا هللا لوسر لاق : ا ن  

 . رشي ملع ثم ةقدصب ساغلا قدصت
 .ةريغو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

  )1( Eل هللا لوبسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (ًادج فيعض) : »

 .«ءايإ اهم ملسم كل خأ ىلإ اھلمحت مث ءاهعمسُت ىح ٌةملك ٌةّيطعلا

 .ًافوقوم نوكي نأ هبشيو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 الأ O لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (ًادج فيعض) (۳)- لكحل

 رق الع مل لبر يدعب ني مكدوجلو ؛م و ةوجأ اأو «ةوجألاةوجأا هلا ؟درجأل دوجألا نح مكربخأ

 . «ٌلكقُب ىتح لجو زع هلل هسفنب داج لرو «هدحو ةا ةمايقلا موي تعبي « هلع
 . يقهيبلاو ىلعي وبأ هاور

 ؛هدعب هب لمعي اقح هئاسل شعنُي لجر نم ام» : ا هللا لوسر لاق : لاق هنعو (فيعض) (4)- 11-1

 .«ةمايقلا موي هباوث ُهللا هاَقو مث ؛ةمايقلا موي ىلإ هّرجأ هل ىنَرَج الإ

 .هدضعت لوصألا:نكل «رظن هيف دانسإب دمحأ هاور

 . (ثيدح ١١-17 /باب -١)هدعب يذلاو ثيدحلا اذه مدقتو :تلق 2.00

 تيغرتلا يضرم ل يسر وبوس ةطوطخملا نم اهتكردتساو ؛ةرامع ةعوبطم نمو لصألا نم تطقس قفز

 .(هبلطو ملعلا يف
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 .ركذيو لوقي : يأ (شعني) :هلوق

 :لوقي في هللا لوسز تعمس :لاق "نع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (هريغل ص) (0- 114-14

 يرجي هرجأف ءًاملع َمّلع ٌلجرو «هللا لبس يف ًاطبارُت تام ٌلجر :توملا دعب مهروجأ مهبلع يرجت ٌةعبرأ»

 .«هل وعدي ًاحلاص ًادلو كرت ٌلجرو «ُتَرَج ام هل اهّرجأف «ًةقدص ىرجأ ٌلجرو «هب لمع ام هيلع

 ام ريغ ثيدح نم ًاقرفم حيحص وهو ..«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلاو «رازبلاو دمحأ مامإلا هاور

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم دحاو

 (لصف)

 دق هنإ :لاقف «هلمحتسي الب ّيبنلا ىتأ اجر نأ :يردبلا دوعسم يبأ نعو (حيحص) (4)- 1١١8-6

 لثم هلف ؛ ريخ ىلع َّلد نم» : ی هللا لوسر لاقف ءهلمحف «هاتأف . «ًانالف تئا» :هلكي هللا لوسر لاقف يب حدب

 . «هلماع لاق وأ «هلعاف رجأ

 .""'يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 وأ هباكر تّلك اذإ «هب َمدْبَأ :لاقي «يباكر تعلظ : ينعي «لادلا رسكو ةزمهلا مضب وه (يب َعدبأ) :هلوق

 . هب اعطقنم يقبو «تبطع

 :لاقف «هلأسف لک ّيبنلا لجر ىنأ :لاق هنع هللا يضر دوعسم "يبا نعو (حيحص) 1١١5-6 -)٩(

 هلف ؛ ريخ ىلع لو نَم» : ل هللا لوسر لاقف ءءاطعأف ءّلجرلا ىتأف .«أنالف ِتْنا نكلو ؛هّكيطعأ ام يدنع اما

 . «هلماع وأ ءهلعاف رجأ ٌلثم

 . ؟هحيحص) يف نابح نبا هاور

 . (هلعافك ريخلا ىلع ُلاّدلا» :ًارصتخم رازبلا هاورو

 .دعس نب لهس ثيدح نم «طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (هريغل ص) (5)- ٠-17

 ؛هلعافك ريخلا ىلع ُناّدلا» : لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو (ًادج فيعض) (0) 98-5

 . «نافهللا ةثاغإ بحي ُهللاو

 ؛ ةبحص هيبأل اوركذي مل  نالجع نب يدص همساو  ةمامأ ابأ نإف «شحاف أطخ وهو .«امهنع# :ةرامع ةعوبطمو لصالا يف )0(

 . ًالصأ ةطوطخملا يف ركذ يضرتلل سيلو

 . ؟حيحص نسح ثيدح» : لاقو «لصألا يف تناك ءاطخألا ضعب هنم تححصو «هل قايسلاو :تلق (۲)

 يل رهظيو )1515١(. ؛ةحيحصلا» يف جرخم وهو ؛نابح نبا نم بيوصتلاو «يدنع يتلا ةروصملا يف اذكو (نبا) :لصألا (۳)

 رحبلا ١95 /) «رازبلا دتسم# يف هنأ ببسلا لعلو ؛هتداع يه امك «. . .هنع ةياور يفو# :لاقل الإو «فلؤملا نم أطخ هنأ

 ةياور نم نابح نبا دنع وهو ؛دوعسم نبا وهو . هب هللادبع نع لئاو يبأ قيرط نم  فلؤملا دنع يتأي امك  ًارصتخم (راخزلا

 نم رهشأ دوعسم نبا نع هتياورب - يراصنالا سايإ نب دعس همساو اذه ورمع وبأو .دوعسم يبأ نع يتابيشلا ورمع يبأ

هتعبط يف هوتبثأف أطخلا اذهل ةثالثلا نوقلعملا هبتي ملو «ملعأ هللاو .أطخلا يعاود نم اذه ناكف ء(دوعسم يبأ) نع هتياور
 م

 !!ةفرخزملا
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 1 «©؟دهاوش هلو هَقّقُو دقو يرْيمُنلا هللادبع نب دايز ةياور نم رازبلا هاور
 نم هل ناك ید ىلإ اعد ن» :لاق لكي هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأ نعو «حيحص) (1) - ۱۱۸-۷

 نم ماثآ لثم مثإلا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو ءائيش مهروجأ نم كلذ ٌصقنب صفي ال «هعبت نم روجأ ثم رجألا
 . ةائيش مهمانآ نم كلذ لصق ال عبا

 .؟ريخلاب ةءادبلا بابا يف هريغو "وه مدقتو .هريغو ملسم هاور

 مكيلهأو مكن اوق) : ىلاعت هلوق يف هنع هللا يضر يلع نعو (فوقوم حيحص) (4)- ۱۱۹-۸
 .ريخلا مكيلهأ اوُعلَع : لاق ران

 .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو ءًافوقوم مكاحلا هاور

 (ملعلا متك نم بيهرتلا) 4 م
 جلع نع لش نم : : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ٠ 195-15١ -)١1(

 ا ؛ ِهّمَتَكُن

 مكاحلا هاوزو . يقهيبلاو يحمل ىف ناخن قب باو هجام نباو ءهتشحو يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 : .؟هاجرخُي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص» : لاقو «هوحنب

 ٠ ةموجألم ةمايقلا موب ىنأ الإ ؛ همي ًاملع ٌظفحي يلجر نم ام» : :لاق هجام نبال ةياور يفو (هريغل ص)
 ١ . ران نم ماجلب

EGEاوبس مر  nا :لاق لي هللا لوسر نأ  
 ,. «ران نم ماجلب ةمايقلا موي هللا ةمَجلأ

 . هيلع رابغ ال حيحص» :لاقو مكاحلاو «اهحيحض) يف نابح نبا هاور
 نع لئس 'نم» : ي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نغو (فيعض) ١-14 -)١(

 ام هدهاوش يف سيلف يناثلا رطشلا امأ «هريغو يردبلا دوعسم يبأ نع «حيحصلا» يف وهو ءطقف لوألا رطشلل دهاوشلا :تلق 000
 هيف تليبو ©( ۷) مقرب «ةفيعضلا» يف ةزيزع دئاوف عم ًاقيقحت هتدز مث )١5510(2 «ةحيحصلا) يف هتققح تنك امك هيوقي
 فلؤملا أطخو لوألا رطشلا الإ _ فعضلا ةديدش اهنأل ؛ ا ا كو و ل ااا
 !(يزيمتلا) ةدايزب (يريمنلا دايز) هنأ «راتسألا فشك» يف ام اطخو ء(يريمنلا هللادبع نبا . . .) هنأ :يوارلا يف هلوق يف
 ظافحلا نم عمج ةياور يف امك بوسنم ريغ (دايز) باوصلا نأو «ىلعي يبأ ll مهنم عمج امهب رتغا
 يبأ نب دايز) :: كورتملا يف لاقيو ؛فيعض (يريمتلا) و ءكورتم اذهو «باوصلا وهو (نوميم نب دايز) : :لاقف هبسن مهضعبو
 نب دايز هيفو )١501( «راتسألا فشك» يف رازبلا هاور# : (137/1) دحاو رطس يف مهلوق ةلهجلا ضقانت نم نأو «(ناسح
 وه امف !ضفانم كورتملاب هايإ مهلالعإ نكل ءمدقت امك (يريمدلا دايز) "فشكلا» يف يذلا نإف .«كورتم وهو ناسح يبأ

 اوعيطتسي مل:مث «ققحم ردصم نم لالعإلا اولقن دقل ٠ كانهو انه نم شيوحتلاو لهجلا ؛مهتم وكشت يذلا وه ؟ببسلا 1
 .ناعتسملا هللاو !!ملاعتلا يهو «ةليسولا رربت ةياغلاو !هيلع اوبذكف «؟فشكلا» يف ام نيبو هنيب قيفوتلا :

 تيّبنو انعم ةفيذُح ثيدح بقع ءطقف هجام نبال ًاززعم ةريره يبأ ثيدح نم هركذ امنإو «هظفل مدقتي مل ءالك :تلق (5)
  (باب ا“ /ةنسلا ؟ /8- )١ ثيداحألا رظنا . انه يتأيس هنآ ىلإ كانه
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 ًامجلم ةمايقلا موي ءاج ُّمّلعَي ام ريغب نآرقلا يف لاق نمو ءران نم ماجلب ًامّجلُم ةمايقلا موي ءاج ؛ُةَمتَكَف ملع

 . ران نم ماجلب

 دنسب «طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاورو .«حيحصلا» يف مهب جتحم تاقث هتاورو ا

 . طقف لوألا رطشلاب ديج

 ۲-٩١ -) )۲إلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر يردخلا ديعس يبأ نع يورو (ادج فيعض) :

 هران نم ماجلب ةمايقلا موي هللا ُهمَجَْأ ؛نيّدلا رمأ يف مانلا هب هللا عي امم ًاملع َمَتَك نم» .

 نم ةعامج نع اهب هللا حفني امم :هلوق نود ثيدحلا اذه يوُر دقو» :ظفاحلا لاق .هجام نبا هاور

 ءدوعنسم نب هللادبعو «ورمع نب هللادبعو «كلام نب سنأو «هللادبع نب رباج مهنم ءركُد نم ريغ ةباحصلا

 . «مهريغو قلط نب يلعو «ةسبع نب ورمعو

 َّنَعَل اذإ» : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع يورو (فيعض) (7)- 45-0

 . هللا زن ام متك دقف ًاثيدح متك نمف اهلّوأ ةمألا هذه ٌرخآ

 . ملعأ هللاو . عاطقنا هيفو .هجام نبا هاور

TT نع ٤ a a e eال مث مّلعَتَي يذلا لثم» : اع يك هللا  

 .«هنم قفنُي ال مث نکلا نكي يذلا ٍلثمك «هب
 . "ةعيهل نبا هدانسإ يفو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 بطخ : لاق هدج نع هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلاذبع نب ٍديعس نب ةمقلع نعو (فيعض) (4) 40-6
 ؛ مهّتاريج نوب ال ماوقأ لاب ام» : لاق مث «ًاريخ نيملسملا نم ٌفئاوط ىلع ىنئأف ؛موي تاذ كو هللا لوسر

 الو ٍءمهناريج نم َنومّلعتي ال ماوقآ لاب امو !؟مهنوهتي الو ءمهتورمأي الو ءمهتوظعَي الو مهمل ال ,

 ؛ مهتْوهنَيو .مهتورمأيو .مهتوظمَيو مهنوهّتفيو «مهتاريج موق نمل رالاو !؟نوظعتَي الو !نوهقفتَي

 ىنع هتورت ْنَم :ٌموق لاقف .لزن مث .«ةبوقعلا مهتلجاعأل وأ :نوظِّتيو ءنوهّقَفَتَيو «مهناريج نم موق نعلم
 كلذ غلبف .«بارعألاو هايملا ٍلهأ نم ةافُج ناريج مهلو ءءاهقف موق مه «نييرعشألا» :لاق ؟ءالؤهب

 ىلعي يبأ داننإ يفو «"حيحصلا» يف امهو «ورمع نباو ةريره يبأ ثيدح نم ءاج دقف ءاعطق حيحص لوألا رطشلا :تلق )١(

 قلعملا اوأر دق مهنأ عم ؛مهتاطيبخت نم وهف ؟حيحص هداتسإو» :ةلهجلا لوقو . فيعض وهو (يبلعتلا ىلعألادبع) :(؟544)

 درفني مل (ىلعألادبع)» نأ (۲۳۳۸) مقر تحت هركذ ناك ام يست اذه نكل «ةحارص روكذملا مقرلا تحت هفعض دق هيلع
 نم ةثالث يف ءاطخألا نم هيف ام تتيبو «21747) «ةفيعضلا» يف هيلع تددر دقو !حيحص هدانسإ نأ معزو «9. .ثيدحلاب

 اوعيطتسي مل ةباتكلاب ىتح مهلهجل مهنكلو ؛ةثالثلا هدلقت يذلا وه معزنا اذه نأ ينظ يفو .فيعض مهضعب نأو «هتارر

 !قحاللا هقيقحتل يفانملا قباسلا هجيرخت نم هوؤرق امع ريبعتلا
 يبأ نع ةريجح نب نمحرلادبعو مثيهلا يبأ نع «حمسلا يبأ جارد نع هنع بهو نبا ةياور نم هنكلو «فيعض وهو :ينعي (؟)

 هتررق امك ةريجح نبا نع ثيدحلا نسح جاردو «بهو نبا ةياورب ثيدحلا حيحص ةعيهل نبا نأل ؛نسح دانسإ اذهو .ةريره

 )074104  ؛ةحيحصلا# يف ةجرخم يهو «ةوق اهب دادزي دهاوشو قرط هلو ؛27 ص) ةمدقملا يف
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 :لاقف ؟انلاب امف «رشب انتركذو ءريخب ًاموق ٌتركذ !هللا لوسر اي :اولاقف ك هللا لوسر اوتأف «نييرعشألا

 2 نوهّققتيو نوظمّتيو مهناربج نم موق ّنَمّلعَتيل میلونو مُهّنُرْميلو ءمهّظعيَلو ُمهَئاريج موق َنُمّلمُيل''
 نطق : مهلوق اوداعأف < «مهبلع هلوق داعأف ؟ريغ نا !هللا لوسر اي :اولاقف . 'ايندلا يف ةبوقعلا مهّتلجاعأل

 0 ©"!هتوظعيو .مهَتوُملعُيو «مهّتوُهَقَمْيل ءةنس مهلهمأف ءةنس انلهمأ :اولاقف .ًاضيأ كلذ لاقف ؟اًنريغ

 :ةيالا «ميرم نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع َليئارسإ ينب نم اورفك نيذلا َنِعُنل : ةيآلا هذه ا هللا لوسر

 . "ةمقلع نع فورعم نب ريكب نع ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 ؛ ملعلا يف اوحصانت» : لاق كي يبنلا نأ ؛امهتع هللا يضر سابع نبا نعو (عوضوم) (6) وم 5

 : «مكّلئاسُم هللا ناو «هلام يف هتنايخ نم ٌدشأ هملع يف مكدحأ ةّايخ نإف

 هيف  نايْرَملا نب ديعس همساو - لاقبلا "دعس ابأ نأ الإ «تاقث هتاورو ًاضيأ «ريبكلا» يف ذ يناربطلا هاور

 . يتأي فالخ

 | (هلعفيال ام لوقيو هملعب لمعي الو ملعي نأ نم بيهرتلا) 5
 ينإ مهللا» :لوقي ناك لكي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر َمقرأ نب ديز نع (حيحص) )١( د ۱۲۳ ۷

 .«اهل ٌباجتسُي ال ٍةوعد نمو عشت ال سف نمو «عشختي ال بلق نمو «غفنب ال ملع نم كب ذوعأ
 .ثيدح نم ةعطق وهو «يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

 ءاجُي) قوق هلا اوسر عبس نأ« هلا يضر وي نب ناس نعو (عيحص) 9-۷-۰ ۸

 لهآ: عمت جف .©"'ءاحرب ٌرامحلا ٌرودي امك اهب ٌروديف اتقا ٌقِلدْنَتَ ءرانلا يف ىقْلُيف «ةمايقلا موي “لجرلاب

 مكرمآ تنك : لوقيف ؟ركنملا نع ىهْنَتو «فورعملاب ٌرمأت تنك َتسلآ ؟كّنأش ام !نالف اي : : نولوقيف ءهيلع رانلا

 r . «هيتآو ّيشلا نع مكاهنأو «هينآ الو فورعمااب

 ماوقأب يب ّيرسَأ ةليل ٹررم» :- ةا يبنلا ينعي - لوقي ٌةّتعمس ينإو : لاق (حيحص) (۳) ۔ ٠-1١68

 . (مهنونطفيو) :«عمجملا» يقو «ةطوطخملا يف اذكو (1)
 . ةلعلا وهف ءلاجرلا بتك نم يدنع اميف مجرتم ريغ (ديعس نب ةمقلع) نكل «هيف فلتخم ريكب : تلق ()

 بتكو )1١/ 1۷١١/۲۷١( «ريبكلا يناربطلا» و ةيرهاظلا ةطوطخم نم حيحصتلاو .ء(ديعس) :ةرامع ةعوبطمك لصألا (۳)

 «نيرخخآ ظافح تاياور يف امك (ديعس وبأ) هنأ باوصلاف الإو :لوصألا بسح ةينكلا هذهل ًابيوصتو ًاقيقحت اذه لوقأ . لاجرلا

 كنظأ ال ًاقيقحت ؛(۷۸۳) «ةفيعضلا» يف ققحم وه امك ؛ثيدحلا عضي باذك اذهو ؛(يعالكلا بيبح نب سودقلادبع) هنآو

 ١ . «ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ . رخآ ناكم يف هدجاو

 . ةعرسب هناكم نم ءيشلا جؤرخ (قالذنالا)..هلمع هملع فلاخي يذلا :يأ (4)

 .نيراصملا : يأ ءاعمألا : فاقلا رسكب (بْتق) عمج (9)

 نارود اهب روديو ؛هربد نم جرختو ؛هفوج نم هتيراصم ٌتصنت فيك لعفي ملر لاق نم لاح ىلإ يخخأ اي رظناف . نوحاطلا:يأ (7)

 ٍ . ةمالسلا هللا لأسن ؛هتئيه نم بجعتتو هيلإ رظنت سانلاو «نوحاطلاب رامحلا

 يف ينعي ءًابيرق فلؤملا هيلإ ريشيس يذلا بابلا يف كلذك ينأيسو ءديز نب ةماسأ ثيدح نم هنأ ينعي ءهريغو لصألا يفاذك (۷)

 -باتكلا ثيداحأ هؤالمإو ءهظفح ىلع هللا همحر فلؤملا دامتعا  ىرأ اميف  هببس «شحاف مهو اذهو :(؟ /دودحلا )1١
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 .«نولعقي ال ام نولوقي نيذلا ٌكّنمأ ءابطخ : لاق ؟ٌليربج اي ءالؤه نم : تلق «ران نم ضيراقمب مهُهافش ضرقت

 «سنأ ثيدح نم يقهيبلاو نابح نباو ايندلا يبأ نبا "اورو . “هل ظفللاو ءملسمو «يراخبلا هاور

 يتأيسو : ظفاحلا لاق .ههب نولمعي الو هللا ٌباتك نوؤرقيو» :امهل ةياور يف يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا دازو

 . [دودحلا باتك ١ 1] «هلعف هلوق فلاخو رکنم نع ىهن وأ فورعمب رمأ نم باب» يف هوحت ثيداحأ

 عسا "ةينابزلا» : لاق هو يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (ركنم) (۱) - 44-48

 ال نمک ُملعَي نم سيل : مهل ٌلاقيف ؟ناثوألا ٍةدّبَع لبق انب أدي : نولوقيف «ناثوألا ةدبع ىلإ مهنم ِءاّرقلا ةقّسف ىلإ

 .«ملعي

 «؛!هللادبع ينعي .«هنع يرَمُحلا هب درفت «ةلاوط يبأ ثيدح نم بيرغ» :لاقو ميعن وبأو «يناربطلا هاور
 ةريره يبأ ثيدح وهو «دهاوش هتبارغ عم ثيدحلا اذهلو :هللا همحر (ظفاحلا لاق) .دهازلا زيزعلادبع نبا

 وأ ةثالثلا كئلوأ» :هرخآ يفو .«ءىراق لاقيل نآرقلا ّعَمج ٌلجر ةمايقلا موي هب ىعدُي نم لّوأ نإ» : حيحصلا

 . [حيحصلا -۲ /1] «ءايرلا» يف همامتب ثيدحلا ظفل مدقتو . . اةمايقلا َموي رانلا مهب رعست هللا قلخ

 ٌلَحَتسا نم نآرقلاب نما ام» : ا هللا لوسر لاق : لاق بیهص نع يوُرو (فيعض) (۲)- ٠-1٠٠١

 . (هّمراحم

 .؟يوقلاب هدانسإ سيل «بيرغ ثيدح اذه» :لاقو يذمرتلا هاور

 لوزت ال» : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يملسألا َةْزرَب يبأ نعو (حيحص) (40- 1١5-0١

 نم سيل «كانهو انه ديز نب ةماسأ ثيدح نم هلعج يذلا ثيدحلا اذه نإف ءهلوصأ ىلإ كلذ يف مجري نأ نود «هتركاذ نم 2

 هللا يضر كلام نب سنأ هيوري «لوألاب هل ةلص ال ءرخا ثيدح وه امنإو ءامهريغ يف الو ؛نيحيحصلا» يف ال ؛ًاقلطم هثيدح

 «دنسملا# يف دمحأ مامإلا هتافو «فلؤملا مهركذ نمم مهريغو (نآمظلا دراوم -10) «هحيحص# يف نابح نبا هجرخأو ؛هنع
 ةرامع ىفطصم هلعف ام فالخب ءًاصاخ ًامقر هتيطعأو ؛ةماسأ ثيدح نع هتلصف كلذ لجأ نمو .(۳۲۳۱ ۲۰ ۳)
 . قيفوتلا يلو هللاو . ةثالثلا نيقلعملاك هريغو

 ظفللاو : هباوص امنإ : يجانلا لاق اذهلو «رخآلا اجرخي مل نيخيشلا نأ نم تفرع امل ؛ لوألا ثيدحلا ينعي هلعلو !لاقاذك )١(

 باتك يف هانعمب يراخبلا هاورو «هدهزلا باتك» يف هوحن ملسم هاورو .«رانلا ةفص باب» يف اذكه هاور هنإف ‹يراخبلل

 لبق يذلا ةماسأ ثيدح جيرختلا اذهب دارملاو ءانه فنصملا هيلإ راشأ يذلا عضوملا يف ملسم ظفل يتأيسو : : تلق . نتفلا

 .ًافنا هتنيب امك ؛اذه

 «ةحيحصلا» يف جرخم وهو فنا قبس امك ةماسأ ثيدح نم سيلو «سنأ ثيدح نم وه يذلا ءارسإلا ثيدح :ينعي (؟)
000 

 .رانلا ىلإ رانلا لهأ مهعقدل باذعلا ةكئالم اهب تيمسو ء(يطرش) عمج ؛طرشلا : برعلا دنع لصألا يف (ةينابزلا) (۳)

 .لاجرلا بتكو ةطوطخملاو ۲۸١( /۸) ميعن يبأل «ةيلحلا» نم حيحصتلاو ءهدهازلا زيزعلادبع نب رمع نب هللادبع» :لصألا )٤(

 . (504/8) «ةفيعضلا# يف جرخم ثيدحلاو

 .(اهنم) : باوصلا لعلو ءةطوطخملاو لصألا اذك )٥(

 .رهاظ وه.امك.رصاق دهاش وه مث .دقوت :يأ مهب رعست» :هلوق )1( 
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 ؟دبستكا يأ نم هلام نعو ؟هيف ّلَمَف ميف هيلع نعو ؟هانفأ ميف هرمع نع لأسُي ىتح "٠ ۲ةمايقلا ٌموي] دبغ امدق
 ! . ؟؟هالبأ ميف همسج نعو ؟هقفنأ َميفو

 . ؟حيحص نسح ثيدحاا :لاقو يذمرتلا هاور

 “ازت ام» : لاق يلي يبنلا نع لبج نب ذاعم ثيدح نم هريغو يقهيبلا هارو (هريغل حال (۵) ٠/179

 ؟هبسّتكا نيأ نم هلام نعو ؟هالبآ ميف هيابش نعو ؟هانفأ ميف هرمع نع : عبرأ نع َنأسُي ىتح ةمايقلا موي دبع امدق
 : : . ؟هیف َّلمَع اذام هملع نعو ؟هقفنأ َميفو

 مد نبا امدق لوزي ال» :لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو:(هريغل ح) (5)- 1718-5

 ميفو ؟هّبستكا نبأ نم هلام نعو ؟هالبأ ميف هبابش نعو ؟هانفأ ميف هرمع نع : سمخ نع ٌلأسُي ىتح ةمايقلا موي

 : 1؟مِلَع اميف لمع اذامو ؟هقفنأ

 نع نبا ثيدح نم هفرعن ال بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو «يقهيبلاو ءًاضيأ يذمرتلا هاور

 يمت نبا نيصُح .هقثو دقو «شنح وه اذه نيسح» : ظفاحلا لاق .«سيق نب نيسح ثيدح نم الإ ب يبنلا
 0 .«ملعأ هللاو . هلبق ام ىلإ فيضأ اذإ تاعباتملا يف نسح ثيدحلا اذهو «هريغ هفعضو

 نإ : كو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ًةبقُع نب ديلولا نع يورو (ًادج فيعض) (۳)- ۱-۳ ٠

 اهب الإ ةنخجلا انلختت ام هللاوق ءّرانلا متلخد مب :نولوقيف ءرانلا لهأ نم سانا ىلإ نوقلطنب ٍةنجلا ٍلهأ نم ًاسانأ

 ١ . لفن الو لوقت انك انإ : نولوقيف ؟مکنم انمّلعَت

 , .؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نم اما : :ةك هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع رانيد نب كلام نعو (لسرم فيعض) (4)- 8€‘ ٠١

 اذإ رانيد ْنْب كلام ناک :رفعج لاق .«؟اهب دارأ ام :لاق هنظأ  اهنع هلئاس لجو زع هللا الإ ةبطخ بطخَي دبع

 زغ هللا نأ ملعأ انأو .مكيلع يمالكب مَن ينيع نأ نوبسحت :لوقي مث ءّمطقني ئتح ىكب ثيدحلا اذهب ثّدح
 : ؟هب ٌتدرأ ام : ةمايقلا موي هنع يلئاس لجو

 . ديج داتسإب ًالسرم يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 ١١19-6 - ) )۷ا لاق  رماع نبا ينعي  نامقل نعو (فوقوم:هريغل ص) 7

 لاف: اي :يل َلوقيف تئالخلا سوؤر ىلع ينّوعدي نأ ةمايقلا ٌموي يبر نم ىشخأ امتإ» :لوقي هنع :

 .ٌتملع اميف تلمع ام :لوقيف . بر كيبل

 .«يذمرتلا» نم اهتكردتساو «ةطوطخملاو لصألا نم تطقس 0(

 هذه تنإكو ! !ةثالثلا ةعوبطم اذكو ! ةرامع ةعوبطم يف عقو حتفلابو . يجانلا ظفاحلا هداقأ :٠ ىنغملا اهُحتف ٌليحُيو «ءاتلا مضب 9

 اهتحصل هبتني مل هئأكو ءآواو بفلألا بلقف ٠ (لوزت ام) ىلإ هريغ وأ اهخسان اهلوحف «(لازت ام) انه امك ةطوطخملا يف ةظفللا

 نإف 4. .لوزت نلا : ظفلب ىرخأ ةياورب (هريغ وأ باسحلا يف / ثعبلا - 57) يف ثيدحلا فلؤملا ديعيسو !اهئات مضب

 . يجانلا هدافأ ام اهيف هجولاف ءانه يتلا ةظفللا تحص
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 .يقهيبلا هاور

 لكي هللا لوسرل ٌتيَّدصت وأ ٌتضّرعت :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (فيعض) (00- ۱۱۳-۹

 ءريخلا نع ْلَس ءًارفغ ّمهللا» : لك هللا لوسر لاقف ؟رش سانلا يأ !هللا ٌلوسر اي :تلقف «تيبلاب فوطي وهو

 . «سأنلا يف ِءاملعلا ٌرارش سانلا رارش ءرشلا نع لأست الو

 .بيرغ ثيدح وهو «ةرّم نب ليلخلا هيفو «رازبلا هاور

 يذلا ُلِثَم» : وا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َةزرب يبأ نع يورو (هريغل ص) (8)- 180-07

 . (اهّسْفَت قرحتو «سانلا ىلع ٌءيِضُت ؛ةليعقلا لَم «هّسفن ىسنيو ٌريخلا سانلا ملي
 7 .©0رازبلا هاور

  )5(- 1١4-64:هلك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر وِرمَع نب هللادبع نعو (فيعض) »

 «هؤ رقت ٌتسلف َكَهْنَي مل نإف ؛كاهن ام َنآرقلا أرقا «هّلهَج رص هُملِع هغي مل نمو ؛""لهيقف ريغ هقف لماح .
 . بشوح نب رهش هيفو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 - لَم يبنلا بحاص - هلع اذلا يفر يدزألا ةلبادإم لب بنتك قعر اسف ص(

 ٌقرحيو سانلل ءيضي ؛جارشلا لثمك ءةّسْفن ىسنيو ٌريخلا نمانلا ُمّلعُي يذلا ٌلَثَم» :لاق هلك هللا لوسر نع

 . ثيدحلا «هسفن

 , ىلاعت هللا ءاش نإ نسح هدانسإو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ىلع لابو ناينب ّلُك» : اك هللا لوسر لاق : لاو قلا نب ب ةلئاو نعو (ًادج فيعض) (۷) ٠١-٠٠١١

 . هب ٌلِيَع نم الإ هبحاص ىلع لابو ملع ُلُكو «۔ فب راشأو  اذكه ناك ام الإ هبحاص

 . نابح نبا هيف ملكت «لكوتملا نب ءىناه هيفو ءًاضيأ ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 سانلا ٌدشأ» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (۸)- 1٠١5-0١

 . هُملِع ةفني مل ٌملاع ةمايقلا موي ًاباذع

 . يقهيبلاو «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 ىلإ ةا هللا لوسر ينثعب :لاق هنع هللا يضر رساي نب رامع نع يوُرو (ًأدج فيعض) (4)- 5-٠١

 ((85/1) يمرادلا هاور نكل «فيعض وهو ؛ةلاضف نب جرا هيفو ۱۸١١(« /۲۹۹/۲) ؛ناميإلا بعش» ين هجرخأ :تلق )١(
 ١/۳١(. /1) «يراردلا بكاوكلا» يف امك «دهزلا» يف كرابملا نبا اذكو ؛ءادردلا يبأ نع قرط نم (”و” /۲) ربلادبع نباو
 . حيحص اذه دنسو :(1-74/15) ةعوبطملا يف هتيأر مث

 .هدعب يذلاب ربجني هفعضو ««ريبكلا» يف يناربطلل الإ يطويسلا مث يمشيهلا هبسني ملو «ةطوطخملاو لصألا اذك قفز

 . 07 /۳) ؟حيحصلا# نم مدقت اميف هدعب امو تباث نب ديز ثيدح رظناف «دهاوش هل حيحص ثيدحلا انه ىلإ )۳

 تحت اةحيحصلا» يف جرخم وهو «هلبق ام هل دهشير «نسح امهدحأ نيقيرط نم ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ )٤(
 .(۳۳۷۹) ثيدحلا

 . ۲١( /عويبلا -۱۹) يف دهاوشلا ضعب هل يتأيسو «هريغل ًاضيأ حيحص انه ىلإ (0)
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 ءا الز م مهل سيل اھ ابل حاط ءةيشحولا إلا هناك موق اذن «مالسإلا عا رش مهلا سيق نم يح

 امب هتربخأو ٍءموقلا ةصق هيلع تصصقف .. 1؟َتلِمَع ام !رامع ايا : لاقف كي هللا لوسر ىلإ ٌتفرصناف ءّريعب وأ

 ل e ؟مهنم ّبجعأب كربخأ الأ !رامع اي : :لاقف «ةوهسلا نم مهيف

 . «ريبكلا» يف يناربطلاو «رازبلا هاور

 ال ينإ» :ي هللا لوسر لاق : ل غ هللا ينمو بال یا نب ىلع وعر (كيبش) 102 14-۳

 فّوختأ نكلو .هُرفك ('هَعَمْعََف كرشملا امأو ةئاميإ هْجْسَبَف ٌنمؤملا اماف ءاكرشم الو ًانمؤم يتّمأ ىلع وخ

 0 . «نوركُت ام لمعيو «نوفرعت ام لؤقي «ناسللا ماع ًقفانم مكيلع

 .هريغو نابع نبأ هقثو دقو روعألا وهو  ثراحلا ةياور نم «طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 ٌفوخأ نإ» : لكي هللا لوسر لاق لاق منه هللا يضر نیش نب ناری نع نما 3 ۲-4

 . «ناسللا ميْلَع يتفانم لك «يدعب مكيلع ٌفاخأ ام

 ."”!(حيحصلا» يف مهب ٌجتحم هتاورو ءرازبلاو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

EEO °؟؟!باطخلا نب رمع ثيدح نم دمحأ . 

 ال لجرلا نإ : : لاق للا لوسر نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعوا(فيعض) (11)- ۰ لك

 هژاج نمأيو ؛هلمَع هلوق تلاخي الو «ًءاوس هبلق عم هناسل ٌنوكيو «ًةاوس هناسل عم هلق وکی یتح ًانمؤم نوكي

 كا (هقئاوب

 .رظن هيف دانسإب يناهبصألا هاورا

 قب للا ا لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعضل (11)- 11١5

 . «اهلمعي ةئيطخلل ؛ ؛همّلعَت امك ملعلا

 ام مقتل و انج عدلا ذبل مز قرا نب مالاتلا ةفاؤر. وم افوكرت يارا زوز

 ١ 1 . تاقث هتاورو

 راتلا يف ىقلُي نم ضفعب نأ تي :لاق ناذاز نب روصنم نعو (عوطقم ًادج ض) (۱۳) - ۱۱۱-۷

 نيو كب انيلثبا ىتح رشلا نم هيف نحن ام انيفكي ام ؟ُلَمَعَت ّتنك ام َكَلْبَو : هل ٌلاقيف «هحيرب رانلا لهآ ىذا

 .العو دتما اذإ : هيلإ هرصب حمط :لاقي )١(

 .هرجزي ¦ ا 'ريغصلا» و ةطوطخملا نم بيوصتلاو ؛(هعمطيف) :لصألا (۲)

 + (هراوم -41/81) «نابح نبا حيحص هتافو : تلق (۳)

 ؛ةراتخملا ثيداحألا يف يمدقملا ءايضلاو ؛«حلاص :هدانسإ» :لاقو :.(1//1191118/91) ًاضيأ رازبلا هجرخأو :تلق (4)

 . (يقيقحتب 1068 مقر)

 ةريخألا ةلمجلاو . ر هازل دراج نما نع دول رج ىنعملاو . ةيهادلا يهو «(ةقئاب) عمج : (قئاوبلا) (5)

 : ١-0(. /5 /ربلا ؟؟) ؟حيحصلا» يف ذأ يتأت دهاوش اهل ةحيحص ثيدحلا نم

 .طلتخا ناكو «يدوعسملا ۲٠١/ ۸۹۳١( /۹) هيف نأ هتلع امنإ :تلق (1)
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 .يملعب غفتنأ ملف ًاملاع ٌتنك :لوقيف ؟كحير

 .يقهيبلاو دمحآ هاور

 (نارقلاو ملعلا يف ىوعدلا نم بيهرتلا) ٠١
 ًابيطخ ة4 ىسوم ّماق» : لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر بعك نب َيبأ نع (حيحص) (1) 14-64

 هللا ىحوأف «هيلإ ملعلا دري مل ذإ هيلع هللا َبّتَعَف .ٌملعأ انأ :لاقف ؟ملعأ سانلا يأ : لئسف «ليئارسإ ينب يف

 يف ًاتوح لمحا : هل ليقف ؟هب فيك ٌبر اي :لاق .كنم ٌملعأ وه (نيرحبلا عَمَم) ب يدابع نم ًادبع نإ : هيلإ

 ٍلحاس ىلع نايشمي اقلطناف (: لاق نأ ىلإ ٍرْضَحلاب هعامتجا يف ثيدحلا ركّذف) . .مَل وهف ةتدقف اذإف «لتكم

 ريغب امهولمحف ءُرِضَحلا َفرعف ءامهولمحي نأ مهومّلكف «ٌةنيفس امهب تّرمف «ةنيفس امهل سيل ءرحّبلا
 ام ىسوم اي :ُرِضَحلا لاقف ءرحبلا يف نيترقن وأ َةْفت رّقََف ءةنيفسلا ٍفْرَح ىلع ٌعقوف روفصُع ءاجف "لوت
 .«هلوطب ثيدحلا ركذف .«رحبلا اذه يف روفصعلا اذه ةرقنك الإ هللا ملع نم كُملعو يملع "صف

 ّملعأ ًادحأ ملعت له :هل لاقف ٌلجر هءاج ذإ «ٌليئارسإ ينب نم الم يف يشمي ىسوم امنيب :ةياور يفو

 . ثيدحلا «هيلإ ليبسلا ىسوم لأسف . رضَخلا اندبع لب : ىسوم ىلإ هللا ىحوأف .ال : ىسوم لاق ؟كنم

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 ٌرهظي» : 5 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو (هريغل ح) (۲) - ۹ ۱۳١

 ءنآرقلا نوؤرقي ٌموق ُرهظَي مث «هللا ليبس يف ليخلا ضوخت ىتحو «رحبلا يف اجلا َفلَتخَت ىتح مالسإلا
 هللا :اولاق .«؟ريَخ ْنِم كئلوأ يف لها : هباحصأل لاق مث .«؟انم هقفأ نم ؟انم ُملعأ نم ؟اًنم أرقأ نم :نولوقي
 . «رانلا دوقو مه كئلوأو «ةّمألا هذه نم مكنم كئلوأ» :لاق . ملعأ هلوسرو

 . هب سأب ال دانسإب رازبلاو «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 . بلطملادبع نب سابعلا ثيدح نم ًاضيأ يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأ هاورو (هريغل ح) (73)-155-

 هدييقت ىلوألا ناكف ء(۳۷۷ ص) هدهزلا» يف هاور امنإ هنإف «كلذك سيلو :4هدنسما يف هنأب رعشي ًاقلطم دمحال هوزع :تلق (1)

 نبا وهو ؛ةملس ابأ نامثع هيف نإ مث )١899(. «ناميإلا بعش» يف هاور امتإ هنإف «يقهيبلل وزعلا هقالطإ يف لاقي هوحنو «هب
 ملو فيكف ءًالضعم ناكل ثيدحلا عفر هنأ ولف «نيعباتلا عابنأ نم وهو «ناذاز نب روصنم نع هيوري «كورتم ؛يّرُبلا مسقم
 ! ؟هعفري

 .لعج الو رجآ ريغب :يأ (۲)

 نيبت ةياورلا هذهو .«رحبلا نم هراقنمب رئاطلا اذه ذخأ امك الإ هللا ملع بنج يف كملعو يملع ام» : :يراخيلل ةياور يفو (۳)

 .ًاقلطم صقن هلخدي ال هللا ملع نأ ذإ ٠ ءاعطق دارم ريغ اهرهاظ َنِإف «باتكلا ةياور نم دارملا

 ؛نينس عضب ذنم هفيلأت مت دقو -(باب - /ةروس ١8 /ريسفتلا )٠١- ؛يراخبلا مامإلا حيحص رصتخما يباتك يف وهو :تلق (4)

 .(95) مقرب هيف ىرخألا ةياورلاو .ًابيرق هيقاب رشن هللا رسي ؛هنم يناثلاو لوألا دلجملا عبط مت امك

 تركذو ؛هتّربن تررق دقو ؟حضاو امهالكو ؛ًاركنم يراخبلا دنع عقوو ؟ًافّرعم ملم دنع عقو اذك» :(۲۳) يجانلا لاق (0)

 .«(سايلإ) يف لفاح باوج نمض ةعبرألا بهاذملا عابثأو نيرخأتملاو نيمدقتملا نم اهب نيلئاقلا
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 هللا لوسر نع امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع ''7[مأ لضفلا مآ] نعو «هريغل حال ۱۳۷-۰ -)٤(

 ناكو - باطخلا نب ُرمع َماقف .6(تارم ثالث) ؟ُتغّلِب له مهللا» :لاقف ٍليللا نم ةكمب هليل ماق هنأ : يب

 ىلإ ُرفكلا دري ىتح ٌناميإلا َنَرهظيلا :لاقف .َتحّصتو ءَتْدَهَجو .تضّرحو مَعَ مهللا :لاقف -"ًاهاَوَأ
 3 «هتوؤرقيو هتوملعتي «نآرقلا هيف نوملعتي نامز سانلا ىلع َنيتأيلو ؛مالسإلاب ٌراحبلا نضال «هنطاوم

 نَم !هللا لوسر اي :اولاق .«؟ريخ نم كتلوأ يف لهف ؟انم ٌريخ وه يذلا اذ نمف ءانْملعو انأرق دق :نولوقي

 .«رانلا ٌدوقَو مه كئلوأو ءمكنم كئلوأ» :ل لاق ؟كئلوأ

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - نسح هدانسإو ؛؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 للك ىبنلا نع الإ هملعأ ال  هنع هللا يضر َرمُع نبا 7 نع] دهاجم نعو (فيعض) (۱)- ۱۱۲-۱

 . «لهاج وهف «ٌملاع يتإ :لاق نم» :لاق

 لاق) .«دانسإلا اذهب الإ كي يبنلا نع ىورُي ال» :لاقو «هنع - مْيَلُس يبأ نبا وه - ثيل نع يناربطلا هاور

 . «ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب بابلا يف ؛بابلا اذه كلس ْيِف ُمظننُت ثيداحأ يتأتسو» : (ظفاحلا

 ةججاحملاو ةمصاخملاو لادجلاو ءارملا نم بيهرتلا) : ١

 (لطبملاو قحملل هكرت يف بيغرتلاو ''ةبلغلاو رهقلاو
 ًءارملا كرت ْنَم» : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع (هريغل ح) (1) ۱۳۸-۲

E: :2 8 ق و 325050 5 ي  
 يف هل يب هقلخ نّسح نمو ءاهطّسو يف هل يب ٌقِحُم وهو هكرت نمو ءةنجلا ضر يف تيب هل يب ٌلطبُم وهو

 . (اهالعأ

 . ° نسح ثيدحا : يذمرتلا لاقو ۰ يقهيبلاو هجام نباو ؛- هل ظفللاو  يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 لضفلا مأ» :(1۸1/1) «دئارزلا عمجم» يفو «(؟71-8 /؟0) ريبكلا يناربطلا مجعم»:نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس )١(

 الو اهقثو نم رأ مل ؛ةيعباتلا (ةيمعثخلا ثراحلا تنب دنه) نأ الإ ؛تاقث هلاجرو» :لاقو «يعبطم أطخ وهو !؛. . .هللادبعو

 ثيدحب هتیزقز TIT ) «ةحيحصلا» يف اذه اهثيدح تجرخو )۱۷ /د) «تاقثلا» يف نابح نبا اهركذ : تلق !؛اهحرج

 .هلبق نيذللا بلطملادبع نب سابعلاو «باطخلا نب رمع

 i لوقلاو .«ةباهنلا» يف امك ءءاعدلا ريثكلا :ليقو :ءاكبلا ريثكلا وه :ليقو .عرضنملا :هّواتملا :(ماوألا) (؟)

 «ريثك'نبا ريسفت» رظنا .ريرج نبا هراتخا يذلا وهو «4ْميلَح ءاّوأل ميهاربإ نإ :ىلاعت هلوق ريسفت يف تليق يتلا لاوقألا <
١ ١ 

 مجسما يف أ ينعي ينارطلل وزعلا فنصملا قالطإ رهاظ نإ م .اهريغو ةطوطخملا نم اهتكردتساو لصألا نم تطقس (۳)

 . (00۸۸) «ةفيعضلا7 يف جرخم وهو .«طسرألا مجعملا" يف هجارخأ امنإو ؛كلذك سيلو «هل «ريبكلا

 دجاو لك نأل ؛ةأرامم : ةرظانملل لاقيو «ةبيرلاو كشلا بهذم ىلع ةلداجملا :ةارامنلاو «يرامتلاو ؛لادجلا :(ءارملا) 2

 : (ةمصاخملا) و .رمألا يف ددرتلا :(ةيرملا) و . عرضلا نم نبللا بلاحلا يرتمي امك هيزتميو ؛هبحاص دنع ام جرختني امهنم

 . ةبلاغملا : (ةجاحملا) و . هعزان : يأ همصاح لاقي «ةعزانملا

 دواد 1 یو مهم هنع هجرخي مل هنأ عقاولاو ؛ةمامأ يبأ نع روكذملا ظفللاب هرجرخأ نيروكذملا عيمج نأ مهوي اذه (0)

 طسو:يف تيببو ءاقحم ناك نإو ءارملا كرت نمل ةنجلا ضبر يف تيبب ميعز ان" : هظفلو «نيسحتلا لمتحي هدانسإو «هرحنب

 = ثيداحألا# يف يسدقملا ءايضلا هجرخأو ««هقلخ نسح نمل ةنجلا ىلعأ يف تيببو .ءًاحزام ناك نإو بذكلا كرت نمل ةنجلا
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 ٠-١١ -_) )1هيي هللا لوسر لاق :هظفلو رمع نبا ثيدح نم طسوألا» يف يناربطلا هاورو (فيعض) :

 «ٌحزام وهو ّبذكلا كرت نمل ةنجلا طسّو يف ٍتيببو ءٌقِحُم وهو ءارملا كرت نمل ةنجلا ٍْبَر يف تيبب ميعز انأ»
 ریس رس ْتَنْسَح نمل ةنجلا ىلعأ يف ٍتيببو .

 .اهلوح ام وهو :ةمجعملا داضلابو ةدحوملا ءابلاو ءارلا حتفب وه (ةنجلا ضبز)

 يضر كلام نب سنأو عقسألا نب ةلثاوو ةمامأ يبأو ءادردلا ي يبأ نع يورو (عوضوم) (۲)- ۳-۱۱٤

 مل ًاديدش ًابضغ بضغف «نيّدلا رمأ نم ءيش يف ىرامتن نحنو ًاموي لَ هللا ٌلوسر انيلع جرخ :اولاق مهنع هللا
 اورد «هريخ لق ءارملا اورذ ءاذهب مكلبق ناك نم كله امنإ !ٍدمحم ةئ اي اهم» :لاقف انرهتتا مث هلم بضع

 ٌلازت ال نأ ًامثإ ىفكف ؛ءارملا اورذ راسخ ْتّمَت دق يرامُملا نإف ؛ءارملا اورد ءيرامُي ال نمؤملا نإف ؛ ءارملا

 يف ءةنجلا يف تايبأ ةئالثب ميعز انأف ؛ءارملا اورد «ةفايقلا موي هل عفشأ ال يرامملا نإف ؛ءارملا اورد «ًايرامُم

 ةدابع دعب يبر هنع يناهن ام ّلوأ نإف ؛ءارملا اورذ «قداص وهو ءارملا كرت نمل ؛اهالعأو ءاهطسوو ءاهضابر

 .ثيدحلا ءارملا ناثوألا

 .""الريبكلا» يف ف يناربطلا هاور

r4صبر يف تی ٌميعز نأ": هللا لوسر لاق :لاق بج نب ذاعم نعو (هریغل ح) (9) - 1  

 ناك نإو بذكلا رتو اقسم ناك ناو ءاردلا فرت نمل ةنجلا ىلعأ يف يبو ءةنجلا طَسَو يف ِتيببو ءةنجلا

 .ههقلخ نسو ؛ًاحزام

 . يتاح وبآ ميهاربإ نب ديوس هيفو .«ةثالثلا هميجاعم» يف يناربطلاو رازبلا هاور

 ٍلوسر باب دنع ًاسولج انک : لاق هنع هللا يضر يردُخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ص) 0801400

 بح ههجو يفي “املاک لق هللا لوسر انيلع جرف ب اذه عزو «ةيآب اذه حرن ؛ركاذتن لو هللا
 . 'ضعب ٌباقر مكّضعب برضب ؛ًارافك يدعب اوعجرت ال !؟مترمأ اذهب مأ « متثعب اذهب !ءالؤه اي» : لاقف ءِناّمّرلا

 ظفللا ىلإ برقالاو «كلام نب سنأ نع «- هئسحو  يذمرتلاو هجام نبا روكذملا ظفللا وحتب هجرخأ امنإو ««ةراتخملا 3

 هللا اع - فلؤملا نأ نيبتي قبس اممو . (۲۷۳) «ةحيحصلا# يف اهديناسأ ىلع تملكت دقو . هدعب يتالا ذاعم ثيدح روكذملا

 !ةثالثلا نيدلقملا نع الضف ءهيلع رمف ؛ يجانلا ظفاحلا كلذل هبنتي ملو «ثيداحأ نم هل لصأ ال ًانتم بكر  هتعو انع

 . تلش نإ هعجارف ءاذه نع ينغي ام حيحصلا يف )غ1(

 كلذ عمو ؛هورقأو ةلهجلا هلقنو . ةًادج فيعض وهوا : يمثيهلا لاق ' (ينيطسلفلا ناورم نب ريثك) هيفو ؛27709/1074/4ج) (؟)

 هاور دقف ءةفألا وهف «ةعوضوم هثيداحأ» :دمحأ لاق ؛(يقشمدلا مدآ نب ديزي نب هللادبع) هخيش نإ مث !!طقف «فيعضا ¦ اولاق

 . هنع رخآ قيرط نم ( ۳ 9) خيراتلا» يف ركاسع نبا

 هارت صابع نبا ثيدح نم هذه وحن ىرخأ ةياور يف وه امنإو ؛ثيدحلا اذه يف ركذ اذه ديوسل سيل هنإف «ماهوآلا نم اذه (۳)

 ىوقتي هبو» :يلوق هنم اورتب ام رمآل  مهنكلو :ينع نرقلعملا ةثالثلا هلقنو ؛ثيدحلا ىرقتي هبو «(۲۳/۸) «عمجملا» يف
 !ةيملعلا ةنامألاو مهدنع قيقحتلا هيضتقي امم اذه لهف .«ثيدحلا

 .؟عمجملا» و ةطوطخملا نم بيوصتلاو «(امك) :لصآلا (0)

1۲۱ 



 موس ةو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 دعب موق لص ام» : ةا هللا لؤسر لاق :لاق هنع هللا يضر “"ةمامأ يبأ نعو (نسح) 1١81-5 -)٤(

 . «الَدَج الإ كل ةوبرض ام» :أرق مث ؛«لّدجلا اوتوأ الإ هيلع اوناك ّىِدُه

 نسح ثيدحا : يذمرتلا لاقو ءهريغو «تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نب باو هجام نبأو يذمرتلا هاور

 قفا
 ١ حيحص

YYلاب سبأ اب « : ل هللا لوسر لاق : تلا اهن هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) 200-141  

 . ءمصخلا دلألا هللا ىلإ

 : i . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور
 جحي يذلا وه :ةلمهملا داصلا رسكب (مصخلا) . ةموصخلا ديدشلا وه :ةلمهملا لادلا ديدشتب (ٌدلألا)

 ١ . همصاخي نم

 كب ىفك» لاق ةي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع يوُرو (فيعض) (8) - ۸-۱۱١
 . «ًامصاخُم ٌلازت ال نأ ًامثإ

 . بیرغ ثيدح» :لاقو يئذمرتلا هاور

 يف ءارهلا : لاق كو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيجص نسح) (5)- 147 - ۳4

 . فك نآرقلا

 يكس ناك باو دواد وبأ هاور

 ت باث نب ديز ثيدح نم هريغو يناربطلا اورو (حيحص) (۷)- ٠ - ١44

ITمالسلا هيلع ىسيع نإ : لَك يبنلا نع امهنع هللا يشر سابع نبا نعو (الج فيعض) (4)-  

 ىلإ هدف ؛ هيف فلتخا ٌرمأو « هينَتِجاَف فف كل ن نبت رمو ُةعباف ؛ هدشد كل نبت مَآ : ةا د ذومألا امنإ :لاق

 .هلثم سن نع يناربطلا ءاور ْنكل :تلق .فعض هيفو لصألا يف هلبق ثيدح يف امك ؛متاح وبأ ميهاربإ نب ديوس ينعي (1)
 .نسح دنسب دمحأو هجام نبا دنع ورمع نبا ثيدح نم دهاش هلو )1//١9(: ؟عنجملا» يف امك تابثأ تاقث هلاجرو

 هيف هنإق هللا همحر فلم نم أطخنب «عمجملا# يف ام نأ هطسوألا يناربطلا مجعم "عبط دعب يل نيبت مث  حيحص ثيدحلاف

 نم عمجج ةياوز نم ًادج ةحيحص خلإ 1. . .اوعجرت ال» :ةريخألا ةلمجلا نإ مث !هسفن (ديوس) قيرط' نم (4478/115 /5)

 يف (ورمع نبا) ثيدح يف ام باوصلاف ءاهلبق ام عم ةمجسنم ريغ اهنإف ؛(ديوس) ماهؤأ نم انه ًامهؤ اهارأ ينكل ؛ةباحصلا

 . (1//407/11) هةنجلا لالظ» :رظنا ,«ضعبب هضعب هللا باعك اوبرضت الو» : ظفلب هريغو دمحأل ةياور

 ' .هللا همحر يجانلا ميهاربإ خيشلا هيلع هن «فلؤملا نم أطخ وهو «ةطوطخملا يف اذكو «ةريره يبأ :هريغو لصألا يف (؟)
 . طقف نسح وه امنإو «يبهذلا هقفاوو «مكاحلا ًاضيأ هححصو (*)

 .(4095) «ةفيعضلا# يف هتلع تنيب دقو .فيعض ينعي :تلق (6)

 نع مأمتلا اذهب حص دقو .ارفك هيف ءارملا نإق «نآرقلا يف ق اورامت ال )٤۹۱1/۱14/٥(: «يناربطلا ريبك» يف هظفلو :تلق (0)

 ---  ,(؟119) ؛ةحيحصلا# رظناو )١١15(« ةريره يبأ ثيدح تحت «ريضنلا ضورلا» يف جرخم وهو « ةباحصلا ضعب

۲ 



 .«'ايملاع

 “ب سأب ال دانسإب ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 ةراهطلا باتك ٤

 «مهدراوم وأ مهلظ وأ سانلا قرط ىلع يلختلا نم بيهرتلا) ١
 (اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع فارحنالا يف بيغرتلاو

 ۲4١ - ٠١١ - ) )1«ِنْيَِعاللا اوقتا» : لاق يدللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) .

 «مهّلظ يف وأ «ساتلا قرط يف ىب يذلا» : لاق ؟هللا لوسر اي نانعاللا امو :اولاق .

 .امهريغو دواد وبأو ملسم هاور

 ؛ كلذل ًاببس اناك املف «متشو نيل امهلعف نم نأ كلذو «َّنعللا نيبلاجلا نيرمألا ديري :؛ِنيَِعاللا» : هلوق
 . نانعاللا امهنأك اناكف ءامهيلإ ٌلعفلا فيضأ

 اوقتا» :لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعُم نعو (هريغل ح) (۲) - 145-41

 .«ٌلظلاو «قرطلا ةعراقو ءدراوملا يف “رار : ٌتالثلا َنِعالَملا

 .«لسرم وهو» :دواد وبأ لاقو .ذاعم نع ٌيرّيمحلا ديعس يبأ نع امهالك ؛هجام نباو دواد وب هاور

 . داعش كردي مل ديعس ابأ نأ ينعي

 ٌاليقم سانلا هذختا يذلا لظلا وه (لظلا) ب انه دارملاو» :يباطخلا لاق .نعللا عضاوم : (نعالملا)

 «لخنلا نم شياح تحت هتجاح ب يبنلا ىضق دقف «هتحت ةجاحلا ءاضق مرحي ٌّلظ لك سيلو «هنولزني ًالزنمو
 ©” ىهتنا «لظ هل ةلاحم ال وهو

 نعالّملا اوقتا» : لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس : لاق سابع نبا نع يورو «هريغل ح) (۳) - ۱٤۷-۳

 وأ «ٍقيرط يف وأ ب لطي ّلظ يف مكُدحأ دمي نأ : لاق ؟هللا لوسر اي ٌثالثلا ُنعالملا ام : ليق .؛ٌتالثلا

 . دمحأ اور . ٤عام ِعْقَن يف

 ؛مهقرط يف نيملسملا ىذآ نم : :لاق كو يبنلا نأ ؛ِدْيَسُأ نب ةفيذح نعو (نسح) (4) 148 <34

 . (مهّعَل هيلع ْثْبجَو

 .ةطوطخملاو «مجعملا» نم بيوصتلاو ء(ملاع) :هريغو لصألا يف )١(

 «هريغ هنظ هنأ ينظو ءكورتم وهو ء(يشرقلا دايز نب ماشه) وهو ء(مادقملا وبأ) هيفو ال فيك ءهلك سأبلا هيفو ءلاق اذك (۲)

 .(0:74) ؛ةفيعضلا» يف هنايبو !هونسحف ةثالثلا نوقلعملا هلك اذه لهجو . ٠

 نم ةيلاخلا ةنكمألا يف نوزربتي اوناك مهنأل ؛ءالخلاب اونك امك ءطئاغلا نع هب اونكف عساولا ءاضفلل مسا ةدحوملا حتفي (۳)

 .ءاملا ىلإ قرطلاو يراجملا يهو ءدروم عمج : (دراوملا) و .؛ةياهنلا» يف امك . سانلا

 دهاوش هلو رخآلا يوقي امهنم لكف «هدعب يتآلا وهو ء(۲۹۹/1) «دنسملا# يف هوحن سابع نبا ثيدح هلادهشي نكل :تلق (4)
 1١١-1١7(. /1) «ءاورإلا» يف ةجرخم ىرخأ

 ١١(. /1) «ملاعملا» يف وهو «يباطخلا مالك : ينعي (6)

۳ 



 ظ نيس داس ةريكا» يف یاری هر
 !ءيش لك يف انتيتفأ :ةريره يبأل لجر لاق :لاق نيريس نب دمحم نعو (فيعض) (1) 1١١7-6

 قع نم ٍقيرط ىلع ُةََمبخَس لم نما :لوقي لإ هللا لوسر ثعمسأ :لاقف !ءارخلا يف انيتفت نأ كشوي
 .«نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ٌةنعل هيلعف «نيملسملا

 اور نس ا مفاعل تاور ایر یاو طبول »ف ف يناربطلا هاور

 :(ةميخسلا) و (ءارخلا) و. عرسيو داكي :هانعم «ةخل اهحتفو ؛ةمجعملا نيشلا رسكب (كشوي) : هلوق
 . طئاغلا

 لاق : لاق هللادبع نب رباج نعو (فيعض) وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (هريغل ح) (0) 144-657

 ًءاضقو «عابّسلاو تايحلا ىوأم اهّنإَف [اهيلع ةالصلاو] قيرطلا "داَوَج ىلع َسِيرعّتلاو مكاّيإ» : الب هللا لوسر
 . (ٌنعالملا اهنإف ؛اهيلع ةجاحلا

 ."تاقٹ هتاورو «هجام نبا هاور

 دجال باوا لای ن و هلا لوسر یھت: لاق لوحكم نعو (هريغل ح) (1)- ۱۵۰-۷

 . (هلیسارم» يف دواد وبأ هاور

 ملو ليا لمست مل نش : ةا هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷) 4- ١١١

 1 . ؛ًةئيس هنع ّيِحْمو «ٌةنسح هل بك ؛طئاغلا يف اهُرِدَتسَي
 ا ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا ءاج دقو» : ظفاحلا لاق ."حيجطلا» ةاور.هتاورو .«يناربطلا هاور

 هناجینن هللاب .ًادرجم ًايهن هنوكل ريد عا ريش حا ؛روهشم حص ثيدح ام ريغ يف “ءالخلا يف

 : : «ملعأ ىلاعتو

 نيقلعملا لوقو ء(١١٠٥) ؛ةفيعضلا» يف رهو «فيعض هدانسإ» :رجح نبا ظفاحلا لاق كلذلو «روهمجلا هفعض :تلق )1١(
 .انه «حيحصلا# يف وهو ؛ديسأ نب ةفيذح ثيدح نم ًارصتخم تبث معن . مهلهج نم !«نسح# ؛ ةثالثلا 1
 :رظنا .اهب فيعضلا يوارلا دّرفتل اهتفذحف ؛«اهيلع ةالصلاو» :طقنلا ناكم لصألا يفو ؛ةداج عمج :لادلا ديدشتب 0

 , )۲٤۳۳( (ةحيحصلا)

 كلذلو ء«اهيلع ةالصلاو» :اهظفلو اهل دهاش ال ةقوذحملا ةدايزلا نوكل اوهبتني نأ نود «هدهاوشب نسح» :ةثالثلا ةلهجلا لاق . ()
 0 .[نيتقوقعم نيب انترشن يف يهو] . طقنلاب اهيلإ ًاريشم اهتفذخ

 : .ناسنإلا نم رذقتسملا جراخلا ىلع قلطأ مث «ضرألا نم عساولا نئمطمملا مسا طئاغلا لصأ (4)
 زه اذهو .«ناتقث امهو» :لاقو. «هخيش خيشو «يناربطلا خيش كلذ نم )5١5/1( ىنئتسا هنإف يمثيهلا امأو ءلاق اذك (5)

 فالح - «طسوألا مجعملا# وه و هباتك عبط دعب يل نيت هيف يناربطلا خيش ڈو )٩۸ ١ مقر ؛ةحيحصلا» يف هتنيب امك ؛باوصلا
 مجرتم وهو «اةحيحصلا» يف هترهظتسا تنك امل ًافالخ «يدادغبلا ركب وبأ (ةقدص نب دمحم نب دمحأ) هنأ - فلؤملا قالطإل
 | 1 .هضرم نم هللا هافاعو هب هللا عفن (151 /1/5 ص) يراصنألا دامح لضافلا خيبلا انبحاص باتك يف

 ks ؛ يعقل نبا هني اهل فلؤملا نم ديت ره ماو اهل راشأ يتلا ثيداحألا يق هل رق ال الخلا يف : هلوق ()

1 



 (رحجلاو لستغملاو ءاملا يف لوبلا نم بيهرتلا) -؟

 . دكارلا ءاملا يف لابي نأ ىهن هنأ : ب يبنلا نع رباج نع (حيحص) , ۹-٠١١ -)١1(

 . يئاسنلاو هجام نباو ملسم هاور

 . ؛يراجلا ِءاملا يف لابي نأ ا هلل لوسر ىهن» :لاق هنعو (فيعض) -١18-)١(

 . ريج دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 :لاق اب يبنلا نع ثّدحي ديزي ّنب هللادبع ٌُتعمس :لاق زعام نب ركب نعو (حيحص) (۲) - ۱١۴-۱

 . ؛ٌكِلستْغُم يف َنَلوُبت الو عَن لوب هيف ًاتبب لخدت ال ةكئالملا ّنإف «تيبلا يف ٍتْمَط يف ٌلوب "اعقب ال»

 .دانسإلا حيحص)» :لاقو مكاحلاو «نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هّبحَّص امك كلي ّيبنلا َبِحَص الجر ُتيقل :لاق نمحرلادبع نب ديمح نعو (حيحص) (۳) 104-67

 .هِلَسَمْعُم يف لوبي وأ «موي لك اندحأ طشتْمَب نأ ةه هللا لوسر یھت : لاق ةريره وبأ

 ١ .©ثيدح لوأ يف يئاسنلاو دواد وبأ هاور

Yor2 0همحتسُم يف ّلجرلا لوبي نأ ىهن ةي يبنلا نأ : لّفخُم نب هللادبع نعو (فيعض) (۲)-۱۱۹-  
 . اهم ساوس ولا ةّماع نإ : لاقو

 نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال بيرغ ثيدحا :لاقو هل ظفللاو يذمرتلاو «هجام نباو يئاسنلاو دمحأ هاور

 نب ثعشأو « لصتم حيحص هدانسإ» : ظفاحلا لاق .«ىمعألا ثعشأ :هل لاقيو «هللادبع نب ثعشأ ثيدح

 ."مهلعأ هللاو .هتاور ةيقب كلذكو «قودص ةقث هللادبع

 !هونسحف ةثالثلا نوقلعملا لفغو ء(۲۲۷٥) ؛ةفيعضلا» يف امهتنيب نيتلع هيف نإف ءالك :تلق (1)

 .عمجي ال :يأ ()

 هيلإ هازع الو ؛«كردتسملا سرهف» يف يلشعرملا روتكدلا هركذ الو «هدجأ ملف هناظم يف هنع تثحب دقف ؛مكاحلا هوري مل (۴)

 رركذملا (لفغم نب هللادبع) ثيدح جيرخت يف هلحم نإف «خسانلا نم أطخ هلعلف ء(۷۷ /۷) ؛هتعوسوم» يف رجاه وبأ خالا

 نيقلعملا ىلع ىلطنا أطخلا اذه نأ بئارغلا نم نإو !هيلإ هزعي ملو «مكاحلا هاور دق هنإف «ثيدحب اذه دعب لصالا يف

 عجر اذإو !«هوحنب (180و15137/1) مکاحلاو» : يناربطلا ىلع ًافطع (۱۷۹ /) اولاقف - ةلابإ ىلع اض - اودازو لب «ةثالثلا

 وهو !؟هوحنب» :مهلوق بكرملا لهجلا نمو !! لفتم نب هللادبع ثيدح الإ دجي مل امهيلإ راشملا نيتحفصلا ىلإ ءىراقلا
 !«هنم ساوسولا ةماع نإ ؛لاقو ءهمحتسم يف لجرلا لوبي نأ ىهن» : ظفلب هنإف «هانعم نم ءيش هيف سيل هنأل «هنع فلتخم
 !؟كاذ نم اذه نيأف

 )۲٤(. يجانلا هنيب امك هل ىنعم ال «ثيدح لوأ يف» : هلوق )4(

 ناك ٍءام يأب لاستغالل ليق مث .راحلا ءاملا :لصألا يف وهو .ميمحلاب هيف لستغي يذلا عضوملا :ءاحلا حتفب (مّحتسملا) 2(
 . ؟ةياهن» . ٌمامحتسا

 ةحصلا نأل ءهتحص دانسإلا لاجر ةقث نم مزلي الو «هايإ هبارغتساب يذمرتلا هيلإ راشأ امك فيعض هنأ باوصلا لب :تلق ()

 دق ثيدحلا نأ ىلع )۴١۳(. مقرب ؛ةاكشملا يف نيبم وه امك .انه كلذك رمألا سينو ءةلعلا وأ ءذوذشلا نم هتمالس مزلتست

 . اذه ليبق «حيحصلا» يف وهو .«. . .ةماع نإ : لاقو» : هلوق نود ىرخأ ةباورب حص

1 



 اک هللا لوسر ىهن» : لاق هنع هللا يضر سجرس نب هللادبع نع ةداتق نعز (فیعض) (۳)- ۱۲۰-۶
 a لاقي : لاق "'”رحجلا يف لوبلا نم هركي ام :ةداتقل اولاق . «رحُجلا يف لابي نأ

 .يئاسنلاو دواد وبأو دمخأ هاور

 (ءالخلا ىلع مالكلا نم بيهرتلا) ٣

 ىلع ن نانا "رج انتي ال» :لاق ب ييبنلا نأ ؛ يردخلا ديعس يبأ نع (هريغل ص) ٠ _ ٠٠١ - )١(

 . «كلذ ىلع ٌثقمي هللا نإف «هبحاص ةروع ىلإ امهنم دحاو لك رظني ءامهطئاغ

 تعمس :لاق دواد يبأ ظفلك هظفلو ««هحیحص» يف ةميزخ نباو «- هل ظفللاو  هجام نباو دواد وبآ هاور ش

 ىلع تقم هللا ناف «ناثدحتي امهتاروع نع نْيَمْشاك طئاغلا نابرضي نالجرلا جرخي ال” :لوقي ةا هللا لوسر
 .«كلذ

 باحصأ هل ىوز 1غ صار ديعس يبأ نع لاله نب ضايع وأ ؛«ضايع:نب لاله ةياور نم مهلك هوور

 . نيلوهجملا دادع يف وهو «ةلادع الو حرجب هفرعأ الو «ننسلا

 الخلا تيتآ اذإ ؛ضرألا تبرض :لاقي» : بلعث بحاص ؟رمع وبأ لاق :(طئاغلا نابرضي) : هلوق

 .«ترفاس اذإ «ضرألا يف تبرضو
 ناتا حرض : : لب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۲) - ۱٩۹-۹٦

 لا يتمم ندا امهتاروع نع نيفشاك ناثدحتي ناسلجيف طئاغلا ىلإ

 .نّيل دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٤- (هنم ءاريتسالا مدعو «هريغو بوثلا لوبلا ةباصإ نم بيهرتلا) .٠
 :لاقف «نيربقب رم كي هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نع (حیحص) (۱) ۔ ۱۵۷ _ ۷

 ال ناكف ُرخالا امأو ةميمنلاب يشمَي ناكف امهّدحأ اَمأ «ريبك هّنإ ىلب «زيبك يف نابّذَعُي امو ءنابّذعُيل امهّنإ»

 .«هلوب نم ٌرَِتسَي

 لهج نم نإو نخ :عمجلاو «ناويحلا راغصو «ماوهلا اهيلإ يوأت ةرفح يه : ةنكاسلا ءاحلا ىلع ميجلا ميدقتب )١(

 لصألا اوفلاخف ٠ ميجلا ىلع ءاحلا ميدقتب (رجحلا) نيعضرملا يف ةفرخزملا مهتعبط يف ثعقو ةظفللا هذه نأ ةثالثلا نيقلعملا

 يت نزلا زجل كلن pe نسم E NE تينت اوم يقل كوالا

 !!!قيرطلا لوأ

 ءرصن :هبابو «ضغبي : يأ (تقمي) : هلوقو  يهنلا ىلعمب ب يفن اذهو ءًاًرس هبحاص عم امهنم لك ملكت : (يجانتلا) (۲)

(Mmةحيحنصلا» يف هلجأ نم هتجرخ هنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع هقيرط ريغ نم دهاش هل نکل «لاق امك وهو :تلق » 

 يف كلذ ىلإ ثرشأ امك «ةقباسلا تاعبطلا ىلع ةعبطلا هذه ايازم نم وهو ؛؛حيحصلا» اذه يف هتدزوأ كلذلو )۳۲١(

 .ةمدقملا :

 دهازلا:رمع وبأ مشاه يبأ نب دحاولادبع نب دمحم همساو ءاطخ رهو ؛ةورمع وبأ» :ةثالثلا نيقلعملاو ىفطصم ةعبط يف عقو )6( 

 0 )۴٤١(« ةنس تام مكاحلا خويش نم وهو «ةليوط ةدم هايإ هتبحصل هب بقل «بلعث مالغب فورعملا

 .امهريغو ء(نازيملا ناسلا و :ظافحلا

۲١ 



 ةياور يفو .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو  ةظافلأ دحأ اذهو  يزاخبلا هاور

 ٍنْيَاسنإ َتوص عمسف «ةئيدملا وأ ةكم ٍناطيج نم طئاحب َدَم لَو يبنلا نأ :«هحيحص» يف ةميزخ نباو يراخبلل

 ال امهّدحأ ناك ؛ىلب» :لاق مث .«ريبك يف نابذعُي امو «نابّذعِيَل امهنإ» :خلي يبنلا لاقف ءامهروبق يف ِناِبَّذعُي
 .ثيدحلا «ةميمنلاب يشم ٌرخالا ناكو «هلوب نم ٌرِئَتْسَي

 يف نابذعي امو) :هلوق» : يباطخلا لاق .هلوب نم ٌرتتسي ال نأ ٍرئابكلا نم باب» هيلع يراخبلا بوبو
 «لوبلا نم هزنتلا وهو «العفي نأ ادارأ ول هلعف قشي وأ ءامهيلع ربكي ناك رمأ يف ابذعي مل امهنأ :هانعم (ريبك

 نيه امهيف بنذلا َنأو «نيدلا قح يف ةريبكب تسيل نيتلصخلا نيتاه يف ةيصعملا نأ دري ملو «ةميمنلا كرتو

 .«ملعأ هللاو . ؛ريبك هنإ ىلب» : لڳ لاقف كردتسا اذه لثم مهوت فوخلو» : ميظعلادبع ظفاحلا لاق ."لهس

 باذع ٌةَماع» : ا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) (۲)- ۱١۸-۸

 .«لوبلا نم اوُهزنتساف «لوبلا يف ربقلا
 دهاجم نع ِتاَّنَقلا ىبحي يبأ ةياور نم مهلك ؛ ينطقرادلاو مكاحلاو ؛«ريبكلا» يف يناربطلاو «رازبلا هاور

 . "هقيثوت يف فّلتخم تاتقلاو . ٠هب سأب ال هدانسإ» : ينطقرادلا لاقو . هنع

 ؛لوبلا نم اوهّرنت» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ص) (۳) 1١04-8

 . «لوَبلا نم ربقلا ٌباذع ةماع نف

 . ×لسرم ظوفحملا» :لاقو ينطقرادلا هاور

 يلجر نيبو ينيب يشمي ةَ يبنلا امنيب : لاق هنع هللا يضر ةَرُكَب يبأ نعو (هریغل ح) (4)- ۰ ۱١۰

 ٌتقبتساف :ةركب وبأ لاق .«ةديرجب ينايتئاف ءنابي نيربقلا نده ٰيبِجاص نإ" :لاقف ءَنْيَرْبَق ىلع ىتأ ْذإ ءّرخآ
 :لاق ءةدحاو ربقلا اذ يفو ةدحاو ربقلا اذه يف عضوف ؛نیفصن اهًقشف «ةديرجب هّئينأف ؛ يبحاصو انأ

 .«لوبلاو ةبيغلا ؛ ريبك ريغب نابّذعي امهنإ ؛ نْيَكِبَطَر انتماد ام امهنع ُفّمَحُي

 يب هدج نع راّرَم نب رحب ةياور نم ًارصتخم هجام نباو «هل ظفللاو «طسوألا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 . کردی ملو «ةرکب

 ربقلا باع رثكأ» : ءا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 0١-١51١ -)١(

 .«لوبلا نم

 .(۱۲۹) مقر ؟يراخبلا حيحص رصتخم» يباتك رظنا (۱)

 .(۲۷/۱) 9نتسلا ملاعم» )(

 . هريغو هجام نبا دنع ىرخأ قيرط هنع هلو «هلاسرإ بّوصو «ينطقرادلا دنع ةريره يبأ ثيدح نم رخا دانسإ هل نكل :تلق (۳)

 . ثيدح دعب يتالا وهو

 )٤( ءاورإلا» :رظنا . متاح وبأ لاق امك ظوفحملا رهو «ًالوصوم ةعامج ءاور دق هنكل :تلق )1 / 71١/ ۲۸١(.
SL ED (2)كل  

 . هب سأب ال لوصوم دنس اذهو . هب هيبأ نع ةركب يبأ نبا
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 ا وم راب حلا :لاقو مكاحلاو - 787*212

 .«لاق امك وهو» : ظفاحلا لاق

 وحن حلا يدش موب يف ل ينل :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) 17-191 5

 سلجف ءهسفن يف كلذ "درو لاعنلا ٌتوِص ٌعْمّس املف : لاق ؛هقلخ َنوُشَمَي سالا ناكو :لاق "دقرغلا عيقب

 نْيَلُجَر امنهيف اونفد دق نْيَربقب اذإ «دقرغلا عيقبب رم املف .؟"اربكلا نم ةف يف حي الثل] ؛ةمامأ مهن تح

 نانتفيو نآلا نابل امهّنإ» : لاق كب .نالفو نالف :اولاق .«؟مويلأ انهه متنفد نم» : لاقف الب يبنلا فقوف :لاق
 ناكف رخآلا امأو ءلوبلا نم ةزنتي ال ناكف امهدحأ اّمأ» :لاق ؟كاذ امو !هللا يبن اي :اولاق .؟©[2امهيَرْبَق يف

 :لاق ؟اذهَتلَمَف مِل !هللا يبن اي : :اولاق .نيّربقلا ىلع اهلعَج مث < ءاهّشَق ةبطَر ةديرج ذخأو . «ةميمنلاب يشمي

 عز رمال ولو ءهللا الإ هملعي ال ٌبيغ» SE اولاق : 'امهنع قفخيل»
 7 ُعَمْسأ ام متحمس ثيدحلا يف ٍمُكديرَتو «مكبولق

 00000 ب 8 نباو ءهل ظفللاو دمحأ هاور

 كل هللا ٌلوسر انيلع جرخ :لاق هنع هللا يضر َةَنَسَح نب نمحرلادبع نعو (حيحص) (5)- 157 - 1۳

 يبنلا هعمسف !ًةأرملا لوب امك لوبي هيلإ اورظنا : مهضعب لاقف ءاهيلإ َلابف :ءَسلَج مث اهعضوف «""ةقَرَدلا هدي يف
 «ضيراقملاب هوضَرَق ٌلوبلا مهباصأ اذإ اوناك نم ل انجيلا لاف هل

 عملا كما : :(ضرألا نم عيقبلا) و . همسا يقبو بهذف ؛دقرغلا رجش هب ناك ءاهلهأ ُوبق هيف ةنيدملا رهاظب عضوم وه 6

0 

 . «ناسللا» يف امك . نكس : يأ ؛ًاراقو رقيرقو : لاقي «نكس :ئأ . ءارلا حتفو فاقلا حتفب ةطوطخملا يف )(

 ةعوبطم لث ءاهريغو ةرامع ةعبط نم اتطقس دقو ًاضيأ ةظوطخملاو هجام نبا يف امهنم ىلوألاو «ادنسملا» ن اان ةرفز

 !ةحفصلاو ءزجلاب دمحأل ثيدحلا اوزع دق مهتأ عم «ةثالثلا

 : : ةقباسلا ةيئاحملا رظنا' )£(

 ال رهاظ و وهو ء(َفّمْخُيل) باوصلاو» :يجانلا لاق «ةطوطخملاو ةعمجملا» يف اذكو ىدتسملاا هلصأل ًاعيت لصألا اذك (0)

 1 . !ىفخي
 يفو ««غیرمت» :هدنسملا» يقو .ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا ءارلاب (غرمت) :ةرامع ةعوبطمو لصألا يفو . عطقت :يأ (5)

 هنظأو :تلق تلق .«لصألا شماه يف امك ةلمهملا نيعلاو يازلاب (عزمت) هباوصو ؛هطخب اذك# : هشماه ىلعو انه امك «عمجملا»

  ؟ةميمنلا نم بيهرتلا - 1۸ بدألا E EE رجح نبا ظفاحلا ملقب

 .«ربكلا نم . . .» :هلوق الإ هنم (؟45) هجام نبا دنع سيل : تلق . (۷)

 ضعب اهنم .ءيش يف سيل «مهنع قرط نم ةياحصلا نم او ام ريغ نع مهربفو «نيحيحصلا» يف تباث ةصقلا لصأ (۸)

 1 .«حيحصلا# رظناف .٠٠ . . ىتح !هللا لوسز اي :اولاق» :اهنمو ءانه يتلا ليصافتلا

 لابا «سانلا نيبو هنيب' ةلئاح اهلج : : يأ (اهعضوف) :هلوقو هبط الري دق نحيل ےک وک ا رک كاسي 49

 ١ .ديدهتو محرت ةملك : (كحيو) : هلوقو . اهيلإ ًالبقتسم

۲A۸ 



 ."")[هحيحصا يف نابح نباو ءهجام نبا هاور

 «ماقف ءَنيَريَق ىلع انْرَرمف «هللا لوسر عم يشمن انك :لاق ةريره يبأ نعو(حيحص) (۷) 16-4
 ام نوعمست امأ» :لاقف ؟هللا ٌلوسر اي كَل ام :انلقف «هصيمق مك َدِعُر ىتح يمت هول لعجف «هعم انمقف

 .«!َنّيَه بنذ يف ًاديدش ًاباذع امهروبق يف نابّذعُي نالُجَر ناذه» :لاق ؟هللا ّيبن اي كاذ امو :انلقف .1؟ٌعَمسأ

 مهنيب يشميو «هناسلب سالا يذؤي 2 ناكو «لوّلا نم ُِزنتسي ال امهّدحأ ناك» :لاق ؟كلذ َميف :انلق

 معنا :لاق ؟كلذ مهُمَفني لهو :انلق .ةدحاو ربق لك يف لعجف «لخنلا ٍدئارج نم نيّتديرجب اعدف . قيا

 . هِنيتَبطَر اتماد ام امهنع ُتَّقَحُي

 . هحيحص) يف نابح نبا هاور

 سفن يف نيه هنأ ال «هبانتجا امهيلع نّه وأ ءامهنظ يفو ءامهدنع نّيه : ينعي (نّيَه بذ يف) :هلوق
 ٠ 1 اتا ةمّرحم ةميمنلا نأل ؛رمألا

 : لاق هنأ كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ٌّيحبصألا عتام نب ٌىَمش نعو (فيعض) (۲)- 177 - 6

 لهأ لوقي «روبلاو ليّولاب نوُعْدَي «ميحجلاو ميمحلا نيب َنْوَمْسَي ؛ىذألا ّنِم مهب ام ىلع رانلا ٌلهأ نوُدؤي ٌةعبرأ"
 ءِرمَج نم توبات هيلع لغم ٌلجرف :لاق ؟ىذألا نم انب ام ىلع انوا دق ءالؤه لاب ام : ضعبل مهّضعب رانلا

 لاب ام :ٍتوباتلا بحاصل لاقيف :لاق ءُهَمْحَل لكأي ٌلجرو «ًامدو احق هوُ ليسُي ٌلجرو «هءاعمأ ُدْجَي جرو

 . ًءافو وأ ءاضق اهل دجي ام ؛سانلا ٌلاومأ هقنع ىفو تام دعبألا نإ : لوقيف ؟ىذألا نم انب ام ىلع اناذآ دق دعبألا

 ٌباصأ نيأ يلابي ال ناك دعبألا نإ : لوقيف ؟ىذألا نم انب ام ىلع اناذآ دق دعبألا لاب ام :هءاعمأ ري يذلل لاقب مث

 .ثيدحلا ةيقب ركذو .«هلسغي ال ُهنم ٌلوبلا

 وبأو «نيل دانسإب «ريبكلا» ىف ف يناربطلاو «ةبيغلا مذ باتك» و «تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نيا هاور

 هللا ءاش نإ ةييخلا» يف همامتب ثيدحلا يتأيو . ةبحص هل : : ليقف ءهيف فلتخم عتام نب ب یش : :لاقو «ميعن

 .[۹١/بدألا باتک -۲۳] . ىلاعت

 ام ٌلوأ هنإف ؛لوبلا اوقتا» :لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو(عوضوم) (۳)- 17-5

 “ب سأب الددانسإب ًاضيأ ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 .(17) مقرب «دواد يبأ حيحص» يف جرخم وهو ؛يئاسنلاو دواد وب بأ هتاف (1)

 .؟ريبكل هنإ ىلب . . .» :(لوألا ثيدحلا / قباسلا بابلا يف) مرصنملا سابع نبا ثيدح يف هلوق كلذ ديؤيو :تلق ()

 (ينايتخسلا بويأ) هومهوتف «بوسلم ريغ (بريآ) هيف نأ ببسلاو ««هرنك» يف يرامخلا خيشلا مهنم عمج هدلقو ؛لاق اذك (۳

 هللاو ءهريغ يف هارت ال ؛(217/81) «ةفيعضلا» يف هتركذ قيقحت يف هتنيب امك ؛مهتم وهو (كردم نب بريأ) ره امنإو «ةقثلا

 «بيغرتلا حيحص» يف هارت امك « . . .ةالصلا دبعلا هيلع بساحي ام لوأ» : ل4 هلوق مومعل فلاخم هرهاظب وه مث .قفوملا

 .(۱۳ /ةالصلا ه)
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 اهريغو رزأب ءاسنلا لوخد نمو ءرزأ ريغب مامحلا لاجرلا لوخد نم بيهرتلا) 5
 (كلذ نع يهنلا يف ءاج امو «ةضيرم وأ ءاسفن الإ

1f ۷مويلاو للاب سؤ ناك نقد : لاق لڳ يبنلا نع هنع هللا يضر رباجب نع (هريغل ص) (1) -  

 . : «مامحلا هتليلَح ْلْخْدُي الف ؛رخألا مويلاو هللاب نمي ناك نمو.« رَرثمب الإ مامحلا ٍلخدَي الف ؛ رخآلا

 0 , .«ملسم طرش ىلع حيحص)ا : لاقو مكاحلاو «هنسخو «يذمرتلاو «يئاستلا اور

  )1( - 114 - YA:لا ا هلا لوس ذأ ؛امهنع هللا يضر ورم نب هللادبع نعو: (فيعض) ٠

 ااو ءرزألاب الإ لاجرلا اهّنلخدي الف «تاماّمحلا :اهل لاقي ًاتويب اهيف نودجتَسو  مجعلا ضرأ مكيلع

 ؛ءاسفن وأ ةضيرم الإ ءءاسنلا . ١

 وارا

 . َمَعْنَأ نب دايز نب نمحرلادبع هداتسإ يفو «دواد وبأو «هجام نبا هاور

 لوخد نع يمن ا هللا لوسر نأ» :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (۲) - 8 ۱۲۵١

 . ؛رزاملاب اهولخدي نأ لاجرلل صخر مث «تاماّمحلا

 اان ةءاسنلاو لاجرلا ىهنأ" : ا نباو «يذمرتلاو «هل ظفللاو  هفعضي ملو - دؤاد وبأ هاور

 دقو «ةشئاع نع َةَرْذُع يبأ ثيدخ نم مهلك هوور» : هللا همحر (ظفاحلا لاق) .« ءاسنلل صخري ملو» ؛هجام

 فرعناال : مزاح نب ركب وبأ لاقو .هامس ًادحأ ملعأ ال :لاقف ؟ىمنسي له :ةرّذَع يبأ نع يزارلا ةعرز وبأ لئس

 ` ' !«مئاقلا كاذب سيل هدانسإ :يذمرتلا لاقو .روهشم ريغ ةَرْذُعْبَأو .هجولااذه نم الإ ثيدحلا اذه

 ٍءاسن ىلع ٌمأرح ٌمامحلا» : لوقي ءَ هللا لوسر تعمس :تلاق اهلعو (حيخص نسح) (۲)- ١8-7

 0 : . ؟ىتمأ

 .«"دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقو مكاحلا هاور ١

 ناک نم : لاق هلا لوسر نأ ؛تع هللا يضر يراصنألا بويأ بأ نعو (حيحص) ()- 11-۱

 نمو «رزثمب الإ ٌماَّمحلا ِلُخدي الف ؛رخآلا مويلاو هللاب نمي ناك ْنَمو .هراج ْمِْكْيْلَف ؛ رخآلا مويلاو هللاب نمي
 لخدي الف ؛مكئاسن نم رخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو «ٌتُمِصيِل وأ ًاريخ لقيلف ؛رخآلا مويلاو هللاب ٌنمؤي ناك

 دمحم نب ركب يبأ ىلإ بتكف «هتفالخ يف هنع هللا يضر زيزعلادبع نب رَمُع ىلإ "كاذب تمت : لاق .ماّمحلا

 نع ًءاسنلا ٌعنمف «رمع ىلإ بتك مث ءهلأسف ءاضر هّلِإف هثيدح نع تباث نب دمحم لس : نا مزح نب وِرِمَع نبا

 6 اک . مامحلا

 يف يئاربطلا,هاورو .«دانسإلا حيحص» :لاقو «مكاحلاو «هل ظفللاو «هحيحص» يف نابح نبأ هاور

 ارت القيت ۴4۳١0 مقر ؟ةحيحصلا» نم اسلا دلجملا يف تحتم قيقشت رظناو +يبهذلا مهتم ظافحلا نم عمج هقفاوو فل

 . رخآ ناكم يف

 عقرقل : ظفلب مكاحلا ةياور هانعميو, .«دراوم  نابح نبا" نم حيحصتلاو ««تيهنف' :هريغو لصألا ناكو عقر :يأ ()

 . نابح نبا دنع عيوت دق هنکل «ثيللا بتاك قيرط نم هدنع وهو «؟ثيدحلا

 .هدراوملا» و لاجرلا بتك نم حيحصتلا و ؛(ماّرح) : ةعوبطملاو ةطوطخملاو لصالا يف (۳)
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 .زيزعلادبع.نب رمع ركذ هدنع سيلو «ثيللا بتاك حلاص نب هللادبع ةياور نم «طسوألا» و «ريبكلا»

 اورذحا» :ِةْكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (ذاش فيعض) ۲ 175 - )٤(

 . ةاورتتساف» : :لاق ؟خسولا يقي هنإ !هللا لوسر اي : :اولاق . «مامحلا : هل لاقي ًانيب

 يف مهب جتحم مهلك هتاورو» :ظفاحلا لاق .«ًالسرم سواط نع سانلا هاور» :لاقو رازبلا هاور

 .«حيحصلا»

 لوسر اي :اولاق .«مامحلا :هل لاقي ًاتيب اوقتا» : هظفلو ««ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاورو

 . «رسسيلف هلخد نمف» :لاق ؟ضيرملا عقنيو «نرّدلا ٌبِهْذُي هنإ !هللا

 «تاوصألا هيف عفرت ءمامحلا تويبلا ُرش» :هلوأ يف لاقو «مكاحلا وحنب «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو

 . «تاروعلا هيف فشكتو

 . خسولا وه : ءارلاو لادلا حتفب (نّرّدلا)

 باطخلا نب َرِمُع نأ :ّتَّدَح هنأ. ؛(ةينيطنطسقلا) ب دانجألا ّصاق نعو (هريغل ص) (4) ۳ _ ١50

 الف ؛رخآلا مويلاو هللاب نمي ناك نم» :لوقي ي هللا لوسر ٌتعمس ينإ !سانلا اهيأ اي :لاق هنع هللا يضر

 ناك نمو «رازإب الإ ماّمحلا لخدي الف ؛ٍرخآلا مويلاو هللاب نمي ناك نّمو ءرمخلا اهيلع ُرادُي ةدئام ىلع ّنَدعُفَي

 . ؛ماّمحلا هتليلح لخدُي الف ؛رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 . هفرعأ ال «دانجألا صاقو .ٌدمحأ هاور

Aًاضيأ هفرعأ ال «ةريخ وبأ هيفو «ةريره يبأ نع ًاضيأ هرخآ "یورو (حيحص ح) (0)- . 

 . ةجوزلا يه : ةلمهملا ءاحلا حتفب (ةليلحلا)

 ٌيبنلا ينيقلف «ماّمحلا نم ٌتجرخ :تلاق ءاهنع هللا يضر ءادردلا ٌمأ نعو (حيحص) (5)- 1594-4

 يف اهبايث ّعِزنَت ةأرما نم ام ؛هديب يسفن يذلاو» :لاقف ءماّمحلا نم :تلقف .«؟ءادردلا ٌمأ اب َنيأ نم» :لاقف ةا

 .«لجو زع نمحرلا نيبو اهنيب ٍرتس َّلك ٌةكناه يهو الإ ءاهتاهمأ نم ٍدحأ تيب ريغ
 .؟حيحصلا» لاجر "اهلاجر ديناسأب «ريبكلا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 دقو ۲۰۵-۲١۷(« /۸) نابح نبا دنع عبوت دق هنكل «رازبلا لاق امك ًالسرم ةعامجلا ةياورل فلاخم ذاش هنكلو معن :تلق )1١(

 مل كلذلو ءهذوذش تتيبت امل هنع تعجرف «ةميدقلا تاقيلعتلا ضعب يف هتححصف ؛لصتملا هدانسإ رهاظ ىلع تيرج تنك

 ديلقت يف ةثالثلا نودلقملا رمتسا امنيب «ةديدجلا ةعبطلا «بيغرتلا حيحصال يف الو ء«بيطلا ملكلا حيدص» يف يف هركذأ

 ! !ةقباسلا ةعبطلا يف حيحصتلا

 ملعأ هفرع دقو ؛يرصم وهو ء(ةريخ يبأ) ريغ نوفورعم تاقث هلاجرو «نسح هدانسإو ء(۲/١۳۲) دمحأ مامإلا : :يتعي (۲)

 . الضاف ناك هنأ ركذو ؛تاقث عمج ةياورب ؛ةديج ةمجرت ؛رصم خيرات» يف همجرتف سنوي نب ديعس وبأ نييرصملاب سانلا

 .(14481-187و ۳۹۲-۳۹۵ ص) ؛«ةعفنملا ليجعت# : رظناف

 ءادردلا مأ نع سّنحي ىسوم يبأ قيرط ينعي وهو «(۷۷ / )١ ؛عمجملا# يف امك ءاهدحأ لاجر» :باوصلاو ؛لصاألا اذك ()

 وهو - دئاف نبا وهو  ناّبز اهيف هدنع ىرخألا قيرطلاو ؛ملسم لاجر هلاجرو «حيحص هدنسو :(771-757 /5) دمحأ دنع

 = لاطأ مث ؛كلذ يف وه هعبتو ؛هنع يجانلا خيشلا هلقن امك ةحيحصلا قيرطلا هذه ىلع رجح نبا ظفاحلا فقي ملو «ءافيعض
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Voنموا ا لما ني ءاسن نأ: هنع هللا يضر “يلدا حيلَملا يب يبآ نعو (حيحص) (۷)-  

 لوسر ٌثعمس !؟تاماّمحلا نكؤاسن َنْلُخْدَي يتاللا نتنأ : تلاقف اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع َنْلَخَد (ماشلا) لهأ

 . ءاهّر نيبو اهنيب تسلا ِتْكََم الإ ؛ اهجوز تيب ريغ يف اهّبايث مضت ةأرما نم ام» : لوقي لكي هللا

 حیحص» : لاقو قو مکاخلاو «هجام نباو دواد وبأو «؛نسح ثیدحا :لاقؤ هل ظفللاو _ يذمرتلا هاور

 r .«امهطرش ىلع

 س لا يبأ جارد قيرط نم ًاضيأ مكاحلاو يناربللاو ىلعي وبأو دمخأ یورو (هریغل ص) (۸) ۷۱ ۰

 .(صمح) لهآ نم : نلف ؟ٌشنأ نم :َنُهْتلأسف ءاهنع للا يضر ةملس مآ ىلع َنْلَحَد ءاسن نأ : بئاسلا نع

 هبا ترام ميل : :لوقي ل هللا لوسر ٌتعمس : تلاق ؟ّنمأب اهبو : نلف ؟تاماّمحلا باحصأ نم :تلاق

 .©"!(هرتس اهنع هللا ٌقَرَخ ؛اهتيب ريغ يف

 ناك نم» :لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) (۳)- 1507-5
 ُهَبليلَح ٌلْخْدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نّمو «رزئمب الإ ٌماّمحلا لي الف رخال مويلاو هللاب ُنِمْؤُي

 هللا یتغتسا راجت وأ وهلب اهنع ىنغتسا نمو ءةعمجلا ىلإ عسيلف ٍرخآلا مويلاو ء هللاب ٌنمؤي ناك نّمو ؛ٌماّمحلا

 0 . اديمح نع ُهللاو «هنع

 .يناهلألا ديزي نب يلع هيفو . ةعمجلا ركذ نود رازبلاو «هل ظفللاو «طسوألا# يف يناربطلا هاور

 : لاقف ؟ماّمجلا نع كي هللا لوسر تلأس اهنأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ( ةیعض) (۵) 97 ١78

 :لاقف ؟رازإب هلخإت اهنإ !هللا لوسر اي :تلاقف .«ءاسنلل تاماّمحلا يف ريخ الو «ٌتاماّمح يدعب نوكيس هنإ»

 اهنيب اميف رسل تفشك الإ ؛ اهجوز تيب ريغ يف اهرامخ ٌعِرنَت ةأرما نم م امو:ءرامخو عردو رازإف هتلخد نإو' ءال»

 نإ يجر راج مل قو ا کیف ر كلت یا اراک يفلان 5 فلؤملا ميهوتو ءنابز فيعضت يف مالكلا =

 مدع هيلع ىنبادقو اميسال ؛طبخلا اذه يف عقو املو «هيلإ انرش يذلا دحاولا ناكملا يف نيقيرطلا دجول لعف ولو قدتسملا#

 يدعب :نوكيسا :ثيدحك ءانه فنصملا هدروأ امم ةيهاولا ثيداحألا ضعب ىلإ ًاريشم ؛هدهع يف 0 دوجو

 طقس دقو :هريغو مّيَقلا نباك نيققحملا ضعب مهولا اذه لثم يف عقو دقو !فيعضلاب حيحصلا لعأف .٠٠ . . تاماّمح

 .٠٤ . .ءادردلا مأ نعوإ :ةخسن» :هصن ام يتالا حيلملا يبأ ثيدح لباقم اهشماه ىلع نكلو «ةيرهاظلا ا

 يف هدوروو ٠ باتكلا نم تاعبطلا ضعب يف هدوجو مغر !مهتعبط نم ثيدحلا اوطقسأف ةئالثلا نوقلعملا ةخسنلاب ٌرتغاو .

 ىلع ماهماكحأ ٌلُج يف اهودمتعا مُهَّنأل ؛ةقباسلا ةعبطلا يق قيلعتلا اذه ىلع اوعلطا دقو «ةدنسملا» نم هيلإ راشملا ناكملا
 رهظمب رهان وهأ ؟كلذ ىلع مهلمح يذلا امف  !ايروس يف نولوقي امك (تصنلا ىلع)  اهيلإ وزع نود ثيداحألا

 !؟فرعت فلاخ :مهضعب لوقب ًالمع مأ ؛ نيققحملا

 همالك :عجارف ءهلثمب نظلا وه كلذو ثيدحلا ةيوقت ىلإ هيف بهذ «هنع يجانلا هلقن ام يفاني ًامالك رجح نبأ ظفاحلل تدجو مث

 .(18 ثيدحلا مقر 58 ص) ؛دمحأ مامإلا دنسم نع ٌبذلا يف دّدسملا لوقلا»+هباتك يف كلذ يف

E 5( لوألا ثيدحلا يباحص ىلع قيلعتلا عجارو . هبنتف «ةبحصلا مهوي هنع يضرتلاف ٠ ,)9/( ةنس تام يعبات وه )١( 

 .(باب
  لصألا يف هتجرخ ءهب ىوقتي دهاش هل :تلق. (؟)
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 . هير نيبو

 .©"ةعيهل نب هللادبع ةياور نم «طسوألا يف يناربطلا هاور

 هللاب نِمْؤي ناك نم :لاق لڳ يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) (4) - ۱۷۲-۸
 .«ماّمحلا هتليلَح لْخدُي الف ؛رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم < "[رزتمب الإ] مامحلا ٍلخدَي الف ؛رخآلا مويلاو

 ٍةدئام ىلع نسب الف ؛رخآلا موبلاو هللا ُنمْوي ناك ن ءًرمخلا رشي الف ؛رخآلا مويلاو هللاب ُنِمْؤي ناك نم

 .«مّرحَم اهتيبو هيب سيل ِةأرماب َنَوُلَي الف ءرخآلا مويلاو هللاب نمو ناك نم ءُرمخلا اهيلع برشي

 . يندملا ناميلس يبأ نب ىيحي هيفو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بركي دعم نب مادقملا نع يورو (ًادج فيعض) (3)- 119- فحل

 !هللا لوسر اي : اوافق ءاهلوخد يتمأ ىلع مارح «تاماّمحلا : :اهل لاقي توي ابف اأ نوحتفتس مكنإ» : اک

 . «يتمأ ثانإ ىلع ٌمارح ألا يف ينمأ روكذل ٌلالح اهنإف» : لاق ؟نّرَّدلا يقو ءَبَّصَولا بهذ اهنإ

 . يناربطلا هاوز

 ۔ضرملا :(َبَصولا) و . ةيحانلا يه :ًاضيأ اهمضبو ءافلا نوكسو فلألا مضب (قفألا)

 (رذع ريغل لسغلا ريخأت نم بيهرتلا) 5
 مرق ال ةثالث» : لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر رساي نب راع نع (هريغل ح) (۱)- ۱۷۳-۰

 .«أضوتي ْنأ الإ ؛ُبْتُجلاو ِقوَُخلاِب ٌحّمّضتملاو «رفاكلا ٌةفيج :ٌةكئالملا

 .””هنم عمسي ملو ؛ٍراَّمع نع نسحلا يبأ نب نسحلا نع دواد وبأ هاور

 ُتمدق :لاق راّمَع نع ُرُمْعَي نب ىبحي نع يناسارخلا ءاطع نع هريغو وه هاورو (فيعض) (1)_ ١١

 يلع دري ملف ؛هيلع ُتمَّلسف و هللا وسر ىلع ُثْوَدَعَف ؛نارفعزب ينوقّلخف «يادَي ْتَفَّقَسَت دقو ليل يلهأ ىلع

 برو يلع ٌدرف «هيلع ٌتمّلسف ُثئج مث .هّتْلَسْمَف .«اذه كنع لسغاف بهذا» :لاقو «يب ِبُحَرُي ملو ءمالسلا
 ٌصخَرو :لاق .«َبنجلا الو «ٍنارقعزب ٌحّمضتملا الو «ريخب رفاكلا ةزانج رضحت ال ةكئالملا نإ : لاقو يب

 يف ظوفحملاو ءركدم هيف رامخلا عزن ركذو «هريغو يئاسنلا هفعض ًاضيأ لهس نب ركب )٤/ ۳۳٠١/۱۷١( هدنع هيفو :تلق . (۱)

 . «حيحصلا» يف انه «هدعب يذلا ةملس مأ ثيدحو هلبق يذلا ءادردلا مأ ثيدح يف اذكو ؛«اهبايث" : حيحصلا ةشئاع ثيدح

 لاطو ؛مهيديأ نيب ةشئاع ثيدح نم لماكلا. هدهاشو ؛حيحصلا ةملس مأ ثيدح ارفعض مهنأ ةثالثلا نيقلعملا لهج نم نإو

 ثيدحلا اذه تححص دق «تاعطنتملا تايعماجلا تايتفلا ضعب نأ بئاصملا نم نإو !دهاش الو هدهاوشل ارححص ام

 !يرذنملا اهنيب يتلا هتلع تمتكو «بيغرتلا» نع هتلقنو هب تجتحاو ؛؟ةملسملا يتخأ كباجح» ناونعب اهل ةلاسر يف ركنملا

 !!ةحيحصلا ةيوبنلا ثيداحالاب لدتست نأ اهدهج ىصقأ تينع اهنأ ةمدقملا يف ةمعاز

 ال» :لاقو .٠« . .ف رخألا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم# :هنم طقسو .«عمجملا» و يناربطلل «ريبكلا» و ةطوطخملا نم ةدايز (۲)

 !«. .رزثمب الإ مامحلا لخدت

 ثيدح نم نادهاش هل نكل «سلدم ء«يرصبلا وه نسحلا يبأ نب نسحلاو ؛حيحصلا لاجر تاقث مهلك هلاجرو :تلق (۳)

 ىوقتيف )٠١١/١(« ؟عمجملا» يف يمثيهلا هئيب امك فعض امهدنس يفو «بيصحلا نب ةديربو ؛ةرمس نب نمحرلادبع

 .امهب ثيدحلا

۳ 



 ."'"اضوتي نأ برش وأ لكا وأ مان اذإ بنجلل
 مهنإف 'ءةظفحلا نود ؛ةكربلاو ةمحرلاب نولزني نيذلا مه انه ةكئالملاب دارملا» : هللا همحر (ظفاحلا لاق)

 هنكمأ اذإ زذغلو ؛رذع ريغل لسغلا رحأ نم لك قح يف اذه :ليق مث. .لاوحألا نم لاح ىلع هنوقرافي ال

 :. ٠«ملعأ هللاو :©ةداع كلذ ذختيو «ًالسكو ًانواهت هرخؤي يذلا وه : ليقو .أضوتي ملف ءوضولا

Aلخدت.ال» اق لک يلا نع ل  

 .«ٌبنجالو «ٌبلك الو «ةروص هيف ًاتيب ةكئالملا

 . (هحیحصا يف نابح نباو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

A۲ال ةثالث» : لاق 14 يبا نع] سابع نبا نع حيحص دانسإب رازبا دنعو (عيحص) (10- 104 -  

 ,(قولَلاب خّمضتملاو ءناركسلاو ءٌبنجلا : ةكئالملا مهُبرقت

 (هغابسإو ءوضولا يف بيغرتلا) ۷
 ليئاربج لاؤس يف ل يبنلا نع امهنع هللا يضر '"[هيبأ نع رَمُع نبا نع (عيحص) (1) - ۱۷ - نك

 يتؤتو «ةالصلا َميقت ْنأو وللا لوسر ًادمحم ناو ءةللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ ٌمالسإلا» : لاقف ٍءمالسإلا نع هايإ

 انأف هس : لاق . «ٌناضمر م ٌموصتو ءَءوضؤلا متت ت نأو «ةبانجلا نم لستغتو رمَتعتو ٌجحتو ءةاكزلا

 . ٌتْقَدَص : لاق .« معنا : لاق ؟ملسم

 فيعض» يف هنايبو «فيعض هدانسإو .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو .٠ .بنجلل صخرو» :هلوق هنم يذمرتلا ىورو :تلق )١(

 . انه بابلا يف ؛حيحصلا# يف اهارت ىرخأ ةياور اذهلو ء(۲۸ مقر) ةدواد يبأ

 «. .لستغيف موقيف «ةالصلاب هنذؤيف «لالب هيتأيف ًابنج تيبي ناك» :تلاق ةشئاع ثيدح ثوبشل ليوأتلا اذه نم دب ال :تلق (۲)

 . (؟٤۲و ۲۲۳) «دواد يبأ حيحص» رظناف ؛ءىرخأ قرط هلو ١١7(« ص) «فافزلا بادا» يف جرخم وهو . ثيدحلا

 يبأ نع حص دق ثيدحلاو .«دواد يبأ ننس و يتطوطخمو ةيرهاظلا ةطوطخم نم هانتبثأ امو ؛(ههجو هللا مّرك) :لصألا ()

 يف يتأيسو !بنجلا نكذ لجأ نم هدهاوشب نسح» :ةثالثلا لوقل ًافالخ هل دهاش ال هنإف ءبنجلا ركذ نود هريغو ةحلط
 .1حيحصلا»

 .هدئاوزلا عمجم» و «رازبلا دئاوز» نم اهتكردتساو «هريغو لصألا نم تطقس 2

 «هتحابإب ةرات درو دقو «ةرفضلاو ةرمحلا هيلع بلغتو ؛بيطلا عاونأ نم هريغو نارفعزلا نم ذختي بكرم بيط :(قولخلا) (4)
 نبا ظفاحلا لاق. . مهتم هل ًالامعتسا رثكأ نكو «ءاسنلا بيط نم هنأل هنع ىهن امنإو ؛تبثأو رثكأ يهنلاو «هنع يهنلاب ةراتو

 .هب خطلتلا :(خمضتلا) و .ها هةخسان يهنلا ثيداحأ نأ رهاظلاو»  ريثألا

 نبا هاورو «هريغو ١( مقر) ةميزخ نبا دنع ثيدحلا نإق ؛ يرورض اهتابثإو ءاهريغو ةطوطخملا اذكو «لصألا نم تطقس (1)
 هجرخأ :كلذكو .رمع:نع رمع نبا نع رمعي نب ىبحي نع يميتلا ناميلس قيرط نم ةميزخ نبا نع ١7( مقر) نابح
 a تلق «دانسإلا اذهب ملسم هجرخأ «تباث حيحص دانسإ» : لاقوإ ؛(١۲۸ ص) ةهتتسان يف ينطقرادلا

 نإ مث .ءوضولاو لسغلاو ةرمعلا ركذ هيف سيلو «هي ىيحي نع ةديرب نب هللادبع ثيدخ ىلع هب لاحأ امنإو ‹هظفل قسي

 ا امئإو ءرمع ثيدح نم ال «ةريره يبأ ثيدح نم امهيف وهو ؛«نيحيحصلا) ل هوحنب ثيدحلا ىزع فلؤملا

 دق يجانلا خيشلا تيأر مث .«سمخلا تاولصلا يف بيغرتلا» يف هضعب يتأيسو ءاذه وحن انركذ امك ةديرب نبا نع هدحو
 هوزع يفو ۰ |2۳۸0 رمع نبل دنسم نم هايإ هلعج يف - هللا همحر  فلؤملا مهو نايبو «ثيدحلا جيرخت يف مالكلا لاطأ

 ؛ ! !ةدايزلا اوكردتسي مل كلذلو «لوألا مهولل هنايبل نوقلعملا هّبنتي ملو «؛نيحيحصلا» ل

1۳€ 



 . قايسلا اذه ريغب هوحنب امهريغو ؟نيحيحصلا يف وهو «اذكه «هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور
 يتم نإ» :لوقي لو هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲)- 15-4

 . لعفيلق هَتَرُع ليطُب نأ مكنم َعاطتسا نمف ««ءوضولا ٍراثآ نم نيِلَجَحُم اَرغ ةمايقلا موي نْوَعدُي

 يبأ مالك نم ّجَرْدُم وه امنإ هرخآ ىلإ ٩۰ . . عاطتسا نما :هلوق نإ :ليق دقو .ملسمو يراخبلا هاور

 . ملعأ هللاو .ظافحلا نم دحاو ريغ هركذ . هيلع فوقوم ةريره

 عليي ىتح دي دمي ناکف «قالصلل أّضوتي وهو ةريره يبأ َفْلَح تنك» :لاق مزاح يبأ ةياور نم ملسملو

 ام انه مکا ٌثملع ول ؟انه اه متن زا ۶ حور يتب اي : لاقف ؟ءوضولا اذه ام !ةريره ابأ اي :هل ٌتلقف ءهطبإ

 . ")عوض وضُولا غلب ُتَِح نمؤملا ّنِم ٌةيلجلا علب :لوقب ل هللا وسر يليلخ تعمس «ءوضولا اذه ٌتاَّضوت

 غلبت ةيلجلا نإ : لوقي ك هللا لوسر ٌتعمس :لاق هلأ الإ ءاذه وحنب «هحيحص» يف ةميزخ نبا اورو

 . (روهطلا ٌَعضاوَم

 .اهوحنو رواسألا نم ةنجلا لهأ هب ىّلحتي ام :(ةيلحلا)

 موق راد مكيلع ٌمالسلا» :لاقف ““ربقملا ىنأ ةا هللا لوسر نأ ؛هنعو (حيحص) (8) - ۱۷۷ ۔ ٥

 ٌلوسر اي َكتاوخإ اَنْسَلَوَأ :اولاق . «اتناوخإ انبأر دق اّنأ ٌتْددو «نوقحال بيرق نع مكب ُهللا ًءاش ْنِإ انإو «نينمؤم

 ٌلوسر اي َكتَمأ نم دعب ٍِتأي مل نم ٌفرعت فيك :اولاق . دعب اونأي مل نيذلا انئاوخإو «يباحصأ متنأ» : لاق ؟هللا

 :اولاق . «؟هّليَخ ُفِرعَي الآ «مهُب “مد لح يَرهظ نيب ٌةلجَحُم اغ ٌليخ هل الجر نأ ول َتيأرأ» :لاق ؟هللا

 .«ضوحلا ىلع مهطَرف انأو «ءوضؤولا نم نيِلّجَحُم ارُع نوتأي مهّنإف' : لاق !هللا ٌلوسر اي ىلب

 . 0*0) يجاتلا خيشلا هذيملتو ؛ظفاحلاو «ميقلا نباو «ةيميت نبا هب مزج يذلا وهو :تلق (1)

 دعب ناك للو نم ل ميهاربإ دلو نم ناك هنأ انغلب (خورف) :نيعلا بحاص لاق ءةمجعملا ءاخلابو ءارلا ديدشتو ءافلا حتفب قفز

 دارأ :- هللا همحر ضايع يضاقلا لاق .دالبلا طسو يف مه نيذلا مجعلا دلوف «هددع امنو «هلسن رثك ؛قاحسإو ليعامسإ

 اذإ هب ىدتقي نمل يغبني ال هنأ اذه همالكب ةريره وبأ دارأ امنإو : : يضاقلا لاق . مزاح يبأل هباطح ناكو يلاوملا : انه ةريره وبأ

 ؛ ةلهجلا ةماعلا ةرضحب هلعفي نأ سانلا نع هب ذش ًابهذم كلذ يف هداقتعال وأ ؛ةسوسول هيف دشت وأ ؛ةرورضل رمآ يف صحرت

 . ملعأ هللاو . مزاللا ضرفلا وه هيف ددشت ام نأ اودقتعي وأ ءةرورض ريغل ةصخرب اوصخرتي العل

 نم رتب اعد مث . . ةنيدملاب اراد ةريره يبأ عم تلخد : لاق ةعرز يبأ قيرط نم «روصلا ضقن باب يف يراخبلا هاورو :تلق (۳)

 : يجانلا خيشلا لاق . ةيلحلا ىهتنم : لاق ؟ِلكيدللا لوسر نم هتعمس ءيشأ !ةريره ابأ اي :تلقف ءهطبإ غلب ىتح هيدي لسغف ءام

 . ؟عوفرمب سيل هرخآ نأ ىلع لدت ةياورلا هذهو»
 ءادنلا وأ صاصتخالا ىلع بصن اذه (موق راد)و .ليلق رسكلاو ءاهرسكو اهحتفو ءابلا مض :تاغل ثالث اهيف (ةربقملا) (4)

 ؛هيف كش ال توملا نأ عم ءانثتسالاب ىتأ ء«نوقحال بيرق نع مكب هللا ءاش ْنِإ انإو» : لإ هلوقو . رهظأ لوألاو «فاضملا

 سيل (يباحصأ متنأ) : هلوقو . حالصلا لهأو ءالضفلا ءاقلو ريخلا يف امّيس ال يتمتلا زاوج هيف (تددو) :هلوقو . كشلل سيلو

 لاق امك ؛ةباحصب اويل ةوخإ اوتأي مل نيذلاو ؛ةباحص ةوخإ ءالؤهف «ةبحصلاب ةدئازلا مهتّيزم ركذ نكلو ؛مهتّوخإلا ًايفن
 .ءاهلا ناكسإو ءاظلا حتفب وهو ءامهنيب هانعمف (يَرهظ نيب) :هلوقو «4ةوخأ نونمؤملا امنإإ : ىلاعت

 وأ دوسأ ناك ءاوس «هاوس ًانول هنول طلاخي ال يذلا :(مهبلا) :ليقو ءًاضيأ دوسلا :ليق (مهبلا) و .دوسألا رهو ءمهدأ عمج )م

 . ملعأ هللاو .ًاصلاخ هنول نوكي لب ءرمحأ وأ ضيبأ

o 



 : أ .هريغو ملسم هاور

 فيك !هللا لوسر اي :اولاق مهّنأ ؛هنع هللا يضر هللادبع نع رز نع (حیحص نسح) (4) 18-7

 00 . «ءوضؤولا راثآ نم قلب نولجَحُم ٌرْغ» :لاق ؟كتّمأ نم رت ْمَل نَم فرعت
 4 . «هحيحصاا يف نابح نباو هجام نبا هاور

0 SERA E SE NSS 

 نم لوا انأ» : : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هزيغل ص) (5)- 186-417

 يفْلَخ نمو «ممألا نيب نم يتمأ ٌفرعأف يدم نيب رظئاق ؛هّبار عفري نم لوآ انأو ؛ةماقلا موي دوجسلاب هل ني

 نيب نم هللا ٌلوسر اي كمآ فرعت فيك : لجر لاقف . «كلذ لثم يلامش نعو «كلذ ُلثم ينيمي نعو «كلذ ٌلثم

 مهرعأو ل O لاق ا لإ حوت نيب اميل الا

 "مهيد مهيديأ نيب ىعسن مهفرعأو « مهناميأب مهس نوتؤي مهنأ

 .تاعباتملا يف نسح ثيدح وهو . ةعيهل نبا هداتسإ يفو «دمحأ هاور

 وأ ُملسملا:ُدبعلا أضوت اذإ» :لاق يب هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷) - ۸ - 18١

 َلَسَغ اذإف ءءاملا طق رخآ عم وأ «ءاملا عم هبنيعب اهيلإ رظن ةئبطخ لك ههجو نم جرح ؛ هه لعق نمؤملا
 لكوكب و ع وأ «ءاملا عم هادي انسب ناك ةئيطخ نك ْيدَي نم جرح هيَ

 .«بونذلا نم ًايقن ّجرخي ىتح ؛ءاملا ٍرْطَق رخآ عم وأ «ءاملا عم هالجر اهْنشَم ةئيطخ

 ٠ . نيلجرلا لسغ يذمرتلاو كلام دنع سيلو «يذمرتلاو ملسمو كلام هاور
 ٌنسحأف ًاضوت نما : لك هللا لوسر لاق :لاق نافع نب نامثع نعو (حيحص) (۸) - ۱۸۲ - ۹

 . «هرافظأ تحت نم ٌجرخت ىتح ؛هدسَج نم هاياطخ تجرح ؛ءوضولا

 ااا :لاق مث ءاذه ينوضُو لم اضوت اهلا وسر تيأر : لاق مث .ءأضوت نامثع نأ : ةياور يفو
 . هةلفان دجسملا ىلإ هي هيمو هئالص تناكو «هبنذ نم مدقت ام هل رفع ؛اذكه

 1 . نضايبو داوس : (قّلبلا) و «قلبأ عمج )۱(

 دانسإ اذهو :ةمامأ يبآ نع يدنكلا ةبتع بأ قيرط نم ۷١١۹/٠٠١( /۸) يناربطلاو «171/0-2555) دمحأ هجرخأ :تلق ٠ (؟)

 ةنس تام . مالا ا لاق هنكل «(81/8 )٥/ هدحو نابح نبا هقئوف يدنكلا ريغ ؛ ؛ملسم لاجر تاقث هلاجر نسح

 00 . . انه اهدييقت تببحأ «مجارتلا بتك اهنم تلح ةدئاف هذهو .(038)

 تايب عيدا نی یس مهروت مهم: ظفلب هنع حيحصلاو . هطيلاخت نم يهؤ «ةياورلا هذه يف ةعيهل نبا لاق اذك (۳)

 . ينم يتأي امك قاحسإ نب نيحيو كرابملا نبا هاور

 مهنم (144/6) دمحأ مامإلا دنع ةعامج هنع ءاور دقر «حيحص هنع مهثيدحف هنع ةلدابعلا هاور اميف الإ كلذك وه :تلق )٤(

 «كرابملا نب هللادبعو ءًافنا هتقلع يذلا هنم ريخألا فرطلا الإ قسي ملو «قاحسإ نب يحي مهنمو ؛هل قايسلاو ؛نسح هخيش

 هنع هئيدحو :«ديعس نب ةبيتقو تقلع ام هيفو «(۳۷۹/۱۱۲) «دهزلا دئاوز يف دامح نب ميعن هقاس دقو .هظفل قسي ملو

 (۷۸/۲) احلا دنع دعس نب يللا هيلع ةعبهل نبا عيات دقو . ةقلعملا ةلمجلا ًاضيأ هيفو ؛يبهذلا هققح امك ًاضيأ حيحص

 . يبهذلا هل ضّيبو .هححصو

 نه



 أضوتي ٍءىرما نم ام» :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق :هظفلو ءأرصتخم يئاسنلاو ملسم هاور

 . «اَهَيَلِصُي ىتح ىرخآلا ةالصلا نيبو هنيب ام هل رفع الإ ؛هَءوضُو نسحُيف
 . يئاسنلا ةياور وحلب ًارصتخم «هحيحص» يف ةميزخ نبا هاورو . نيخيشلا طرش ىلع هدانسإو

 . حا رتي الو» : هلك هللا لوسر لاقو :هرخآ يف دازو «راصتخاب ًاضيأ هجام نبا هاورو

 امل ٌتاراقك ٌنمخلا ُتاولصلاف «ىلاعت هللا ُهَرمأ امك ءوضولا تأ نم :لاق يئاسنلل ظفل يفو
 . 00نهنيب

 َنَسحأف ءاضوت “ف ""(دعاقملا) ىلع ٌنسلاج وهو روهطپ َيِبأ] هنأ :هنعو (حيحص) (4)- ۱۸۳-۰
 ّلثم اضوت نم» : لاق مث «1ءوضْولا َنَسْحأف «سلجملا اذه يف وهو اضوتي كي ّينلا ُثيأر :لاق مث] ءءوضولا
 هللا لوسر لاقو :لاق .«هبنذ نم مدقت ام هل رفع ؛سلَج مث «نيتعكر عرف ءّدجسملا ىتأ مث ءاذه يئوضُو

 .«اورتغت ال» : ةي

 .هريغو يراخبلا هاور

 الأ :هباحصأل لاقف ءٌَكحض مث أضوتف ءامب اعد هنأ ؛ًاضيأ هنعو (هريغل ص) 184-61 - )1١(

 «ٌتأضون امك أضوت ا هللا لوسر ٌُتيأر : لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ككحضأ ام :اولاقف ؟ينكحضأ ام ينولأست

 اعد اذإ دبعلا نإ» :لاقف ؟هللا لوسر اي ككحضأ ام :اولاقف .«!؟َكَكَحْضَأ ام : ينولأست الأ» : لاقف كحض مث

 هْيَمَدَق رهط اذإو ؛كلذك ناك هْيَعارَذ لسغ اذإف ءههجوب اهّباصأ ةئيطخ ّلك هنع هللا َّطَح ؛هّهْجو لسغف ءوضَوب

 .«كلذك ناك

 ناك هسأر حسماذإف» :هيف دازو «حيحص دانسإب رازبلا هاورو «ىلعي وبأو ءديج دانسإب دمحأ هاور
 .«كلذك

 وهو ءٍءوضَوِب هنع هللا يضر نامثع اعد :لاق هنع هللا يضر "7نارمُح نعو (ركنم) ۲ 17 )١(

 عكرف ماق مث اذه يئوضو لثم أضوت نم» :همامتب هظفلو :«اورتغت الو» : ظفلب هنكل «نيخيشلا طرش ىلع حيحص هداتسإو )١(

 دمحأ هاورو ءهبقع فلؤملا هركذ دقو .يراخيلا هاور ظفللا اذهبو ؛«اورتغت الو» :لاقو «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ «نيتعكر

 .(155/1) اضيأ

 . انه امك (ثيدح -1؟1) بابلا رخآ يف فلؤملا هديعيسو ؛ظفللا اذهب ًاضيآ ملم هجرحخأو (؟)

 .(337/7) «ملسم حيحص» رظنا ؛زئانجلا باب دنع يب يبنلا هيف سلجي ناك ؛يوبنلا دجسملا برق عضوم (۳)

 دسفم ةيناثلا ةدايزلا طوقسو )21١4(: مقرب هل «يرصتخم» يف وهو ««يراخبلا» نم امهتكردتساو ءلصألا نم اتطفس )٤(

 ةثالثلا نوقلعملا اهدافتسا دقو !هريغو ةرامع ىفطصم دمحم هتبثي مل امم وهو «رهاظ وه امك ًافوقوم ريصي هنأل ؛ثيدحلل
 !ةقباسلا ةعبطلا ¿ نم ىلوألا نود

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۵)

 يضرتلا صيصخت ىلع اوحلطصا مهنأل «يباحص هنآ مهوي دق هنع يضرتلاو «يعبات  نامثع ىلوم نابأ نبا وهو ۔ نارمح (7)

 ةنكمأ يف اذكو ءاته نيتطوطخملا يف عقت مل اهنإف ؛خاسنلا ضعب نم اهنأ رهاظلاو .هبنتف . مهريغب محرتلاو «ةباحصلاب

 .«حيحصلا نم (عبارلا ثيدحلا /11 /ةراهطلا -4) يتالا نارمح ثيدح رظنا .ىرخأآ

FY 



 َتفَبسأ دق] ؛كبسح. :تلقف «هيديو ههجو لسفف ءءامب هثثجف ةدراب |ةليل يف ةالصلا ىلإ جورخلا ديري
 رتغالإ ودول ذي يبل 1 لوقي لَك هللا لوسر تعمس :لاقف . دربلا ٌةديدش [ةدراب] ٌةليللاو ًءوضْولا
 رأت امو هبنّد نم َمَدَقَت ام هل هللا

 . نسح دانسإب رازبلا هاور

 ةَلْضَخْا نإ» ؛ :لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (۲) 17 4۳

 ىفبتو هيون هروهطب هلا ذكي تالصل يلجرلا ڈوهْطو e ءلُجرلا يف ُنوكت ةحلاصلا
 . «ةلفان هل هئالص

E ESS 

 اذإ» و هللا نر نونا هم الثا يسر ےک ا دو («رتعل تعز: 8-14 44

 تجرح ُهَهْجَو لسغ اذإف «هفنأ نم اياطخلا ِتجَرخ رقت | اذإف «هيف نم اياطخلا ِتَّجَرَخ ءٌضَمْضَمَف ُدبعلا أضوت

 نم جزخت ىتح هيدي نم اياطخلا تجرح هيدي لسغ اذإف ههيْيَع رافشأ تحت نم جرخت ىتح ءههجو نم اياطخلا
 ِتَجرَج هيّلْجِر لسغ اذإف ْينُدأ نم جرخت ىتح «هسأر نم اياطخلا تجرخ: هسأرب حسم اذإف ؛هيدي رافظأ تحت
 .' :. «ًةلفان هئالصو دجسملا ىلإ هّْيشَم ناك مث «هيلجر رافظأ تحت نم جرخت ىتح «هيلجر نم اياطخلا

 يحياشلاو ٠ هل ةلغ الو ءامهطرش ىلع حيحص» .:لاقو مكاحلاو «هجام نباو يئاسنلاو كلام هاور

 : .«روهشم يباحص

 يف انأو تنك :لاق هنع هللا يضر يمّلُسلا ؛اةَسّبَع نب ورمَع نعو (حيحص) (۱۲) 185-65

 ةكم يف يلجرب ٌبعمسف ؛ناثوألا نودبعي مهو ؛ءيش ىلع اوسيل مهنأو «ةلالض ىلع سانلا نأ نظا ةيلهاجلا

 :تلقف :لاق نأ ىلإ تيدا ركذف د كلنا لوسر اذإف هيلع ٌتمدقف :يتلحار ىلع ُثدعقف ؛ًارابخأ ربخُي
 الإ ؛«ةطدتنيَق.قشفسيو ضمضَمْيف هءوضو ُبرَقُي لجر مكنم ام» :لاقف ؟هنع ينثدح ءُءوضؤلاف !هللا يبن اي
 عم هلمانأ نم هيدي اياطخ تّرخ الإ ؛ يقف رملا ىلإ هيدي لسغي مث ءءاملا عم هنيحل ٍفارطأ نم ههجو اياطخ ْثّرخ

 الإ ؛ نيبعكلا' ىلإ هيلجر لسغي مث ءءاملا عم هرعش فارطأ نم هسأر اياطخ تّرخ الإ ؛ُةَسأر ُحَسمَي مث ءءاملا

 نم ةيناثلا ةذايزلاو !«هللا» اهناكم لصألا يفو :«رازبلا دئاوز» نم اهتكردتساو ء؛عمجملا» نمو لصألا نم تطقس )١(
 .ةطوطخملا

 يف جرم وهو - '.ثيدحلا اوتسحف ةثالثلا اهنع لفغ ؛ةركنم ةدايز يهف «هريغو نامثع نع «رخأت امو# :هلوق نود: اذه حص دق 63

 ,(0.75) «ةفيعضلا»

 لاقو .هتبحض يف فلتخم وه لب روه انا نيل : ينعي .٤ال : تلق )١/ ۱۳١(: هلوقب يبهذلا هبقعت دقو !لاقاذك ̀ (۳)

 هبقعت دقو . قي يبنلا ةافو دعب همودقل ًايباحص نوكي نأ داك» :(ةعوبطملا ١5 مقرو ۳) ةقرولا :ناطقلا نبا ىلع هدر يف

 همساو «يحبانصلا هللادبع وبآ مأ !؟يحبانصلا هللادبع ىمسي له :هيف فالخلا ىكحو «كلذ يف سفنلا لاطأو ًاضيأ  يجانلا

 .بابلا يف ةروكذملا هدهاوشل انه هثيدح تدروأ امنإو . ملعآ هللاو . يناثلا حجزو ؟ةليسع نب نمحرلادبع

 , ةةالصلا 50 نم )١5( بابلا ليبق باوصلا ىلع يتأيسو ءاهريغو ةطوطخسملا نم بيوصتلاو ؛(ةسنع) :لصألا (4)
 : .9نئسلا# و ةدئسملا# و «ملسم حيحص» نم بيوصتلاو ؛(رشتيف) : ةطوطخملاك لصألا (6)

۱۳۸ 



 هل وه يذلاب هدجَمو هيلع یلثأو «ىلاعت هللا دمحف «ىلصف ماق وه ناف ءءاملا عم هلمانآ نم هيلجر اياطخ تر

 . هدأ ندو موي (هیتیه] ک هتئيطخ نم فرصنا الإ ؛ یلاعت هلل هبل َعَبفَو ٌلهأ

 . ملسم هاور

 SSR ر ا یر ا یا نمو ی عز 0117-1412 ۲4٦

 قشنتساو ضَمضَم اذإف هؤرطق لوا عم هيك نم نيلم لک ثارت ؛هَفَك لسغ مث «ةالصلا 00
 عم هرصو هومّس نم ةئيطخ لك تلزن ؛ههجو لسغ اذإف ةرطق لوأ عم هيتفشو هناسل نم ةُئيطخ تلزن ؛رثنتس دنت

 .هّمأ هتدلو موب هتئيهك ٍبنذ لك نم َمِلَس ؛نيبعكلا ىلإ هیآجرو «نيققرملا ىلإ هبدب َلَسَغ اذإف ءةرطق 1
 هلو م

 .املاص َدَمَق َدَعَق ناو «هّتجرد هللا َمفر ةالصلا ىلإ َماق اذإف - :لاق

 اذه ريغل يذمرتلا اهنّسح دقو «بشْؤَح نب رهش نع مارهب نب ديمحلادبع قيرط نم هريغو دمحأ هاور

 .هب سأب ال «تاعباتملا يف نسح دانسإ وهو «نتملا
 غبسأف اضوت نم» :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق :ًاضيأ "هل ةياور يفو (فيعض) (۳) - 154 -

 يف هل رفض ؛ ةضورفم قالص ىلإ | ماق م «هيلجر لسغو تاو هسأر ىلع حسو ؛ ههجوو هيدي لس :ةوضولا

 نم هّسفن هب ٌتَّدَحو «هانيع هيلإ تَّرْظَنو انآ هيلإ ْتَممَسو «هادی هيلع ْتَضَبَتو هلُجر هيلإ تشم تشم ام مويلا كلذ

 . هيصحأ ال ام لكي هللا يبن نم هّتعمس دقل هللاو : لاق ."”(عءوس

 ام ُرْفَكُي ءوضولا» :لاق ةه هللا لوسر نأ : هيف دازو «حیحص قيرط نم هوحنب ًاضيأ هاورو (هريغل ص)

 . «ةلفان ةالصلا ٌريصت مث «هلبق

 هعمس نم هبونذ ْتِجَّرَح ؛ٌملسملا لجرلا أضوت اذإ» :ِلك هللا لوسر لاق :هل ىرخأ يفو (هريغل ص)

 . «هلًاروفغم َدَعَف َدَعَق ناف «هيلجرو هيديو ءهرصبو

 . نسح هذه دانسإو

 َلَسَغ اذإف هادي تلمع ام هنع َرمُك ؛هْيَدَي لسغف «ملسملا أضوت اذإ» :ًاضيأ هل ىرخأ يفو (هريغل ص)

 ام هنع َرْفُك ؛هيلجر لسغ اذإف هانّدُأ تعمس ام هب َرمُك ؛هسأرپ ٌحسماذإو «هانيع هيلإ ْتَرَطَت ام هنع َرْثُك ُةّهجو

 هتيأر ينإف «خسانلا وأ فلؤملا ءالمإ نم طقسلا نأ رهاظلاو ؛؟ملسم حيحص» نم اهتكردتساو «هريغو لصألا نم تطقس (1)

 (ةالصلا يف بيغرتلا ٠١ /ةالصلا -5) يف كلذك يتأيس هنإف ؛لوألا يدنع حجرت مث !رجح نبا ظفاحلل ؛هرصتخم» يف كلذك

 انه ةطوطخملا ىف كلذك وهو «هرخا

 1 .يذمرتلا ينعي (0)

(mMثيدح نأل «ةركتم ةدايز يهف «هدنس فعض عم انه هتدروأ ةدايزلا هذه لجأ نمو . «هسفت هب ثدحو) : هار نارد يسموه  

 ةثالثلا هلهج امم ةقيقحلا هذهو «(۱۷و )١7 مقرب بابلا يف ام اهنم «ثيداحأ يف تباث وه امك . ًالصأ هب ٌذخاؤي ال وفع سفنلا

 !!«هدهاوشب نسح» :اولاقف

 نيتياورلل هنيسحت يف لوقآ كلذكو !؟هسفن رهش قيرط نم (۲۱۱و٥/۲۱٥) هدنع وهو فيك « ءاقلطم حيحصتلا اذهل هجو ال )£(
 . ثيدحلا اذهل هتياور يف رهش بارطضا نم هلك كلذو !(٤٠۴و 7087و ۲٠۲ /5) اهتاذ قيرطلا نم امهنإف «نيتيتآلا

۱۳۹ 



 . «ةليضف يهف ءةالصلا ىلإ ٌموقي مث ءهاَمَدَق هيلإ تشم

 .ًاضيأ نسح هذه دانسإو

 ام ٍتارم عبس الإ لي هلل لوسر نم هعمسأ مل ول :ةمامأ وبأ لاق :؟ريبكلا» يف ذ يناربطلل ةياور يفو
 + جرو كبر نيو هيس نم مالا بجذ ةر ام لجرلا اضوت اذإف : لاق هب ٌتْنَّدَح

 . افي نح هدانسإو

 هينثّدح مک 'يردأ ام لاق هنع هللا يضر هيبآ نع دابع نب ةبلعث نعو (هريغل ص) ۱۸۸-۷ - )١4(

 ىلع ٌءاملا َليسَي ىنخ ُهَهْجَو ٌلسغيف ءًءوضولا ُنِسحيَف ًأضوتي دبع نم ام : لاق ًادارفأ وأ ًاجاوزأ هللا لوسر

 ٌموقب مث E يي :َْفَقرِم ىلع ًءاملا ليسَ ىتح هيعارذ لسغي مث ءهنقذ

 ا . «هبنذ نم َفَلَس ام هل رفع الإ ؛ يلصيف

 1ْ ني دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 1 .امهلفسأ نم نْيَبحّللا عمتجم وه : ًاضيأ فاقلاو ةمجعملا لاذلا حتفب (نقذلا)

 ل هللا ”لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيرعشألا كلام يبأ نعو (حيحص) .(16) 184-54

 ءامسلا نيب ام - لمت وأ  نآلمت هلل ٌدمحلاو هللا ناحبسو «نازيملا المت هلل ٌدمحلاو ءناميإلا بطش روهّطلا»

 عئابف ءودْعَي سانلا لك «كيلع وأ كل ٌةَجَُح نآرقلاو «ءايض ٌريصلاو ءناهرب ٌةقدصلاو ءٌرون ةالصلاو «ضرألاو

 0 .«اهقبوم وأ اهقتعمف ءهَسفن
 . «ناميإلا ٌرطش ءوضولا ٌغابسإ" : لاق هنأ الإ «هجام نباو يذمرتلاو ملسم هاور

 اذهل ُثدرقأ دقو" : ميظعلادبع ظفاحلا لاق .هرخآ ىلإ «. : .اودغي سائلا لك :هلوق نود يڻاسنلا هاورو

 . «ًادرفم ًاءزج هدئاوفو همكحو هقرطو ثيدحلا

 يافع دب نا :لاق هلك يبنلا نع ٍرماع نب ةبقع. نعو (حيحص) (15) 1940-86

 | . ثيدحلا «. . .همأ ُهَنَدَلَو ويك وهو لكفنا الإ ءلوقي ام ُمَلعَيَف «هتالص يف موق مث ؛ًءوضؤلا

 حيحص» :لاقو «هل ظفللاو «مكاحلاو ةميزخ نباو هجام نباو يئاښنلاو دواد وبآو ملسم هاور

 ,"!«دانسإلا

 يف ءوضولا عبس :لاق قف هلا لوسر نأ ؛ ؛ بلاط يبأ نب يلع نعو (عيحص) 0110-11:

 . السغ اياطخلا لسغي ؛ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو ءدجاسملا ىلإ مادقألا ٌلامعإو «هراكملا

 .. ؟ملسم طرش ىلع حيحصاا /لافر ااو م وااو رازبلاو نیب با هاكر

 يف نسنح راتو ء(١/٤٠٠) رصتخم رهو «هتاذل نسح اهضعب «ظافلأو قرط ثالث «دنسملا» يف هل ثيدحلا اذه )1( ٠
 «لصألا يف هتققح امك «غمجملا» يف يمشيهلا هيلع هعبت ًامهو الإ هنظأ ام اهضعبل هحيحاصتو . فلؤملا لاق امك تاعباتملا

 .كاته اهيلع تهبن ىرخأ ماهوأ ثيدحلا اذه يف هلو . هلبق ام كلذكو ءمعنف «هريغل حيحض هنأ ديري نأ الإ مهللا

 .(. .نيتعكر يف بيغرتلا ١7 /ةالصلا -0) يف ًابيرق نيرخآلا ظفل يتأيو (؟)
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 ام ىلع مکا الأ» : لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (18)- ۱۹۲-۱
 ءهراكملا ىلع ءوضولا ٌعابسإ» :لاق . هللا لوسر اي ىلب :اولاق .«؟تاجردلا هب ٌعفريو ءاياطخلا هب هللا وحْمَي

 .«طابرلا مكلذف ؛ طابّرلا مكلذف ؛ طابّرلا ُمُكلذف «ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو «دجاسملا ىلإ اطُخلا ٌةرثكو

 .©”ءانعمب هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو كلام هاور

 يبأ ثيدح نم ؛هحيحص» يف نابح نباو ای هجام نبا هاورو (حيحص نسح) (۱۹) ٠-14

 يف هب ديزيو ءاياطخلا هب هللا ُرَمَكُي ام ىلع مكّلدأ الأ» : لب هللا لوسر لاق :هيف الاق امهنأ الإ ؛يردخلا ديعس

 ٌةرثكو ءتاهوركملا ىلع ٍءوضولا ٌعابسإ» : لاق !هللا لوسر اي ىلب :اولاق .؟َبونذلا هب.رّمَكَيِو «تانسحلا

 .؟طابرلا ٌمكلذف ءةالصلا دعب ةالصلا ُراظتناو ءدجاسملا ىلإ اطُخلا

 . "دنع دعس نب ليبخَرُش نع !هحيحصا يف نابح نبا هاور

 يف ءوضولا غبسأ نم» :لاق للك يبنلا نع بلاط يبأ نب يلع نع يورو (ادج فيعض) (4) 1159

 . «نالفك رجألا نم هل ناك ؛ديدشلا دربلا

 .اطسوألا» ىف يناربطلا هاور

 نسحأ يف] ي ليلا ينانأ» : هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو (هریغل ص) (۲۰)- ۳-۱۹٤

 ٍلْقَتو ءتاجردلاو تاراّقكلا يف ؛معن :ٌثلق ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف يردتأ !دمحم اي :لاق “ف «ةروص

 شاع ٌنهيلع ظفاح نمو ءةالصلا دعب ةالصلا راظتناو «تارّبَسلا يف ءوضولا غابسإو ءتاعامجلل مادقألا

 .همآ هتدلو مویک هبونذ نم ناكو ءريخب ٌتامو « ريخب

 . (دجاسملا ىلإ يشملا 4 /5) يف هظفل رظنا ()

 ًاضيأ يمرادلا هاور دقو «ثيدحلا رخآ يف فلؤملا هيلإ راشأ امك ىرخأ قيرط نم نابح نبا دنع وهو «نسح هدانسإو :تلق 0
 «يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع هححصو «ثلاث قيرط نم )١4١/1١( مكاحلا هاورو .دمحأ اذكو ءلوألا قيرطلا نم

 .الاق امك رهو

 . (ةالصلا راظتنا يف بيغرتلا 17 /ةالصلا -5) يف هظفل ينايسو 70
 يف عقو ًاطقس نأ ىلع للدي اذهو ءانه مهوي امك ديعس يبأ ال رباج ثيدح نم ((3)- 119-447) مقرب ينأيس «معن :انلق]
 :هصن ام . .نابح نيا ةاور لبق ۰ VII Da ةثالثلا ةعبط يف دوجوم وهو ؛(47 / )١ (ةيرينملا ةعبطلا) لصألا

 هب رفكيو اياطخلا هب ُهللا وحمي ام ىلع مكّدأ الاد : اک هللا لوسر لاق :لاق «- امهنع هللا يضر  هللادبع نب رباج نعو

 ةالصلا راظتناو ؛دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو «تاهوركملا ىلع عوضولا غابسإ» :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق .«؟بونذلا
 .[ش] .[هب رباج نع ليبحرش قيرط نم (ناسحإلا )١١75  نابح نبا دنع وهو .«طابرلا كلذف «ةالصلا دعب

 : لصآلا ناكر .هريغ يفو باتكلا يف هيلإ راشملا ناكملا يف ْتركُذ دقو ؛«يذمرتلا» نم اهتكردتساف «لصألا نم تطقس ()
 وه امك ىنعملل ةدسفم يهو ؛ثيدحلا جرخأ نمم هريغ دنع الو ءيذمرتلا دنع اهل لصأ الو «٠يبر نم ِتآ ةليللا يناتا»

 اذهو ؟ةثالثلا نولفغملا هلك كلذ نع لفغو «روكذملا ناكملاك ؛ركذ املك باتكلا يف رركت أطخلا اذه نأ بيجعلاو «رهاظ

 . حيحصلا ذاعم ثيدح يف امك مانملا يف ناك نايتإلا
 ظفل امأو ««هراكملا» :هريغو يذمرتلا ظفلو ١7(: /ةالصلا -5) يف هنايب ينأيس امك فلؤملا طبضل ًافالخ ةدحوملا ءابلا حتفب .(9)

 .07159) ؛ةحيحصلا# يف جرخم وهو ؛يناربطلا ةياور يف ةديبع يبأ ثيدح نم رهف !تاربسلا»
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 . نسج ثيدح» :لاقو ««ةعمجلا ةالص» يف ىلاعت هللا ءاش نإ همامتب يتأي ثيدح يف يذمرتلا ءاور

 .ةريا دش يهو رئت عج : : (تاربلا)

 ةر كلك دسار اف :لاق ف يتلا نع بعك نب يأ نعو (فيعض) (0)- ١5-64
 ٌءوضوو «ينوضو كلذف ًاثالث أضوت نمو ءرجألا ْنْم ٍنالفك هلف نبتنثا أضوت نمو .ءاهنم دب ال يتلا ٍءوضولا
 . «يلبق ِءايبنألا

 ةاور دمحأ !ةاورإ ةيقبو «قثو دقو ءيّمَعلا ديز امهدانسإ يفو «هجام نباو دمحأ مامإلا هاور
 : . ؟حيحصلا»

 . فيعض دانسإب رمع نبا ثيدح نم هنم لوطأ هجام نبا هاورو (ادج ض) (5)- ۱۳۷ ۰

 رشا نأ نت : لاق لڳ يبنلا نع هنع هللا يضر نافع نب َنامثع نعو (حيحص) (11) 40۰0

 .ٌنهنيب امل ٌتارافك تابوتكملا ثاولصلاف ؛ُهللا ُهَرمأ امك

 000 : ."عیحص دانسإب هجام نباو يئاسنلا هاور

 امك ًاضوت نما :لوقي ا هلا لوسر دعس : لاق بويأ يبأ نعو (حيحص نسح) (۲۲) + 143- د

 .«لمع نم مّدق ام هل رفع ؛َريأ امك ىلصو رم
 : ' بتخ نم مكقت ام هل ر : لاق هنآ الإ ؛«هحيحص» يف نابح نباو هجام نب 8 يئاسللا هاور

 a (هديدجتو ءوضولا ىلع ةظفاحملا يف بيطرتلا) -۸
 ْنَلَو اوم يقتسا» : 5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ناو نع (هريغل ص) (۱) - ۱۹۷ - ۷

 .«ٌنمْوُم الإ ءوضولا ىلع ًظفاحي ْنَلو ٌةالصلا مكلامعأ ريخ نأ اومّلعاو ءاوّصحُت

 لالب يبأ مهو ىوس هل ةلع الو ءامهطرش ىلع حيحصا :لاقو «مكاحلاو ؛ حيحص دانسإب هجام نبا هاور
 .×يرعشألا

 ريخ ا اوملعاو ءاوبداقو اوُدُدَس' :هلوأ يف لاقو «لالب يبأ قيرط ريغ نم ةدحيحصا يف نابح نبا هاوزو
 .ثيدحلا . . .ةالصلا مكلامعأ

 «عمججملا» يف باهش نب قراطو عفار يبأ ثيدح نم نادهاش هل هنم ردقلا اذه نإف «ىلعأ وأ «لاق امك وهو :تلق )١(
 «ةنجلا لالظ» يف 'جرخم وهو :(...ةعامجلا ةالص يف بيغرتلا -17/ةالصلا 5) يف يتأي ثيدحلاو ..۷
5/1 ), 

 هنأل دماج ر و و و او ذا ؛أطخ ّيِبأ نع دمحال هوزع : تلق (0

 .دمحأ دتع سيل هنأل ؛ َيِبأ نع الو ET) ) هجام نبا دنع

 .(باب -۷) مدقت امک ًاضیآ ملسمو : تلق هز

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نسح مهدانسإو .دمحأو ًاضيأ ّيمرادلا هاورو : تلق («5)

 نإف ۽ + حيحْبم ثيدحلإ نكلو ءلالا يف هيب امك ؛نايوثو دعجلا يبأ نبا ملاس نيب , عاطقنالا يهو ءىرخأ ةلع هل لب : تلق (9)

 .ةعب فلؤملا هركذ امك دهاوشلا ضعب هلو ءًاضيأ ناب نباو يناربطلاو دمحأو ّيمرادلا دنع ؛ةلوصوم ىرخأ ًاقرط هل
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 نع دهاجم نع  ميلُس يبأ نبا وه ثيل ثيدح نم ًاضيأ هجام نبا هاورو (هريغل ص) (۲) 198٠
 .ورمع نب هللادبع

 . هعفري ةمامأ يبأ نع - لوهجم وهو - يقشمدلا صفح يبأ ثيدح نمو (هريغل ص) (۴)- ۱۹۹ ۰

 نإ اًمِعِنَو ءاوميقتسا» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛يشّرُجلا ةعيبر نعو (فيعض) 188-48 - )١(

 و ؛ مك اهنإف «ضرألا نم اوْقَحَتو ,"'ثالصلا مكلامعأ ريخ َّنإف ءءوضولا ىلع اوظفاحو :متمّقتسا
 . هب ةربخم يهو الإ ارش وأ ًاريخ اهيلع لماع ٌدحأ

 يشّرَجلا ةعيبرو» :ميظعلادبع ظفاحلا (يلمملا لاق) .ةعيهل نبا ةياور نم هريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ,"!(طهار جرم) موي لتق ءامهريغو دعسو ةشئاع نع یورو «هتبحص يف فلتخم

 نآ الول» : لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (4) 4-7٠٠١

 .«كاوس ٍءوضو لك عمو «ءوضوب ةالص لك دنع مهثرمأل يتمأ ىلع َّقشَأ

 . نسح دانسإپ دمحأ هاور

 كي هللا لوسر َحيصأ : لاق امهنع هللا يضر هيبأ نع ةديرب نب هللادبع نعو (حيحص) () - 00

 “^كتشخشخ تعمسف َةّنجلا ةحرابلا ٌثلخد يننإ ؟ةّنجلا ىلإ ينتقبس مب !لالب اي» :لاقف «ًالالب اعدف ًاموي

 .هدنع تأضوت الإ طق ٌّثَدَح ينباصأ الو < «نيتعكر ُتيّلص الإ طق ُتنَّذأ ام !هللا لوسر اي : :لالب لاقف .1؟يمامأ

 . «اذهب» : ةي هللا لوسر لاقف

 . «هحیحصا يف ةميزخ نبا هاور

 ٍرهْط ىلع أضوت نما : لوقي كك هللا لوسر ناك :لاق رمع نبا نع يورو (فيعض) (۲) - 14-0

 . «تانسح ٌرشع هل ٌبِتك

 . هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 :لاق هنأ ؛ِيك يبنلا نع ىورُي يذلا ثيدحلا امآو» :(ظفاحلا لاق) (هل لصأ ال) () ۱۰ ۰

 ضعب مالك نم هلعلو ءب يبنلا ثيدح نم لصأ هل ينرضحي الف .«رون ىلع ٌرون ءوضولا ىلع ءوضولا»

 )١/ 40937/50١(, ؛مجعملا" يف وهو . .اته بابلا لوأ يف هارت ؛حيحص ثيدحلا انه ىلإ : تلق )0(

 «سيق نيب كاحضلاو مكحلا نب ناورم نيب ةديدش ةكرعم هيف تناك «ةيلاحلا (ةوسكلا) ةيرق برق «قشمد يحاونب عضوم (۲)

 . هدنج نم ريفغ عمجو كاحضلا لتقب تهتنا

 . كتيشم توص :يأ «حالنسلا توصك توص اهل ةكرح :(ةشخشخلا) ()

 يق دمحأو ؛«بقانملا» يف يذمرتلا هجرخأ دقف «كلذك سيلو «رهشأو ةميزخ نبا نم ةقبط ىلعأ وه نم هوري مل هنأ مهوأ €3(

 Yj : ظفلب دمحأل ةياور يفو !امهطرش ىلع يبهذلاو مكاحلا هححصو ؛ملسم طرش ىلع حيحص دنسب ٢ /5) هدنسملا»

 يف هجرخأ هلعلف ؛عوبطملا «ةميزخ نبا حيحص» يف ظفللا اذهب هرأ ملو .ًاضيأ حيحص هدنسو :«نيتعكر تيلصو تأضوت

 -5) يتأي اميف ًاضيأ فلؤملا هركذ اذكهو !(بنذلا) :نم «5تبنذأ» ظفلب هيف ره امنإو «؟دنسملا» ب هيف هامس يذلا هلصأ

 . انه امك ؛تنّذأت : ظفلب باوصلاو ءاطخ وهو ء(ةبوتلا ةالص يف بيغرتلا ١4 /لفاونلا
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 : .©"”هلعأ هللاو . فلسلا |

 (ادماع ءوضولا ىلع ةيمستلا كرت نم بيهرتلا) 4

 الد: لاق يملا اتل تبث : هللا همحر ةبيش.يبأ نب ركب وبأ مامإلا لاق (هريغل ح) (۱)-۲۰۲-۲

 . لاق اذك : «ةللا ٌمَسْي ْمل نمل ءوضو

 نَملةالصالا : ب هللا لوسر لاق : لاق  هنع هللا يضر - ا ,(هریغل ح) () ۴-۳
 ۰ .«هيلع هللا مسا ٍركذي مل ْنَمِل ءوضّو الو «هل َءوضُوال

 ظفاحلا لاق .«دانسإلا حيحص» :لاقو «مكاحلاو يناربطلاو هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور

 لاق دقو يح ا نع ا ل يلا امك دس ا نوب مهنا «لاق امك سيلو» :ميظعلادبع

 a ىهتنا ؛هيبأ نم عامس بوقعيل الو ؛ةريره يبأ نم عامبم ةملسل فرعي الا :هريغو يراخبلا
 ! ؟””ةحصلا طورش نيأف ؛بوقعي هنبا ريغ هنع ىور ام «فرعي

 لاق هب نع تد نع بوش نب نايغس يبا نب نمحرلادبع نب حابر نعو (نسح) ۲۰۲-۴٤ -)٣(
 1 TT : لوقي ڈا هللا لوسر ٌتعمس

 ينعي - ليعامسإ نب دمحم لاق» :يذمرتلا لاقو «يقهيبلاو هجام نباو هل ظفللاو - يذمرتلا هاور
 :يذمرتلا لاق .«اهيبأ نع هتدج نع نمحرلادبع نب حابر ثيدح 3 1 نسحأ» :- يراخبلا

 نغاهنم ءىش ملسي ال ةريثك ثيداحأ بابلا يفو» : ظفاحلا لاق . «ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس : :اهوبأو
 دمعت اذإ هنإ ىتح «ءرضولا يف ةيمستلا بوجو ىلإ رهاظلا لهأو هيوهار نبا قاحسإو نسحلا بهذ دقو «لاقم
 ملسي ال ناك ْنإو - ءاهيف تدرو يتلا ثيداحألا نأ كش الو «دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ؛ءوضولا داعأ اهكرت
 .«ملعأ هللاو .ةوق بستكتو ءاهقرط ةرثكب دضاعتت اهنإف  لاقم نع اهنم ءيش

 (هلضف يف ءاج امو كاوسلا يف بيغرتلا) ٠

Ye10شا نأ الولا : لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1)-  
 :«ةالص لک عم كاوّسلاب مه رمال يتمأ

 . (ةالص لك دنع» :لاق هنأ الإ ؛ملسُمو هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 ؛ دعب ءاج نم لکو (۱۳۵ /۱) ؛ءايحإلا»:جيرخت يف يقارعلا مهنم «هل لصأ ال ثيدح هنأب مزجلا ىلع ءاملعلا عباتت دقل :تلق )١(
 1 !«هدنسم يف نيزر هاور» : هنع يواخسلا.داز ؛«فيعض ثيدح وهو» : E a ظلال لإ

 نوكي.دق توبثلا نإف ؛يدنع كلذل هجو الو «روكذملا ةبيش يبأ نبا لوقب هميلست مدع ىلإ اذهب هللا همحر فلؤملا ريشي (۲)
 ا فم دن قاوم كلك راع انك ءانه كلذ رخو"( كيذا قرط عودجمب

 الإ ءيتالقسملاو يوونلإو حالصلا نباو ؛كردتسملا صيخلت# يف يبهذلا هعبت دقو ءدقنلا اذه يف فلؤملا باصأ دقل : :تلق (۳)
 هل نأ ئلع لد ةوق اهيف ثدحي ثيداحألا عومجم نأ رهاظلاو» : بابلا يف ةيورملا ثيداحألا قاس نأ دعب لاق ريخألا اذه نأ
 ار ::رظنا . ريثك نباو حالصلا نبا هنسحو :؛قحلا وهو ءيتآلا ثيدحلا رخآ يف فلؤملا مالكل ققاوم اذهو . «الصأ
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 لك دنع ءوضولا عم» :لاق هنأ الإ ««هحيحص» يف ناّبح نباو هجام نباو يئاسّنلاو (حيحص نسح)
 . (ةالص

 . هوُوضو لك عم كاوّسلاب مهُثرمألا :امهدنعو ؛هحيحص» يف ةميزخ نباو دمحأ ءاورو (حيحص)

: 
 هدي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ّيلع نعو (حيحص نسح)

)5( 3١5-31 
 .«ءوضو لك عم كاوسلاب مهثرمأل يتم ىلع قشأ نأ الولا 2 1 و و 0 2

 . نسح دانسإب ؟طسوألا» يف يناربطلا هاور

 :لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس :تلاق اهنع هللا يضر شځج ٍتنب ٌّبنيز نعو (نسح) (۳)- ۲۱۷-۷
 . «نوؤضوتي امك ةالص لك دنع كاوّسلاب مهثرمأل يتم ىلع ّقشأ نأ الولا

 .دّيج دانسإب دمحأ هاور

 . ؛ءوضؤلا مهيلع ٌتضرف امك ءةالص لك دنع كاوسلا مهيلع ٌُتْضرَمل يتنأ ىلع نشأ نا الولا : هظفلو «بلطملادبع نب سابعلا ثيدح نم هريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هاورو (هريغل ص) (4)- ٠١-508
 ام» :ةشئاع تلاقو» : هيف دازو ؛هوحنب ىلعي وبأ [بنيز ثيدح ينعي] هاورو (فيعض) ١ - ٠١١ -)١(

 . ؛نارق هيف لزب نأ ٌتيشَح ىتح ٌكاوسلا ركذي ب يبنلا لاز

 «مقلل ةرهطَم كاوّسلا» :لاق ةي يبنلا َّنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (0)- ۲٠۹-۸

 هتاقيلعتو ءًاموزجم ًاقلعم يراخبلا هاورو ««امهيحيحص# يف نابح نباو ةميزخ نباو «يئاستلا هاور
 , ')حيحص ةموزجملا

 نس نم ٌعبرأ» ءال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بويا يبأ نعو (فيعض) 0-111
 .«حاكنلاو .كاوسلاو ؛ٌرطعتلاو "راتخلا : نيلسرملا

 . بیرغ نسح ثیدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . «یلاعتو كرابت بّرلل ٌةاِضْرَم مقل ةبيطَم هنإف ؛كاوسلاب مكيلع» :لاق لَو يبنلا نع ّرمع نبا نعو (حيحص) م - 1°

 ناب يداقتعا عم اذه لوقأ ؛ماه هّنإف همجارف ؛(5١ ص) ؛حتفلا ةمدقم# يف رجح نبا ظفاحلا هيب امك «قالطإلا ىلع اذه سيل )0
 هاورو» :هصن ام انه لصألا يف نإ مث .(15) ؛ءاورإلا» و ء(١۴۸) «ةاكشملا» يف هتنّيب تنك امك .دانسإلا حيحص اذه
 دقف ًادج ًافيعض اهدانسإ ناك املو .هرصبلل ةالجمو# هيف دازو «سابع نبا ثيدح نم ةريبكلا” و «طسوألا» يف يناربطلا
 )٥۲۷۹(. ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛ةمدقملا يف هيلع تصصن ام ىلع هتفذح

 بجو دقف ناناتخلا ىقتلا اذإ» :للي هلوقل ًاريسفت «ةياهنلا» يف هركذ .ةيراجلا جرفو «مالغلا ركذ نم عطقلا عضوم :(ناتخلا) 02
 . انه هب دارملا وهو ء«صوصخملا عطقلا وه يذلا لعفلا ىلع قلطيو ."لسغلا

 .(4577) «ةنيعضلا» و 0337 مقر) ؟ءاورؤلا» :رظنا . فرعي ال نم هيف نأ اهحصأ ءهوجو نم رظن هيفو (۳)
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 .'ةعيهل نبا ةياور نم دمحأ هاور

يب ناك ءيش ّيأب :اهنع هللا يضر ةشئامل تلق :لاق ءىناه نب حرش نعو (حيحص) (۷)- ۲۱۱-۱
 أد

 : كاوسلاب :تلاق ؟هتيب لخ اذإ كَ يبنلا
0 

 00 : 0 .هريغو ملسم هاؤر

ب ةَ هللا ٌلؤسر ناک ام :لاق هنع هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديز نعو (فيعض) (۳) _ ۲ _ ۱٤۳
 ز

 3 ش : ٠ ٌكلاتسي ىتح ةالصلا نم ٍءيشل هتيب نم

 7 1 . هب سأب ال دانسإب يناربطلا هارر

 ليللاب ينصب هي هللا ٌلوسر ناك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) (8) ۲ _ مو

 ١ . كاتسيف ٌفرصني مث «نیتعکر نيتعكر
 1 . تاقث هتاورو ."يئاسنلاو هجام نبا هاور

ق هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (4)-- ١44 م4
 ٌكاوسلا نإف اوكّوست» : لا

 ىلعو يلع ضرقُي نأ ٌتيِشَح دقل ىتح ءكاوسلاب يناصوأ الإ ٌليربج ينءاج ام «برلل ًءاضرم «مفلل ةرهطَم

َيِفْحَأ نأ ُتيشخ ىتح كاتسأل ينإو ءمهيلع هتضرفل يتمأ ىلع نش نآ فاخأ ينأ لولو « يتم
 . يق ٌمداقم 

 . هنع مساقلا نع ديزي نب يلع قيرط نم هجام نبا هاور
2 

 كاوسلاب ٌبرمأ دقل» :لاق لب يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع (هريغل ح) (4) ۲۱۳-۰۵

 00 ˆ روا نارق هيف عع لزب هلآ تق صح

 .«ءيش هيف ّيلإ ىحوُي نأ ُثيشَح ىتح كاوسلاب ُثرِمُأ دقلا :لاق : هظفلو «”لمحأو ىلعي وبأ هاور

 .تاقث هتاورو

 35 3 : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ةلثاو نعو (ركنم) (ه) 4١ه _ م05

 . يلع بک نأ ُتيِشَح ىتح كاوسلاب

ةحيحصلا9 يف هتجّرخ دّيج دانسإب دهاش هلو ؛ةحيحص يهو «هنع ديعس نب ةينق ةياور نم هدنع هنكل : تلق 0(
 .(11919) مقرب «

 ءدلاخ نب ديز نع حلاص يبأ نب حلاص نع بويأ يبأ قيرط نم (۲۹۱ )۲۹۳/٥/ «يناربطلا ريکا يف وهو ال فيك : تلق 43

 .ةعرز وبأ هليل ؛يقيرقإلا يلع نب هللادبع وه بويأ وبأو «طلتخا ناك «ةمأوتلا ىلوم وهاذه حلاصو

 :لاقو ««حتفلا» يف :ظفاحلا عنص كلذك «هجام نبال الإ «ثيراوملا رئاخد» يف يسليإتلا هزعي ملو ٠ يئاسنلا دنع هدجأ مل 699

 لصأو «مون كاوسلاو فارصنالا نيب للخت هنأ هيف نيبو ءدواذ وبأ هدروأو ءليوط ثيدحج نم رصتخم هنكل «حيحص هدانسإوف

 وهو «عيكو نب نايفس هيف ناف «حيحصب سيل ؟حيحص هدانسإ» :هلوق نأ الإ ؛لاق امك وهو . «اضيأ انيبم ملسم يف ثيدحلا

 ءنيخيشلا طرش ىلع هححصو «هقيرط ريغ نم (145 /1) مكاحلا هجرخأ دق نكل «بذكلاب ةعرز وبأ همهتا لب هيف مّلكتم

يبأ ثيدحو ؛رصتخم نتملا نكل ءدانسإلا حص هبف «يبهذلا هقفاوو
 مث . 081 مقر) ةدواد يبأ حيحص» يف جرخم نّيملا دواد 

 (47 5 /1) اضيأ هيف ثيدحلا اذإف « يئاسنلل «ىربكلا ننسلا» باتك عبط
 ' .دؤاد يبأ ةياورك ئرخأو «مكاحلا ةياورك ارصتخم

 ءرخالا ظفللاب )١/ ۳۷١( و ءظفللا اذهب (۳۳۷ /۱) هجرخأ دقف «كلذك سيلو ءدمحأ هوري مل لوألا ظفللا نأ رعشُي اذه )٤(

صلا' يف وهو . لصألا يف ًاروكذم :ةلئاو ثيدح نم ًادهاش هل نإف «هريغل نس هدنسو
 : دهاشك (1983) مقر تحت ؛ةحيح
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 . يس يبأ نب ثيل هيفو «يناربطلاو دمحأ هاور

 ٌليربج لازام» : ب هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةملّس ّمأ نعو (ركنم) (5) - ۷-۱١١

 .«يسارضأ ىلع ٌتفخ ىتح كاوسلاب ينيصوُي
 . نيل دانسإب يناربطلا هاور

 ٌكاوسلا ٌتمزل» : ل هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (۷) ١47-64

 .«ّيِف دردی نأ ُثيشخ ىتح

 ."*حيحصلا ةاور هتاورو ء««طسوألا# يف يناربطلا هاور

 ٌتْرِمُأ دقل» :للا لوسر لاق :هظفلو «سنأ ثيدح نم راّربلا هاورو (هريغل ح) ٠ 7١4 -)٠١(

 . هدرا نأ ٌتيشخ ىتح كاوسلاب

 .نانسألا طوقس :(هّرّدلا)

 هللا لوسر لاق :لاقو كاوسلاب ّرمأ هنأ هنع هللا يضر يلع نعو (حيحص نسح) (۱۱) - 5١9-64

 ىتح - اهوحن ةملك وأ  هنم ونديف «هتءارقل ٌممَتسَيَف «هفلَخ ُكلَملا ماق ءيلصُي ماق مث كرست اذإ دبعلا نإ» : يك

 . «نآرقلل مكهاوفأ اورُهَّطَف ءكلملا فوج يف راص الإ ٍنآرقلا نم ٌءيش هيف نم ُجرخي امف هيف ىلع هاف ٌمضي ٠

 . "شا هلعلو «ًافوقوم هضعب هجام نبا یورو ؛هب سأب ال ديج دانسإب رازبلا هاور
 ىلع كاوسلاب ةالصلا ْلْضَق» :لاق لكي يبنلا نع ل يبنلا جوز ةشئاع نعو (فيعض) (۸) - 1١48-7

 .«افعض نوعبس كاوس ريغب ةالصلا '

 ينإف «ءيش ربخلا اذه نم بلقلا يف» :لاقو ؛هحيحص» يف ةميزخ نباو «ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ هاور

 طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاورو ."باهش نبا نم هعمسي مل قاحسإ نب دمحم نوكي نأ فاخأ

 .تاعباتملا يف ملسم هل جرخأ امنإ قاحسإ نب دمحمو «لاق اذك .«ملسم

 ّيلصأ نأل» : لاق لكي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (4) - ۱٤۹-۱
 .؛كاوس ريغب ةعكر نيعبس يلصأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ ؛ كاوسب نيتعكر

 . “ریج دانسإب «كاوسلا باتك» يف .ميعن وبأ هاور

 امنإو «سيلدتلاب دحأ همري ملف ءاهررك يتلا هماهوأ نم اذهو !«هنعنع دقو سلدم ةقث» :لاق هنكل ؛يمئيهلا هلعأ هبو :تلق (1)
 !!هوئسح كلذ عمو «هورقأو ةلهجلا هنع هلقنو «طالتخالاب

 يف جرخم وهو ءاهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو (بلطملا ىلوم ورمع يبأ نب ورمع) نيب عطقنم هنكل «لاق امك وه :تلق ()
 . (5115) مقرب «ةفيعضلا»

 )۱١١۳(. «ةحيحصلا : رظنا .ًاكورتمو ًاعاطقنا هجام نبا دانسإ يف نإف ؛الك :تلق (۳)

 يه امنإ ةلعلا نأل ؛رصاق لالعإ هنكل «- ثيدحلا اذهك يبهذلا هيلع هعباتيو مكاحلا هنع لفغي ام ًاريثكو  قح اذهو :تلق )6(

 )٠١١۳(. «ةفيعضلا» يف جرخم وهو !ةلهجلا هتسح كلذ عمو «ةميزخ نبا هيلإ راشأ دقو ؛ سلدي ناك هنإف ةنعنعلا

 = نم هللعب فرعأو ؛ملعلا اذهب دعقأ ظفاحلاو .«ةلولعم اهلك هديناسأو» :لاقف «صيخلتلا» يف ظفاحلا هفلاخو .لاق اذك )0(
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 ٍكلاوسلاب ناتمکرف :ككي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) 16١ -)1١( اا

 . كاوس ريغب ةعكر نيعبس نم ٌلضفأ
 .رسح دانسإب ًاضيأ میعن وبأ هاور

 (بجاولا ردقلا نم ءيشب لأ ذإ غابسإلا كرتو هكرت نم بيهرتلاو "عباصألا ليلخت:يف بيغرتلا) »ا١

 ينعي - بويأ يبأ نع ((هریغل ح) - 7١5-١ وهف نيتقوقعملا نيب ام ادع فیعض)'(۱) ۔ 161 م88

 امو' :اولاق' .«[يتمُأ نم نوُلّلخَتُملا اذّيح]» :لاقف لَك هللا لوسر انيلع جرخ :لاق هنع هللا يضر - يراضنألا
 ؛ءوضولا ٌليلخت امأ ..ماعطلا نم نوللختملاو «ءوضولا يف نوللختملا» :لاق ؟هللا لوسر اي نوللختملا

 نْيَكَلَملا ىلع ّدشأ ٌءيش سيل هنإ ءماعطلا َنِمَق ؛ٌماعطلا ليلخت امأو  عباصألا نيبو .ٌقاشنتسالاو ةضمضملاف

 ا . ةريبكلا» يف يناربطلا هاوز . ؟يلصي مئاق وهو ًاماعط امهبحاص نانسأ نيب ايري نأ نم

 لاق :الاق "اطع [نع] و بويأ وا امهالك ؛دمحأ مامإلاو وه ًاضيأ هاورو (فيعض)

 0 .ماعطلاو ءوضولا يف ا.ينتأ نم نوللععملا البح : هلك هللا لوسر
 0_0 ا !هريغل ح) (۲)-.۲۱۷ - ۰ (فیعض) (۲)- ۱ ١

 د ریغو ةبعش هقثو دقو «يشاقرلا نمحرلادبع نب لصاو ىلع اهلك هقرط رادمو ٠

 1 «ىلاعث هللا امهمحنر فلؤملا =
 . انه نأشلا وه ش

 )١( .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا , ٠

 قيرفت :(ليلختلا) و ًاضيأ (للختلا) و ؛ماعطلا نم نانسألا نيب ام جارخإل لالخلا لامعتسا :(ليلختلا) :«ةياهنلا» يف لاق 2
 : .هطشو وهو ؛ءيشلا لالخ يف ءيشلا لاخدإ نم هلصأو ؛ءوضولا يف نيلجرلاو نيديلا عباصأو ةيحللا رعش

 نم ةدايزلاو :ءاطعل ركذ (4075 /917 /4) يناربطلا دنع سيلو «يدنع يتلا ةطوطخملا ةروصم يف اذكو :لصألا اذك ()
 .(415/8) «دنسملا)ا

  (Oةثالثلا شماوهلا نم .كلذ رهظي «بسحف يناثلا نطوملا يف نوكي نأ هّقحو ؛«فيعضلا# و «حيحصلا» : نينطوملا يف وه اذك .

 .[ش] . و تا
 الو هقيرط يف سيل هنإ مث .ةدايزلا هذه نودب انه ؛حيحصلا» يف هتدروأ كلذلو ماعطلاو ءوضولا يف» :هدنع سيلو :تلق ()

 نب لصاو بويا يبأ قيرط يف وه امنإو «فلؤملا نم يتأي امك يشاقرلا ن نمحرلادبع :نب لصاو بويأ يبأ ثيدح قيرط يف

 .[«فيعضلا» ىلع قيلعتلا نم] . 019319 «ةحيحصلا» يف اهتجرخ ىرخأ قيرط نم وهف سنأ ثيدح امأو «يشاقزلا بئاسلا

 ةثالثلا نوقلعملا بيوصتلا اذه قرس دقو «اقافتا فيعض وهو ««يشاقرلا بئاسلا نب'لصاو» :باوصلاو ءاطخ اذه :تلق (2
 قيلعتلا نْمَل'. هنم لوألا رطشلا هيف تدروأ دقف ا يوتا سنا دامت حولا !مهسفنأل هوبستف
 ا ىلع

 وهو «يشاقرلا بئاسلا نب لصاو وه امنإو ءًاقلطم ثيدحلا اذه يف ركذ هل سيل يشاقرلا نمحرلادبع نب لصاو :تلق 20

 نود :هالعأ روكذملا لوألا فرطلا ىلع رصاق وهو ءديج هل ذهاش وه لب فتم فيظن سنأ ثيدح نإ مل" اانا تعيش

 يف جرخم وهو «تثش نإ كانه هعجارف «ربتعم دهاش نم ه هولخل ءرخآلا باتكلا ةضحأ نم وهف . . . طقنلاب هيلإ راشملا همامت

 لصاو وه امنإ :انلق” :اولاقو .مهسفنأل ُهْوَّرَعو ةثالثلا نوقلعملا روكذملا كاردتسالا.قرس دقو . "4-85 / 0 «ءاورإلا»

 !«. .يشاقرلا بئاسلا نبا
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 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر  دوعسم نبا ينعي  هللادبع نعو (ًادج فيعض) (۳) 84 ١68

 . هةنجلا يف هبحاص عم ناميإلاو «ناميإلا ىلإ وعدت ٌةفاظنلاو «ٌةفاظن هنإف ؛اولّلخت» : الملا

 وهو «نسح دانسإب دوعسم نبا ىلع ةريبكلا» يف هفّقوو ءًاعوفرم اذكه «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ْ .هبشألا

 ْلْلَخُب مل نم» : لاق لل يبنلا نع هنع هللا يضر ًةلثاو نع يورو (ادج فيعض) (4) ٥ 1١١4

 .«ةمايقلا موي رانلاب هللا اهَّلَلخ ءءاملاب هعباصأ

 . ؟ريبكلا) يف يناربطلا هاور

 : 86 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (حيحض نسح) (۳) - ۲۱۸-۹

 . نانلا "اهتكهنتل وأ روهطلاب ٌمباصألا ''َنُكهَتنتلا
 . نسح دانسإپ دوعسم نبا ىلع «ريبكلا» يف هفقوو ءًاعوفرم «طسوألا» يف يناربطلا هاور (فوقوم ص)

 00 00 . ملعأ هللاو

 هللا اهوشحي ال ؛ٌّسمخلا ٌعباصألا اوللخ» :لاق ةفوقوم ريبكلا» يف هل ةياور يفو (فوقوم هريغل ص)

 .«اران

 لك يف ةغلابملا :(َكهَّنلا) و .اهقارحإ يف رانلا ْنغلابتل وأ ءاهلسغ يف ْنغلابتل : يأ (اهتكهنتل) : هلوق

 هْيَبقَع لسغي مل ًالجر ىأر ب يبنلا نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) - ۲۱۹-۷

 . «رانلا نم باقعألل ٌليو» :لاقف

 ابأ تعمس ينإف ءءوضولا اوغبسأ :لاقف ؛ةرهطملا نم نوؤّضوتي ًاموق ىأر ةريره ابأ نأ :ةياور يفو
 . "رانلا نم بيقارعلل ٌليو» وأ ؛ةرانلا نم باقعألل ليو» : لاق راب مساقلا

 .ًارصتخم هجام نباو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 : لاق مئ . هراثلا نم باقعألل ليو» :هنع يذمرتلا ىورو

 عقو باوصلا ىلعو «؛ءالمإلا ةلاجع» يف يجانلا خيشلا هققح امك فيحصت وهو ء(اِهتَكتل) ًاضيأو نکیل :لصالا )١(
 قيلعت هنم ةديدجلا ةعبطلا شماه يف امك «بيغرتلا» ةطوطخم نم (ب) ةخسنو «ريذن سودقلادبع قيقحت 'نيرحبلا عمجم» يف

 ١5 /داهجلا )١1 يتلا قيلعتلا رظناو )۳١۸۹(. «ةحيحصلا» يف ليصفتلاو !فيحصتلا ارتبثأ مهلهجل مهنكلو «ةثالثلا
 . (ثيدح ۲١ /باب

 : . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)

 «نيرخآلا نود ملسمل ىلوألا ةياورلا نأ ةقيقحلاو «هللا همحر فلؤملا نم وه امنإو ؛ةياورلا يف سيل كشلا اذه :تلق ()

 . «رانلا نم باقعألل ليو» :ظفلب نكل ؛يراخبلا هاور اذكو . ؟رانلا نم بيقارعلل لبو» :اهرخآ يف لاق ءًاضيأ ىرخألا هدنعو
 يجانلا خيشلا هيلع هبن امك اذه لثم فلؤملا عنصي ام ًاريثكو ءدّيجب سيلو ؛ملسمو يراخبلا يظفل نيب عمج فنصملاو
(45). 
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 ٠- )0(-770رانلا نم مادقألا ِنوطبو باقعألل ٌليو» :لاق هنأ لكي يبنلا نع يور دقو (حيحص) .

 يف ةميزخ نباو ««ريبكلا» يف ف يناربطلا هاور يذمرتلا هيلإ زاشأ يذلا ثيدحلا اذهو» : ظفاحلا لاق

 : . يلع ًاقوقوم دمحأ هاورو «ًاعوفرم يدّيرلا ءزج نب ثراحلا نب هللادبع ثيدح نم ؟هحيحص»

 باا مقفل نب : لاقف ءاضوتآ كيلا لوسر ينار : لش ل 0

 .«!مئيهلا

 ةا وبا فون نیک ىف يازشلاةاور

 : اف عت ماتا اموت یار ال وسر : وړمع نب هللادبع نعو (حيحص) (5) - 1-۳4

 ؛ءوضولا اوغبسأ ءراثلا نم باقعألل ليو»

 .هوحنب يراخبلا هاورو «هجام نباو يئاستلاو - هل ظفللاو - دواد وبأو ملسم هاور

re:ةروسب اهيف آرقف ًةالص ال هللا مين انب ىلص : :لاق يعالكلا حور يبأ نعو (نسح) (۷) - ۲۲۲ -  

 ءعوضو ريغب ةالصلا نوتأب ماوفأ لجأ نم ةءارقلا ناطيشلا انيلع سّبَل امنإ" : :لاقف ءاهضعب هيلع سّيَلف ء(مورلا)

 . «ءوضولا اونسحأف ءةالصلا متيتأ اذإف

 ال م ور م نزلا نآ و : لاق فرصنا املف «ةيآ يف دٌدرتف : ةياور يفو

 ل .«ءوضولا نسحيلف انعم ةالصلا دهش نمف «ًءوضولا نونسحُي

 | يف مهب ٌجتحم نيتياورلا لاجرو ءاذكه دمحأ هاور

 . لجر نع حْوَر يبأ نع يئاسّنلا هاورو

 ةالص لت ال اهّنإ» :لاقق كي يبنلا دنع ًاسلاج ناك هنأ ؛ عفار نب ةعافر نعو (حيحص) (4) 778-541 ۲

 .«نيبعكلا ىلإ ةيلجرو هسأرب حسميو «نيقفرملا ىلإ هيديو هجو لسي ءهللا َرمأ امك َءوضولا عبسي ىتح دحأل
 34 ' ."دیج دانسإب هجام نباهاور .

 (ءوضولا دعب نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) 5
 ٍدحأ نم مكنم ام» : لاق داب يبنلا نع هنع هللا يضر باطخلا نب َرَمُع “نع (حيحص) (1)-774-41

(2 

 . حيحص (175) ةميزخ نبا دانسإو ء(۱۹۱ /٤)ًاضيأ ًاعوقرمو : تلق ()

 يباحصلاو :ظفاحلار ناب نیا دنع ةقث وهو ««حيحصلا؛ لاجر نم الو اخس لفل بيش هما“ اذه حور وبأ :تلق . (0)

 ةيوقت نع تفقوت - ًاميدق - تنكو ءظفاحلا لاق امك ءباوصلا وهو «حور وبأ.هنع هاور «يئاسّنلا ةياور يف «لجرلا# وه امنإ

 يف ليصفتلاو ؛هنع عمج ةياورو ؛هايإ رجح نباو نابح نيا قيثوتل ةقث هنأ يدنع حجرت مث «هتاور دحأ يف .ةلاهجل ثيدحلا

 : . لصالا
 حيخص مهدانتسإو ؛يمرادلاو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ دقف ؛كلذك سيلو «هجام نبا ىوس ةتسلا نم هوري مل هنأ مهوي اذه )(

 ا A E EE «يراخبلا طرش ىلع

 ٠ /باب 94 /ةالصلا -5) يف يتأيسو ؛هتالص ١6 (ثيدح .

 : 52000 يور ةغيص نإق ٠ «ينظ يف خاسنلا ضعب نم أطخ وهو !«نع يور :ةرامع ةعوبطمو لصالا يف , 29
 -هاور هنأ كِبسحو «دانسإلا حيحص اذهو «ةمدقملا يف هيلع صن امك فلؤملا ىرج كلذ ىلعو . فيعضلا ثيدحلل نيثدحملا
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 هُدبع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) :ُلوقي مث ءءوضولا غبسيق وأ ْعِلسَم ءأضوتي

 . «ءاش اهّبأ نم لخدي «ةينامثلا ةنجلا ُباوبأ هل ْتَحْنف الإ ؛(هلوسرو

 .ملسم هاور

 .'×ءوضولا نسحيف» :الاقو «هجام نباو دواد وبأو (نسح)

 «نيرهطتملا نم ينلّمْجاو «نيباوّللا نم يِنْلَمْجا مهللا» :دازو ءدواد يبأك يذمرتلا هاورو (نسح)

 “یف ملكت «ثيدحلا

  trد هللا لوسر لاق كا ا و و ل ا ا يا :

 مث "اهرخآ نم ِتاياَر ٌرشع أرق نمو ءةكم ىلإ هماقم نم ءةمايقلا موي ىلإ ًارون هل تناك (فهكلا) ةروس أرق نم»

 كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ؛كدمحبو مهللا كناحبس) :لاقف أضوت نمو رضي مل ؛لاجدلا جرخ

 .«ةمايقلا موي ىلإ رّسكُي ملف «عباط يف ليج مث قر يف هل بيك ء(كيلإ بوتأو

 .هل ظفللاو ؛«حيحصلا» ةاور هتاورو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 .«ةمايقلا موي ىلإ رسكُت ملف «شرعلا تحت ثعضوف متاخب اهيلع ٍمِتُح» :هرخآ يف لاقو «يئاسنلا هاورو

 .«؟اديعس يبأ ىلع هفقو بّوصو

EEE 844ا ا  a N 

 نيقفرملا ىلإ هيديو ءًاثالث ههجو لسغو ءئالث َقشنتساو ءًاثال ضمضَم مث ءهيَدَي لسغف أضوت نم : لوقي
 ءهل ٌكيرش ال ُهَّدحو ُهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : :لوقي ىتح ملكتي مل مث ؛هيلجر لسغ مث ءهّسأر حسمو اال

 .«نيءوضؤولا نيب ام هل رفع «هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 ركاش دمحأ خيشلا هنيب امك هل هجو ال أطخ هنأل ؛هيف يذمرتلا مالك ببسب فلؤملا كشي نأ دعبتساو .«هحيحصلا يف ملسم 5

 يف هتيأر مث .؟ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ يف كلذ ىلع هتعبت مث ««يذمرتلا» ىلع هقيلعت يف هللا همحر

 . هقيفرت ىلع هلل دمحلاف . «يوٌر» هلوق نود :يداهتجاي هتدمتعا امك ةطوطخملا

 ةدايز يهف ءمسي مل لجر هدانسإ يفو ؛«هركذف (لوقي مث ءامسلا ىلإ هفرط عفري مث) :دواد وبأ دازو» :هصن ام لصألا يف انه )١(

 ءلجرلا ةلاهجل ؛هدانسإ فعض نأ دعب هنإف «0ىلعي يبأ دنسم» ىلع قلعملا ةيملعلا ةقيقحلا هذه نع لفغو ؛حصت ال ةركنم

 هيف سيلو ««حيحصلا» يف يذلا وه ملسم ثيدحو .٠« .ملسم هجرخأ دقف «حيحص ثيدحلا نتمو» :(177/1) لاق

 !ركنملاو حيحصلا نيب قيرفت نود هوجرخ مث «؛حيحص» : مهلوقب ثيدحلا اوردصف ءةثالثلا نوقلعملا هعبتو ؛ةدايزلا

 ةدايزلل هيف تركذو 15 مقر ةدواد يبأ حيحص# يف هتققح امك ؛هتم ةملاس ملسم ةياور نكل «بارطضالاب ينعي : تلق ۰ 7

 .نابوث ثيدح نم ًادهاش

 ةءارق -17) رظناو .(5781) «ةحيحصلا# يف هنايبو ءءاهلوأ» :باوصلاو ءةذاش يهو «اهرخأ» : ةياورلا هذه يف عقو اذك (۳)

 .(5و ١/4 /نارقلا

 هديفي امك ؛ىرغصلا# يف هوري مل يئاسنلا نإ مث . ىفخي ال امك يأرلا درجمب لاقي ال هنأل ؛عوفرملا مكح يف هنكلو :تلق )٤(

 . 037 /ةعمجلا -۷) يف هرظناو .هنم «ةليللاو مويلا» يف يأ 1١7/88(. /717/5) هل ؛ىربكلا» يف امنإو « هيلإ وزعلا قالطإ
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 .©""ينطقرادلاو ىلعي وبأ هاور

 ا ق رتل 1

 يلمح ىجنرأب يل الالب ا: لالبل لاق كو هللا لوسر نأ ؛ةربره يبأ نع (حيحص) (1) فش يا

 مل يٿآ نم يدنع ىجرأ المع تلمع ام : لاق . نجلا يف يدي نيب كيّلمن فد تعمس ينإف ؛مالسإلا يف هتلوع

 . يلصأ ْنأ يل بتك ام ر رولا كلذب ُتيَلص الإ راهن وأ ليل نم ٍةعاس يف ًاروهط رّهطتأ

 . ملسمو يراخبلا هاور

 . يشملا لاح لعنلا توص :"ضلاب (فّدلا)

 ٍدحأ نم ام» :و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) (۲)- 777-75 |

 . ؛ةنجلا هل ْتيَجَو الإ ٠ ءامهيلع ههجوو هبلقب لبق ۽ «نيتعكر يصبو « ءوضؤلا ُنسحْيَف اضوتي

 -9) يف ةمامتب يتأيآ . هو ل ل

 .[(ةالصلا يف بيغرتلا ٤ ١ /ةالصلا

YA FEVلاق ا كلا لوسر نأ ؛هتع هلا يضر ينهجلا دلاخ نب ديز نعو (حيحص نسح) ۴ : 

 ا هد نم] مدقت ام هل َرَقُع ؛امهيف وهسی ال < «نينعكر ىَّلص مث .ءوضؤولا سحاق اًضوت نما

 .دواد وبأ هاور

۹4۳8Aنافع نب نامثع یار نأ نع هللا يضر نافع نب نامثع ىلوم ارم نعو (حيحص) (4) -  

ETءوضّولا يف هنيمي لخدأ مث «ِتاَّرم ٌتالث امهلسغف «هئانإ نم هيدي ىلع غّرفأق » 

 لسغ مث .«هسأرب حسم مث ءًاثالث نب نيقفرملا ىلإ هيدي ديو ءًاثالث ههجو لسغ مث رس ٌرقْئَتساَو یش قشنتساو ضمضمت مث

 مث اذه يئوضُو وح اًوت نم :لاق مث ءاذه يئوضو ؤحن اًضوتي ایی هللا لوسر 3 : لاق مث «ًاثالث هيلجر
 . .«هبنذ نم مّدقت ام هل رفغ ؛هّسفن امهيف ُثّدحُي ال نيتعكر یلص

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 اضف اخونا :لوقي ةي هللا لوسر ُتعمس :لاق ءادردلا :يبأ نعو (نسح) (0)- 550-84

 ؛ةللا رفغتسا مث :عوشخلاو «(”ركّذلا ّنهيف ٌنِسحُي  لهس كشي - ًاعبرأ' وأ نيتعكر ىّلصف ماق مث «ءوضولا

 : .(1۸11) «ةفيعضلا» يق جرخم وهو «تاعوضوملا يوري ٠ ينامليبلا نمحر لا بع نب دمحم هيف : تلق 5

 بري يذلا فلا مومضملا امذإو ؛لادلا حتف هنأ بيرغلاو ةغللا لهأ نيب عازنأل ذإ ؛مهوف طب اذك» : يجانلا خيشلا لاق 200

 لاذلاب وهر تلق «يناثلا يف ينعي « هيف ةغل حتفلا نأ مهضعب نع ديبُع وبأ ىكحو :لاق مث ؛يرهرجلا لاق اذك .هب

 ا رعي تلا یری یا

 » :مكاحلا لاقو «ادتسملا» و «كردتسملا» اذكو ؛دواد يبأ ننس» و ةطوطخملإ نم اهتكردتساو ءلصألا نم تطقس (۳)

 باكا نم يثاب ها يهو دعس ن اش يف رب فش ىلع الا امك وهو «يعألا قو ؛؟ملسم طرش ىلع

 . انه ًاضيأ ؛هرصتخم# يفو «هالعأ ًافنا هيلإ ترشأ يذلا بابلا يف ًاضيأ

 دقفأ «فئؤملا نم مهولا نأ ديو ؛(46* /1) ةدنسملا# نم بيوصتلاو .اهريغو ةطوطخملا يف اذكو ؛«عوكرلا» :لصألا )٤(

 ١5(. ص) رجح نبال «رصتخملا# يف كانه عقو كلذكو «ًافنآ هيلإ راشملا بابلا يف انهبامك هداعأ
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 .(هل رفغ

 ١5([. /ةالصلا )١- يف انه امم متأب يتأيو] “"نسح دانسإب دمحأ هاور

 ةالصلا باتك 6

 (هلضف يف ءاج امو ؟"'ناذألا يف بيغرتلا) ١-

 ام سانلا ملعي ول» : ب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ١-۲۳١ - )١(

 اوقبتسال ؛ ريجهّللا يف ام نوملعب ولو ءاومهّتْسال ؛هيلع اومهَتْسَي نأ الإ اودجي مل مث .لوألا ٌفصلاو ءادنلا يف
 . «ًاوُبَح ولو امهوتأل ؛ حبصلاو ِةمَتَعلا يف ام نوملعي ولو «هيلإ

 ١ .ملسمو يراخبلا هاور

 . ةالصلا ىلإ ريكبتلا وه :(ريجهتلا) و .اوعرتقال : يأ (اومهتسال) : هلوق

 ملعي ول» :لاق لكي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) (1) - ١-٠١۷

 .«فويسلاب هيلع اوبراضتل ٍنيذأتلا يف ام ٌسانلا

 . ةعيهل نبا هدانسإ يفو «دمحأ هاور

 يردخلا ديعس ابأ نأ :"ةعصعص يبأ نب نمحرلادبع نب هللادبع نعو (حيحص) (۲) - ۲۳۲-۲

 مفراف :ةالصلل َتنَّذأف كتيداب وأ كمنغ يف تنك اذإف «ةيدابلاو ّمَتَلا بحت كارأ ينإ :هل لاق هنع هللا يضر

 ۰ . (ةمايقلا موي هل دهش الإ ؛ءيش الو «لنإ الو ٌّنِج ٍنذؤملا توص ٌعمسي ال» ِهّنإف ؛ءادّتلاب كّتوص

 . لَك هللا لوسر نم هتعمس : ديعس وبأ لاق

 .«هل دهش الإ رش الو ٌرَجَحالو» :دازو ءهجام نباو يئاسنلاو يراخبلاو كلام هاور

 ةتوص ٌعمسي ال" :لوقي ي هللا لوسر تعمس :لاق :هظفلو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو (حيحص)

 اهل دهش الإ ٌسسنإ الو ٌنِجالو رجح الو ٌرَدَم الو ٌرجش
 نذؤملل ٌرَفعُيا : ل5 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۳) - ۲۳۳ مو

 .«هعمس سبايو بطر لک هل ٌرفغتسيو «هناذأ ىهتنُم

 «نابح نباو نيعَم نبا هقثو (يئانهلا لهس يبأ نب ةقدص) ريغ «تاقث مهلك هلاجر نال ؛دانسإلا حيحص يدنع وه :تلق )١(
 .(۳۳۹۸) ؛ةحيحصلا» يف هتررح ثحب يف «تاقث مهلك وأ مهلُج ةاورلا نم ةرشع هنع ىورو

 :لاقيو ««نذؤم نذأف» : ىلاعت لاقو ,«هلوسرو هللا نم ناذأو» :ىلاعت هللا لاق ءمالعإلا :هانعم (ناذألا)» :ةغللا لهأ لاق (؟)

 نع لقنلا هردصم ؛ةصوصخم تاقوأ يف ءةصوصخم ظافلأب ةالصلاب مالعإلا» :عرشلا يفو .«نيذألاو نيذأتلاو ناذألا

 ام ريغ يف امهب هلك يبنلا رمأل :ةماقإلاك ضرف هنأ باوصلاو :تلق .؟همكح يف ءاملعلا فلتخا دقو «ةعيرشلا بحاص

 دقو «ةعدب اهئإف ؛هرخآ يف وأ هلوأ يف ةدايزلا زوجت ال امك ؛فيف ةدايزلا زوجت الف كلذلو ءهتالص ءيسملا ثيدحك :؛ثيدح

 .رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لك نأ قبس

 كلذلو ؛يراخبلا ريغ دنع تدرو مهو يهو :؛هيبأ نع :ةدايز اهريغو ةطوطخملاو ةثالثلا ةعوبطمك هريغو لصألا يف ()

 .(۸۸/۲) !يرابلا حتفا :رظنا .اهتفذح
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 .ريبكلا» يف يناربطلاو ؛حيحص دانسإب ٍدمحأ هاور

Tetهل رقغب ٌذؤملا» :لاق ا ينلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (4) ا  

 .«سبايو بطر لك ُهَقّدَصُيو «هتوص ىدم

 . بايو طر لك هل دهشيوا ا ايس یی ر را نال قالا اخ هوز

 (©"):هعم یلص نم رجأ لثم هلوذ : هيف دازو.« يئاسنلاو (حبحص)

 او لع لدتا .«هّتوص دم هل رقعي : هدنعو «هجام نباو (حیحص نسح)

 ٍبطَر لک هل ٌدهشيو ,هتوص دم هل رقعي ْنِدؤملا» :هظفلو ««هحيحص» يف نابح نباو (حيحص نسح) '

 .«!«ًامهنيب ام هنع ُرَّمَكُيو ًةنسح نورشعو ٌنمخ هل ٌبتكُي 5 ةالصلا "له دهاشو «سبایو

 هعْسُو ىفوتسا اذإ ىلاعت هللا ةرفغم لمكتسي هن أ ىنعملاو ؛هتياغ :ءيشلاإىدم» : هللا همحر يباطخلا لاق

 اذهل دهشيو» :هللا همحر ظفاحلا لاق .7”2توصلا نم ةياغلا غلب اذإ 5 ةرفغملا نم ةياغلا غلبيف «توصلا عفر يف

 : هللا همحنر يباطخلا لاق . «هتوص هدم ردقب : يأ «لادلا ديدشتب ««هتوص دم هل رفغی» :لاق نم ةياور لوقلا

 نيب ام نوكي نأ ردقی ول توصلا هيل ! يهتني يذلا ناكملا نأ ديري :هيبشتو ليثمت مالك هنآ وه رخآ هجو هیفو»

 ىهتنا "هللا اهرفغ[ّل] ةفاسملا كلت ألمت بونذ هيف وه يذلا هماقم نيبو هاصقأ

Yeaهللا نإ» 000 ؛هنع هللا يضر بزاع نب ءاريلا نعو (هريغل بص) (0) ب ۲۳۵ -  

 هلو « بايو بِطَر نم هعمس نم قَدْ «هتوص ىدم هل ٌرفغي ُنّدؤملاو مدَقُملا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو

 .«هعم یلص نم رجأ [لثم]
 .دّيج نسح دانسإب يئاسنلاو دمحأ هاور |

 ُندؤملا : قا هللا لوسر لاق :لاق :هظفلو «ةمامأ يبأ نع يناربطلا هاؤرو (هريغل ص) () - ٠-75

 . «هعم ىَلَض نم رجأ ٌلثم هرجأو «هتوص دم هل ٌرفغُي

Yoنمر ذي : لَو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو (ًادج فيعض) (۲)- 168-  

 . ظْعلَب نیآ هتوص ىدَم هل رفغيل هنإو «نذؤملا س أر قوف

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 مامإلا» :لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو .(حيحص) (۷) - ۲۳۷ _ ۷

 لبق امل فلاخم ذاش ههبيجيو# : ظفلب وه :تلق .(سبايو بطر لك هبيجيو) :لاقأهنأ الإ رازبلاو» :هصن ام لصألا يف انه (1)
 . .٤ .هبيجيو : لاق هبسحأو» :("ه0 ۰ )١/ «راتسألا فشك» يف انک لاق هنإف ءهب مزجي مل هيوارو اميس.ال

 .هبنتف «فلؤملا عي عينص مهوي امك ةريره يبأ ثيدح نم سيلو دعب يتلا ءأربلا ثيدح نم يئاسنلا دنع ةدايزلا هذه )7(

 . ملعأ هللاو .درفنملا ىلع ةعامجلا ةالص ليضفت يف ام هل بّتكُي هناذأب ةعامجلا دهاش : يأ ()

 .هعم رك نمو ًاضيأ دمحأ دنع ةدايزلا هذه 2

 .هنم ةدايزلاو «(581/1) «نئسلا ملاعم» )0( 

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا ()



 . يذمرتلاو دوادوبأ هاور . ؛نينّدؤملل ْرِفْفاو «ًةمنألا دشرأ مهللا ءنمّتؤم نذؤملاو ماض

 َرَفَعَو ءةمئألا هللا َدَّشراف» :الاق امهّنأ الإ ؛كامهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو (حيحص)
 .«نينذؤملل

 ةمئألاو ءٌءانمأ نونذؤملا : ل هللا لوسر لاق :هل ىرخأ يفو .دواد يبأ ةياورك ةياور ةميزخ نا

 . ؟(تارم ثالث) '"؟ةّمئألا دّئسو «نينذؤملل رفغا مهللا امض

 ١  )۸( - ۳۸نسح ذانسإب ةمامأ يبأ ثيدح نم دمحأ هاورو (حیحص) .

 مامإلا» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ص) (4)- ۲۳۹-۸

 .«نينذؤملا نع اًفَعو «ةمئألا هللا َدَّسْرأَف ءْنمَّلوُم نذؤملاو ءٌنماض

 . ؟هحيحصا يف ناّبح نبا هاور

(DY 04يدون اذإ» : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةزيره يبأ نعو (حيحص)  

 يف اذإف بدأ بوث اذإف «ٌلبقأ ٌُناذألا يضف اذإف ءنيذأتلا تا ىتح ؛ًطارض هلو ٌناطيشلا ٌربدأ ةالصلاب

 لطب ىتح ءُلبَق نم رُكْذَي نكي مل امل ءاذك ركذا ءاذك ْرُكذا :ٌلوقي ؛هسفنو ءرملا نيب َرْطخي ىتح ؛لبقأ ُبيونتلا
 .؟ىّلص مك يردي ام لجرلا

 «ةماقإلا انه بيوثتلا» :هللا همحر يباطخلا لاق .يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 :(بيوثتلا) ىنعمو «"*مونلا نم ريخ ةالصلا» :رجفلا ةالص يف نذؤملا لوق الإ بيوثتلا فرعت ال ةماعلاو

 تقوب مالعإ ناذألاو ءةالصلا ةماقإب مالعإ هنأل ًابيوثت ةماقإلا تيمس امنإو ءهعوقوب راذنإلاو «ءيشلاب مالعإلا
 , 2 0ةدلصلا

 ٌناطيشلا ّنإ» : لوقي ةَ هللا لوسر ٌثعمس : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۱۱) - 341

 ةتس ىلع ةنيدملا نم (ءاحورلا) و :يوارلا لاق .4(ِءاحْؤَرلا) ناكم نوكي ىتح بهذ ةالصلاب ًءادنلا عمس اذإ

 . ملسم هاور

 نونذؤملا» : لوقي لكي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ةيواعم نعو (حيحص) (11)- 741-01

 . ؛ةمايقلا موي ًاقانعأ سانلا ُلوطأ

 ملجم واور

 )١( ةالصلا تيقاوم ىلع نيمأ : يأ (نمتؤم نذؤملاو) .نيمومأملا ةالصل لفكتم :يأ . :
 .«ةمئألا دشرأ» ؛ىلوألا ةياورلا ظوفحملاو :تلق (۲)

 عم مويلا نيئذؤملا رثكأ هرجه امم وهو «رجفلا يف لوألا ناذألاب صاح هنأ ىلع لدت بيوثتلا اذه يف ةحيحصلا ةنسلاو : تلق (۳)

 دالبلا ضعب يف نييفلسلا انناوخإ نم ةفئاط اهلاثمأ ءايحإ ببسب يلتبا دقلو «نيفيرشلا نيمرحلا يف ىتح «ديدشلا فسألا

 . هيف ةنسلا راصنأ ةلقو «نامزلا اذه لاوحأ نم ىكتشملا هللا ىنإو «ةيمالسإلا

 .راصتخا عم (۲۸۱/۱-۲۸۲) «نئسلا ملاعم" )٤(
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 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ؛هحيحص) يف ناّبح نبا ةاورو (حيحص ح) 648 -)١18(

 ول :لكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يوُرو (فيعض) (۴)- ٠ ۲ ١64
 نیا وأول مهو نیت ي E ويم ثا نإ هكر كيب

 . ؟مهقانعأ لوطب

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

YETهللا دابع:رايخ نإ» : :لاق ا يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نبا نعو (هریغل ح) (14)-  

 . هللا ركذل موجنلاو ّرمقلاو سمشلا نوعاري نيذلا

 اذه» :لاقو «ًافوقوم هاور مث . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو رازبلاو «- هل ظفللاو  يناربطلا هاور

 هب درفت : ٍلاقو نيهاش نب صفح وبأ هاورو . ىهتنا «كرابملا نبا كلذكو. « ظفاح ةنيبع نبا نأل «لوألا دسفي ال

 ."7جيحص بیرغ ثيدح وهو ؛هريغ هب ثدحو «رعسم نع ةنيبع نبا
 نيّبّلملاو نيؤملا نإ» :لاق ة4 هللا لوسر نأ ؛رباج نع يوُرو .(ًادج فيعض) (4) 11١4

 .«يّبلملا يّبلُيو ؛نّذؤملا ندي ؛مهروبق نم نوجرخي
 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ىلغ ٌةئالث» يلا ل ا ا ل ۳6

 TT 3 ”ةنورخألاو نولوألا مهطبفتي : ةياور يف داز  ةمايقلا موي :لاق هارأ  كسملا "نابن

 ش ةليلو موي لك يف سمخلا ِتاولصلاب يداني لرو ؛نوضار هب مهو ًاموق ّمأ ٌلجرو ءهيلاوم
 هر دخ تبل لاقو . هنع ناذاز نع ناظقيلا يبأ نع نايفس ةياور نم يذمرتلاو دمحأ هاور

 نامثع :ليقو . يذمزتلا هلاق . سيق نب نامثع همساو «تاقثلا هنع ىوربدقو «هاو ناظقيلا وبأو» : ظفاحلا لاق

 : .«كلذ ريغ ليقو ءديمُح يبأ نب نامثع : ليقو «ريمع نبا

 : هللا لوسر لاق هظفلو “هب سأب ال دانسإب «ريغصلا» و «طسوألا» يف يناربطلا هاورو (فيعض)

 نوقحتسي ال مويلا نينذؤملا رثكأ نأ نايب هيفو ء(١٠١۳) ؛ةحيحصلا» يف اهنتيب هوجو لم رظن مكاحلا حيحصت يفو هيف :تلق (1)
 ىلع نونذؤي امنإو .؛ةيعرشلا تيقاوملا فرعت اهب يتلا . .و سمشلا ةاعارمب نوموقي ال مهنأل ؛ثيدحلا يف روكذملا ءاتثلا

 يف ٍنذؤي رجفلا نأ ةجرد ىلإ ةيعرشلا نع فالتخالا لك فلتخت يهو «ةيكلفلا تاباسحلا ىلع ةيتبملا ةيمسرلا تيقاوملا

 كلذ ببسب بترتي دقو . لل افالخ فاقد رقع وجت برملا قاذا ة ورغوي ؟ةعاس تت رمت تقلا لبق هذابلا يب

 ٠ /موصلا -4) يف يتلا قيلعتلا رظنا .ةنسلا لهأل ةاداعملا 07 .
 . لمرلا نم عفترا ام وهو :(بيثك) عمج (۲)
 ىرخألاو )١941(« مقرب ىلوألا ءدحاو امهداتسإ يذمرتلا يتياور نأ بئارغلا نمو .دمحأ نود يذمرتلل ةياور ةدايزلا هذه )۳(

 !!موعزملا مهقيقحت د نم اذهو ءاهمقرب هذه ىلإ ةثالثلا نوقلعملا رشي ملو ؛(0

 «لضألا يف هئايبو !؟روهشم ريغ رخآ لجر هيفو فيك !؟هتاذ فلؤملا هاو يذلا هشت ناظقيلا وبأ هيفو كلذ فيك : تلق )6(

 = : يمشيهلا' نع ًالقن ۲١۸( /1) مهلوقب ثيدحلل مهفيعضت ىلع اربقع مهنأ ةلهجلا تاضقانتم نمو :(1811) «ةفيعضلا» و
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 : قئالخلا باسح نم عَرْفُي ىتح «كسم نم ٍبيِثَك ىلع مه «ٌباسحلا مُهّلاني الو ءربكألا عزفلا ملوي ال ٌةثالث»
 ٌدبعو ءهللا هجو ًءاغتبا ةالصلا ىلإ وعدي عادو «نوضار هب مهو ًاموق هب ٌّمأو ؛هللا هجو ًءاغتبا نآرقلا أرق ٌلجر

 .«هيلاوم نيبو هنيب اميفو «هّبر نيبو هنيب اميف نسحأ

 اع هللا لوسر نم هعمسأ مل ول :لاق رمع نبا نع : هظفلو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (ادج فيعض)

 نابثُك ىلع ٌةثالث» : لوقي ةه هللا لوسر تعمس هپ ُتُثّدح امل - تارم عبس دع ىتح - «ةرمو ةرمو ةرم الإ

 هللا ةجو هب بلطي ماقف نآرقلا َمِلَع ٌلجر : ٌسانلا ٌعّرقَي نيح نوعزفتي الو ءٌعزفلا مُهّلوُهَي ال ؛ةمايقلا موي كسملا
 ايندلا قر هعنمي مل كولممو «هدنع امو هللا ةجو بلطي تاولص َسمخ ةليلو موي لك يف ىدان ٌلجرو «هدنع امو

 . ؛هّير ةعاط نم

 يف وهو الجر اک يبنلا عمس :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (16) 740 855
 : لاق .(هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) :لاقف . «ةرطفلا ىلع» : يب هللا يبن لاقف ء(ربكأ هللا ربكأ هللا) :لوقي هل ريسَم

 . نّدؤي ماقف ةالصلا هترضَح منغ يار اذإف ءِلُجَّرلا ىلإ ٌموقلا َقََتساف . «رانلا نم جرخاا

 . هوحنب ملسم يف وهو 2 "7(هحيحص"» يف ةميزخ نبا هاور

 لالب ماقف ب هللا لوسر عم انك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (15) - ۲-۷

 . ؛ةنجلا ٌلخد ًانيقي اذه ّلثم لاق نم : ب هللا لوسر لاق «تکس املف «يداني

 , (هحيحت ص» يف نابح نباو يئاسنلا هاور

 لي يبلا ىلإ لجر ءاج :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يوُرو (ادج فيعض) 1571-4 - )٩(

 :لاق .«ًامامإ نك» :لاق . عيطتسأ ال :لاق .«ًانذؤم نك» :لاق ءةنجلا ينلخدُي لمع ىلع يلد وأ ينمّلَع :لاقف

 . «مامإلا ءازإب مق : لاق . عيطتسأ ال

 .«طسوألا» يف يناربطلاو ««هخيرات» يف يراخبلا هاور

 نذؤملا» : ي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر َّرمع نبا نعو (فيعض) (۷) 168 "8
 . ؛ةماقإلاو ٍناذألا نيب يهتشي ام هللا ىلع ىَنَمَتَي «همد يف طُحَشَتُملا ديهشلاك ٌبِستحُملا

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع «ريبكلا» يف هاورو (فيعض) (۸) - 154

 . ؛هربق يف دودي مل تام اذإ «همد يف طحشتملا ٍديهشلاك ٌبستحملا ْنذؤملا» : ل هللا

 .قّثو دقو ١ متسر نب ميهاربإ امهيفو

 ةدئاف امف 7511(1/) «عماجلا فيعضا يف هرظناو .5تاقثلا يف نابح نبا هركذ ؛ءىرقملا زيزعلادبع نب دمصلادبع هيفو» =

 .وغللا اذه لثمب تاحفصلا ريثكتو ءروطسلا ديوست الإ فيعضتلا عم قيثوتلا
 نبا دانسإو :تلق .«دوعسم نبا ثيدح نم ًاضيأ هيف هاور اذكو «؛ةليللاو مويلا» يف يئاسنلا هاور اذك» )٤۷(: يجانلا لاق (1)

 .(۳۹۹) مقرب هيلع يقيلعت يف هتنيب امك حيحص ةميزخ
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 نأ اذإ» : : هلا لوسر لات ١ لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يوُدو (فيعض) ۳۷1 - 156 )٩(

 1 . «مويلا كلذ هباذع نم لجو زع هللا اهنّمأ ةيرق يف

 . ةثالثلا هميجاعم» يف يناربطلا هاور

 ٠-55 - ) )۱١ي4 هللا لوسز لاق :هظفلو ءراسي نب لقعُم ثيدح نم «ريبكلا» يف هاورو (فیعض) :

 ا موق اميأو ءاوسمي یتح هللا ٍنامأ يف اوناك الإ :ًاحابض ناذألاب مهيف ّيدوُن موق اميأ»

 «اوحبصُي ئتح هللا نام يف اوناك.الإ .:

 :لوقي ای هللا لوشر تعمس : :لاق هنع هللا يضر ٍرماع نب ةبقع نعو (حيحص) (۱۷) - ۲۹۷ - قف

 ىلإ اورظنا : 0 ا ءيلصيو ءةالصلاب ندي « « لبجلل ةّيظَش س ار يف منغ يعار نم كبر ُبَجعيل
 ولاا « يدبعل ٌترفغ دق ؛ ينم ٌفاخي ءقالصلا ٌميقيو نوي اذه يدبع

 0 ,؟”يئاسنلاو دؤاد وبأ هاور:

 ةعطقلا يه ؛ثينأت ءاتو ةددشم تحت ةائغ باحر وجدا اطا رو نيلام : (ةّيطّشلا)

 1 . هنم لصفنت ملو «لبجلا نم عطقنت
YEA-TVYسديم لاق هلك يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) (18)  

 ..«ةنسح نوثالث ةماقإ لكبو «ٌةنسح نوتس موي لك يف هنيذأتب هل ٌبكو «ةنجلا هل ثبجو ءةنس

 اہک وود : ظفاحلا لاق .«يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو «مكاحلاو ينطقرادلاو هجام نبا هاور

 .. "!(خيحصلا) يف يراخبلا هنع ىور دقف مالك هيف ناك نإو يللا بتاك حلاص نب هللادبع إف لاق

 نذأ نم» : ءال هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضز سابع نبا نع يورو (فيعض) (۱۱) - ٤-۱٣۷

 . «رانلا نم ٌةءارب هل" (ةللا) بنك ؛ نينس عبس ًابستحم

 .«بيرغ ثیدح» :لاقو يذمرتلاو ءهجام نبا هاور

 اذإ» :لك هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر يسرافلا ناملس نعو (حيحص) (۱۹)- ۲۲۹-۵

 نإو «هاكّلَم هعم ىّلص ؛ماقأ نإف .مميتيلف ًءام دجي مل نإف ءأضؤتيلف «ةالصلا تناحف < يق ضرأب لجرلا ناك

 . «هافرط ىرُي ال ام هللا دونج نم هفلخ یلص ؛ ماقأو ْنذَأ

 . هنع يدهنلا نامثع يبأ نع هيبأ نع يميتلا نبا نع “هباتك» يف قازرلادبع هاور
 .رفقلا ضرألا يه : ءايلا ديدشتو فاقلا رسكب (ّيِقلا)

 )١( حيحص هدانسإو :تلق ٠ مقر) «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس».يف هيب امك 4١(.

 )٤۲(. قبانسلا ردصملا يف هتنيب امك حيحص دنسب ىرخأ قيرط نم ًاضيأ مكاحلا هاور ْنكل . ظفحلا ءىّس هّنكل ؛تلق (۲)

 هل قايسلاو 771(2) هجام نبال ةدايز (۳)

 نبا ورو CY /1. /۸) ةريبكلا مجعملا يف يناربطلا هقيرط نمو :(811- )١/ هيف وهو ««فتصملا" ينعي : تلق (6)

 مگس يف ولو ٠ افوقوم هوحن ركذف : لاق ناملس نع هالعأ روكذملا .حيحصلا هدنسب )1١4/1( ؛هفلصم» يف ًاضيأ ةبيش يبأ

 .رهاظ وه امك عوفرملا



 (؟ناذألا دعب لوقي امو ,هبيجي اذامبو «نذؤملا ةباجإ يف بيغرتلا) -؟

 اذإ» : الك هللا لوسر لاق :لاق 5 هللا يضر يردُخلا ديعس يبأ نع (حيحص) ۹ 36١ )١(

 . نذؤملا ٌلوقي ام لثم اولوقف «ٌنذؤملا مّتعمس

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ٠ لك يبنلا عمس هنأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۲)  ؟01 ۷

 اهب '[هيلع] هللا ىّلِص ًةالص ىلع ىَّلِص نم هنإف ؛ يلع اوّلص مث «ُلوقي ام ّلثم اولوقف ّنذؤملا متعمس اذإ» : لوقي
 ءوه انآ نوكأ نأ وجرأو هللا دابع نم ٍدبعل الإ يغبنت ال ةنجلا يف ٌةلزنم اهّنإف ؛ةليسولا يل هللا اولس مث ,ءًارشع
 . ؛ةعافشلا هل تّلح ةليسولا يل “"(هللا] لأس نمف

 .يئاسّنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 لاق اذإ» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو (حيحص) (7) 7071-4

 :لاق «(هللا الإ هلإ ال ْنأ ٌدهشأ) :لاق مث :(ربكأ هللا ٌربكأ هللا) :مكدحأ لاقف ء(ٌربكأ هللا ٌربكأ هللا) :نّدؤملا

 مث «(هللا ٌلوسر ًادمحم َّنأ دهشأ) :لاق ؛(هللا ٌلوسر ًادمحم نأ دهشأ) :لاق مث ء(هللا الإ هلإ ال ْنأ ٌدهشأ)

 الو لوح ال) :لاق ء(حالفلا ىلع ّيح) : لاق مث ء(هللاب الإ ةوق الو لوح ال) :لاق ء(ةالصلا ىلع ّيح) :لاق

 ال) :لاق ء(هللا الإ هلإ ال) :لاق مث ء(ربكأ هللا ٌربكأ هللا) :لاق ء(ربكأ هللا ٌربكأ هللا) :لاق مث ء(هللاب الإ ةوق

 . «ةنجلا لخد ؛هبلق نم (هللا الإ هلإ

 . "يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 نيح لاق نَم» :لاق هلك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حیحص) ۲۵۳۴-۹ -)٤(

 ًاماقم هثعْباو ةليضفلاو ةليسولا ًادمحم ِتآ ءةمئاقلا ةالصلاو ؛ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا) :ًءادنلا ٌعمسي

 . ةمايقلا موي يتعافش هل تلح ؛(هتدعو يذلا ادومحم

 . جام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هاور

 لاق نم» : لاق كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (حيحص) (0) ۲٣۴-۰

 هللاب ٌتيضر ؛ةّلوسرو دبع ًادمحم َّنأو هل كيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ ال نآ ٌدهشأ انأو) :َنذؤملا ٌُعمسُي نيح

 . !هبونذ هل هللا رفغ ؛ (الوسر هي دمحمبو ءانيد مالسإلابو ءابر

 دواد يبأو ملسم نم ةدايزلا 22(

 . دواد يبأو ملسم نم ةدايزلا قفز

 نذؤي نذؤملا نأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا يفو )108/١(. «ءاورإلا» يف جرخم وهو )٠١١/ 4٠(«: ؛ةليللاو مويلا» يف :يأ )۳

 ءهل لصأ الف مزج ريبكتلا» ثيدح امأو .ةبنتف «دالبلا ضعب يف نونذؤملا هلعفي امك ةريبكت ةرييكت سيلو «نيتريبكت نيتريبكت
 .نايبلا لاجم اذه سيلو «ناذألاب هل ةقالع ال هنأ ىلع

 امك ةذاش ةدايز يهو :تلق .««داعيملا فلخت ال كنإ) :هرخآ يف دازو ؛«ىربكلا هننس» يف يقهيبلا هاورو» :لصالا يف داز (4)

 )57٠/1-051417/5707. «ءاورإلا» يف هتنيب تنك



 و «ةهبونذ١ : لقي ملو «دواد وبأو هجام نباو يئاسنلاو «- هل ظفللاو - يذمرتلاو ملسم هاور

 4 !«هبنذ نم مدقت ام هل ٌرْقْغ»

 عمس هنآ ؟ثدحي ةيواعم عمس هنأ ؛"هنع هللا يضر فاسي نب لاله نعو (فيعض) (۱)- ۱3۸-۱

 .«هرجأ لث هلف ؛ٌلوقي ام ّلثم لاقف َّنذؤملا مس نم : لوقي ل هللا لوسر

 ءدهاوشو نسخ هنت نکل ؛نييزاجحلا نع شاّيَع نب ليعامسإ ةياور نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ش . "رشک

 لاجرلا كنس نيب ماق ل هللا لوشر نأ + اهلل يشر ةلوميم نم ير رر ی 010-15

 فرح لكب نل نإ ؛لوقي امك َنلقف :ٌهتماقإو ٌيِشَبَحلا اذه َناذأ متعمس اذإ !ءاسنلا ّرشعم اي» :لاقق ءاسنلاو

 . «ارمع اي نافغضا : لاق ؟لاجرلل امف ءاسنلل اذه : هنع هللا يضر رمع لاق .«ةجرد فلآ لأ

 .ةراكت ةيفو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 لي ماف ءا هللا لوسر عم انك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (7) ۲۳ 7٠6

 . ؟ةنجلا لخد ًانيقي اذه لاق ام ّلثم لاق نم : ي هللا لوسر لاق «تكس اًملف «يداني

 . دانسإلا حيحصا : لاقو «مكاحلاو ( !هحيحضا يف ناخ نياو. يئانّتلا اوز

 لوسر نأ :هظفلو كلام نب سنأ نع يشاقرلا ديزي نع ىلعي وبأ هاورو (ًادج فيعض) (۳)- ۱۷۰ - ۰

 هلف. ؛هتداهش لثم ذهشو «هتلاقم لثم لاق نم» :ِهِكك هللا لوسر لاقف «ٌلالب نذأف ءةليل تاذ سّرع ب هللا

 . ؛ةنحلا

 . حيرتسيل ليللا رخآ لزن اذإ : ءارلا ديدشتب (رفاسملا سّرع)

 نيج لاق نم» : لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) (4) 1171-4

 طَخَس ال أضر ينع ٌلضراو دمحم ىلع لص «ةعفانلا ةالصلاو «ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا) : يدانملا يداني

 . «هتوعد هل هللا باجتسا ؛(هّدعب

 ناذألا نيب ءاعدلا» باب [-5] يف يتأيسو .ةعيهل نبا هيفو «اطسوألا» يف يناربطلاو «دمحأ هاور

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةمامأ يبأ ثيدح «ةماقإلاو
 وسر اي: :لاق الجر نأ :امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (ححيحص نسح) (۷) 755

 نكل ««ةيرهاظلا ةطوطخم» يف باوصلا ىلع اذكه هتيأر مث ههبنَ هل رفغ» :(0/5) ملسم ظفل نإف مهو وهو .لصآلا اذك ()
 :دازو 5٠" /1) «هجرختسم# يف ةناوع يبأ ةياورل قباطم وهو !لصألا يف عقو امك اهرّيصف شماهلا ىلع اهححص خسانلا

 .ةفاش يهو !هرصتخملا# يف رجح نبا اهنع تكسو . ةرخآت امو

 عجارو ءهمذقف خشاتلا مهوف (ةيواعم) دعب ناك يضرتلا لعلف «هبنتق يباحص هنأب رعشي هلع يضرتلاو ءيعبات اذه لاله ()

 مهو وهو ءاهحتفب ةثالثلا ةلهجلاو ةرامع ةعوبطم يفو «ةيناتحتلا رسكب (فاسي) و . (۷ /ةراهطلا -4) مدقتملا )١( قيلعتلا

 . هملعأ الف !هرجأ لثم هلق» :هلوق امآو «هنم لوألا رطشلل ةبسلاب حيحض اذه : تلق 9

 . ةطوطخملا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو ««هجام نبا# :ةرامع ةعوبطمو.لصألا يف (5)
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 .ههطعث ؛ْلَّبَق تيهتنا اذإف «نولوقي امك ْلق» : ب هللا لوسر لاقف . اَنولَضْفَي نينّدؤملا نإ !هللا

 . «هخيحص"» يف نابح نباو «('”يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 مهللا» :ّنذؤملا حمس اذإ لوقي ناك اَب هللا لوسر نأ .:ءادردلا يبأ نعو (فيعض) 5- 177 )١(

 ءهلوَح نم اهعمسُي ناكو ؛«ةمايقلا موي هَلْؤُس هطعأو «دمحم ىلع ّلص «ةمئاقلا ةالصلاو «ةماتلا ةوعدلا هذه بر

 ٌةعافش هل ثبجو ؛َنذؤملا عمس اذإ كلذ لثم لاق نمو» :لاق .َنذؤملا اوعمس اذإ كلذ ّلثم اولوقي نأ بحبو

 . (ةمايقلا موي وَ دمحم

 بر مهللا» : لاق ءادنلا عمس اذإ ءب هللا لوسر ناك :هظفلو «اطسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 لاق .«ةمايقلا موي هتعافش يف انلعجاو «كلوسرو كدبع دمحم ىلع ّلص «ةمئاقلا ةالصلاو ؛ةماتلا ةوعدلا هذه

 . «ةمايقلا موي يتعافش يف هللا هلعج ؛ ءادنلا دنع اذه لاق نم» : ةي هللا لوسر

 .نيمّسلا هللادبع نب ةقدص امهدانسإ يفو

 يل هللا اولس» : ةي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (نسح) (۸) - ۲۵۷ ۷

 . «ةمايقلا موي ًاعيفش وأ ًاديهش هل تنك الإ ؛ابندلا يف ٌدبع يل اهلأسب مل هلإف «ةليسلا
 ميقتسم ديلولاو «نيغأ نب ىسوم نع يناّرحلا كلملادبع نب ديلولا ةياور نم «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 .روهشم ةقث نيعأ نباو «تاقثلا نع هاور اميف ثيدحلا

 الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ) :لاقف ًءادنلا ٌعمس نم» :لاق :ًاضيأ ؛ريبكلا» يف هاورو (ادج فيعض) (5)- ٠-17

 «كّدنع ةليسولا ةجرد هفّلَبو «دمحم ىلع لص مهللا ءهلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هّدحو هللا

 . «ٌةعافشلا هل ْتَبَجَو ؛(ةمايقلا موي هتعافش يف انلعجاو

 .ثيدحلا نّيَل وهو «ناسُيك نب هللادبع نب قاحسإ هيفو

 دهشتي نذؤملا عمساذإ ناك ال هللا لوسر ّنأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (4) 7108-6

 . «انأو ءانأو» : لاق

 .«دانسإلا حيحص) :لاقو «مكاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نباو ؛ هل ظقللاو - دواد وبأ هاور

 (ةماقإلا يف بيغرتلا) 1 ٣

 ةالصلاب يدون اذإ» ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) - ۹ ۲١۹

 .«. . .ربدأ بوَ اذإف ءًلبقأ ْناذألا يِضُق اذإف ءَنيذأتلا ٌعمسب ال ىتح ؛ طارض هلو ٌناطيشلا ربدأ
 .[ثيدح ١٠١١ /باب_١ /ةالصلا 5] . مدقت ثيدحلا

 . ةماقإلا :انه (بيوثتلا) ب دارملاو

 يتحسن يف هيلإ زومرم هّنكل «عقو املك هنييبت قشي باتكلا اذه نم ريثك يف اذكو :«ةليللاو مويلا» يف يأ» )٤۷(: يجانلا لاق 0(

 «ةليللاو مويلا لمع» ةعوبطم يف وهو .«كانه اعومجم باتكلا رخا «رانلا نم ةذاعتسالاو ةنجلا لاؤس» ىف هتركذ مث

.(ét/\o¥) 
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 ” تحف ةالصلاب بول اذإ» :لاق لك يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل ص) (۲) ١ د ۰
 . «ءاعدلا ّبيجتساو «ءامسلا ٌباوبأ

 .©"0ةعيهل نبا ةياور نم دمحأ هاور

 دَر ال ناتعاس» : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (ركنم) (۱) 0١ ۱۷٤

 : ١ . «هللا ليبس يف فصلا يفز ةالصلا ٌماقت نيح :هتوعد عاد ىلع

 .'"!ةهحيحصا يف نابح نبا هاور
 (رذع ريغل ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا نم بيهرتلا) ٤

 :"لاقف نذؤملا نّذأ امدعب لجر جرخ : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (فيعض) (1) - 4۲ - ۱۷١

 الف ؛ةالصلأب يدونق دجسملا يف متنك اذإ» : لاق ةا هللا لوسر انرمأ :لاق مث . ةي مساقلا ابأ ىصع دقف اذه اأ

 |. !يلصي ىتح مكدحأ جرخب
 ' ا

 ر انرمأ» : هلوق نود هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم ءاورو (حيحص) )0-۱ -

 ۰ .“ارخأ ىلإ ( . . . ب هللا

 مثاذه يدجسم يف ءادنلا عسي الف : 5 هللا لوسر لاق : لاق هنعو (حيحص نسح) (۲) - ۲٣۲-۲

 .«قفانم الإ هيلإ عجري ال مث «ةجاحل الإ هنم جرخي

 .؟حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «!طسوألا» يف ذ يناربطلا هاور

YILنما : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع يورو (هريغل ص) (۳)-  

 . ٠ ؤفانم وهف ؛ةعجرلا ديري ال وهو ءةجاحل حرخي مل جرخ مث دجسملا يف ناذألا هكردأ

 . هجام نبا هاور

 نب جرخيالا : : لاق فو ينلا نأ ءدتغ هللا يضر بيلا ني ديعس نعو (هريقل ص (40- 4۳4°

 يف جرخم وهو «؟ةزاتخملا يف ايقلإ هاورو «نسح هديناسأ ضعبو «سنأ نع اهدحأ هيّوقت دهاوش .هل نكل : تلق )1(

 )۱٤١۳(. اةحيحصلا#

 يف انه ءارق امك ؛ءادنلا» ظوفحملاو «ةالصلا ماقت» :هلوق يف ةقثلا فلاخ دقو لعب قوق وجو «(دیوس نب بويأ) هيف (۲

 مث اومعز - :هدهاولشي ذب هوتسحف نفلا اذهب مهتفرعم مدعو ؛ةثالثلا نيقلعملا لهج ىلع ةلدألا تارشع نم اذهو ؛«حيحصلا»

 . ! (مهتعبط 105/531 /۱) رخآ ناكم يف هرححص

 .هنع هللا يضر ةريره ابأ ينعي (۳)

 و كاف ول ل رل هتفلاخم عم ؛بيغرلا قيلعتلا» يف هتنيب رظن هيفو «لاق اذك (4)

 .(. . . ةعامجلا روضح كرت نم بيهرتلا ٠١ /ةالصلا )يق ا .

 : .(...ةعامجلا روضح كرت نم بيهرتلا ؟ )٠ ةالصلا يف انه ملسم ظفل يتأيسو :تلق . (0)

 ' ؛ ماه هنإف !هبتتف ءال سيلو «يلمع انه قافتلاف كلذ هنأش نم سيل ًاقح نمؤملا ذإ :قفانملا لعف لعفي : ينعي 2

11۲ 



 .«عوجرلا ديري وهو ءٌةجاح هتجرخأ "دحأ الإ ءقفانم الإ ءادنلا دعب ّدحأ دجسملا

 . ؛هليسارم# يف دواد وبأ هاور

 (ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا يف بيغرتلا) .ه

 نيب ٌءاعدلا» :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (هريغل ص) (۱) 776 5

 . ادري ال ةماقإلاو ناذألا

 داو ««امهيحيحص) يف نابح نباو ةميزخ نباو ؛يئاسنلاو هل ظفللاو - يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 . (اوعداف»

 ناتعاس» : هيَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يبقوي دعس نب لهس نعو (هريغل ص) (7) - ۲۹۹ ۷

 . ؟هللا ليبس يف ٌفصلاو «“"ءادّللا روضح دنع ؛هثوعد عاد ىلع ُدَرُت امّلقو «ءامسلا ُباوبأ امهيف حف

 مهضعب محلي نيح ؛ سأبلا دنعو «ءادنلا دنع ءاعدلا :- نادري املق وأ - نادر ال ناننث» :لاق ظفل يفو

 . ًاضعب

 . (ةالصلا روضح دنع» : هذه يف لاق هنأ الإ ؛2"![هحيحص# ىف نابح نباو «ةميزخ نباو دواد وبأ هاور

 يف فصلا يفو «ةالصلا ماقت نيح : هتوعد عاد ىلع درت ال ناتعاس» :هل ةياور يفو (ركنم) 5٠ -)١(

 . هللا ليبس

 .ةوقوم كلام هاؤرو ءهححصو مكاحلا هاورو

 . برحلا يف ضعبب مهضعب بّشني نيح : يأ ةلمهملا ءاحلاب وه «(محلُي) : هلوق

 ءيدانملا ىدان اذإ» : لاق الب يبنلا نع هنع هللا يضر ًةمامأ يبأ نعو (ادج فيعض) (۲) - ۱۷۷-۸

 )١( ؟لجر» : ظفلب يقهيبلاو يمرادلا هاورو .دوادإ يبأل ؟ليسارملا رصتخم» نم بيوصتلاو ؛«رذعلا :ةئالثلا ةعوبطمو لصألا -
 ثيدحلاو ءًاضيأ دمحا دنع يهو !! ةثالثلا نوققجملا هنع لفغ امم وهو ُهّتبثأ ام باوصلاو ءدارفإلا ظفلب «دازوا :لصألا (؟)

 . 0115 /777/1) ؟ءاورإلا» يف جرخم

 . («ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا هللا اولس# :لاق ؟هللا لوسر اي لوقت اذامف :اولاق) :ةياور يف يذمرتلا دازو» : لصألا يف انه (۳)

 :مهلوقب ثيدحلل مهجيرخت اوردصف ةثالثلا ةلهجلا امأو ؛(7177/1) «ءاورإلا» يف هتنيب امك ةركنم ةدايز يهو :تلق

 يتأيس امك ةماقإلاو ناذألاب اهطبر نود اهتاذ يف ةحيحص (ةيفاعلا) ةلمج معن !لصألاو ةدايزلا نيب اوقرفي ملو 4. . .حيحص»

  (زئانجلا 1 8) لوأ يف « ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا رخآ يف

 اذه تدروأ كلذلو «ةالصلا ماقن نيح» : ظفل نود «هلبق يذلا اهنم ىرخألا ثيداحألا هل دهشت يذلا وه «ءادنلا» ظفللا اذه )٤(

 . هبنتف .فوفصلا ةيوستل امنإو ءءاعدلل اتقو سيل نيحلا اذهو !ةثالثلا امهنيب قري ملو ءرخآلا باتكلا يف

 ءانثتسالا اذه نأ ىلع .٠٠ . .هنأ الإ» :هلوقل بسانملا وهو «يدنع ةرّوصم ةخسن يف تبثملاو ««امهيحيحص# :لصألا (0)

 يف يه امنِإ نابح نبا دنع «ةالصلا روضح دنع» ةياورو «نابح نبا دنع تسيل (ماحتلالا) اهيف يتلا ةياورلا هذه نأل ؛أطخ

 .'فصلا دنعو «ةالصلا روضح دنع : ءامسلا باوبأ امهيف حتفت ناتعاس# : ظفلب ًارصتخم كلام نع ةياور

 )۲١١(. مقر ؟حيحصلا# :رظنا .هدهاوشل «حيحصلا# يف تبثملا ظفلل ابيرق مدقت امك فلاخم هداتسإ فعض عم ظفللا اذه )30

 . ؟ةالصلل ءادنلا ةرضح . . .» : ظفلب فوقوم حيحص دنسب )9١/1( «أطوملا» يف (۷)
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 اذإو نبك ريك اذإف ءيدانملا نّيَتيلف ٌقدش وأ ٌبرك هب لَن نمف ٌءاعدلا ٌبيجتساو «ءامسلا ُباوبأ تحف
 : لاق ؛(حالفلا ىلع ّيَح) : لاق اذإو ء(ةالصلا ىلع ّيَح) : لاق ؛(ةالصلا ىلع يح) : لاق اذإو ءدهشت ؛دهشت

 ةوعد ءاهل باجتسملا «ةباجتسملا ةقداصلا ؛ةماتلا ةوعدلا هذه ّبَر مهللا) :لوقي مث .(حالفلا ىلع ّيَح)

 مث ,«ناومأو ايحأ , ءاهلعأ رايخ نم انْلَمِجاَو ءاهيلع اننَعباو ءاهيلع اننمأو ءاهيلع انيخأ .ىوُقّتلا ةملكو «قحلا
 ا . «هتجاح هللا لأسي

 1ْ : !«داتسإلا حيحص) :لاقو «- هاو وهو - نادعم نب ريَمُع ةياور نم مكاحلا هاور

 . هتجاح ىلاعت هللا لأسي مث « هبيجيف نذؤملا نذؤي نيح هتوعدب رظتني : يأ (يدانملا نّيحتيلف) : هلوق

Y4ّنإ !هللا لوسر اي :لاق الجر ّنأ : امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۳) -  
 .«هّطْعت ْلَسَف تيهتنا اذإف «نولوقي امك لق : ةا هللا لوسر لاقف ؟''اننولّضَفَي نينّدؤملا

 ةباجإ يف بْيغرتلا'-١ يف ىضم] . (ءاه) ريغب طعنا : ديوس ا

 . .نذؤملا

 (هيإ ةجاتحملا ةنكمألا يف دجاسملا ءانب يف بيغرتلا- 51

 ىب نيح هيف سانلا لوق دنع لاق هلأ هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع (حيحص) (۱)- ۲۸ ۰

 : ريكي لاق] - ًادجسم ىنب نم :لوقي قي هللا لوسر ُثعمس يّنِإو :2"مثرثكأ مكنإ :ِلكَي هللا لوسر دجسم
 .«ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب ؛ هللا ةجو هب يغتبي 1 : لاق هلأ تبيح

 ٠ «ةنجلا يف ؟؟!هلثم هل هللا ىنب» :ةياور يفو .

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 ًادججسم هلل ب نما : لكي هللا ُلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ّرذ يبأ نعو (حيحص) (1) - 14-41
 .«ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ؛ةاطق صحم ٌرَّدق

 . (هحیحص)» يف نابح نب باو ««ريغصلا» يف يناربطلاو ؛ هل ظفللاو - رازبلا هاور

  fلوقي هلا لوسر تعم : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمُع نعو (هريغل دص) (۳)- ني :

 «ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب .ةيف رك ذي ًادجسم هلل ىنب نم» .

 , (هححيحص" يف نابخ نباو هجام نبا هاور

VIام رق نک: لاق هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حيحص) (4) -  

 . ناذألا ٍببسب باوثلا يف انيلع ةيزمو لضف مهل لصحي :يآ ؛ةمجعملا داضلا مضو ءايلا حتفب 60

 .«نيحيحصلا# يف اهدورو مدعل اهتفذحف ؛«يلع» لصألا يف انه ناك (۲)

 رنتي هيلا امل ب دن ربا بجاو اهتابثإف ««نيحيحصلا# نم اهتكردتساو لصألا نم تطقس (۳)

 ًاضيأ ؛دهزلا» يفو ؛ةالصلا# يف ملسم دنع وهو . ظفاحلا لاق امك ثيدحلا ظفل نم سيل هللا هجو

 : فرشلا تافص يف هل ًالثم نوكيف «دجسملا ءازج هنأل ءريقوتلاو لضفلاو فرشلا يف :يأ (5)

 .ثحبلاو فشكلا :(صحفلا) و . ضيبتل اهصحف لحم :يأ (0)
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 صحفُمك ًادجسم ىنب نّمو «ةمايقلا موي هللا هرجا الإ ؛ٍرئاط الو «سنإ الو ؛ نج نم رح ديك هنم برشي مل

 . «ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب ؛ٌرغصأ وأ ٍةاطَق

 . حيحص دانسإب طقف دجسملا ركذ هنم هجام نبا یورو ؛'هحيحص# يف ةميزخ نبا هاور

 صحفَمك» :الاق امهنأ الإ لكك يبنلا نع سابع نبا نع رازبلاو دمحأ هاورو (حيحص) (۵) - ۲۷۲ ۔ ۰

 . «اهضّيَبل ةاطق

 . اهمثجم وه : ةلمهملا ءاحلاو ميملا حتفب (ةاطقلا صحفم)

 ًادجسم هلل ىنب نما : لاق يو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نع يورو (فيعض)(1)- ۱۷۸ ٤

 . «ةنجلا يف تيب هل هللا ىنب ؛ًاريبك وأ ناك ًاريغص

 . يذمرتلا هاور

 نم» : لكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر 2"”ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ح) (5) ۲۷۳ ۵

 ١ ..همنم عّسوأ ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب ؛ًادجسم هلل ىتب

 . نيل دانسإب دمحأ هاور

 : لاق ءًادجسم ينبن نحنو عقسألا نب ٌةلثاو ءاج : لاق نايح نب رشب نع يورو (ركنم) (۲)- ۱۷۹ 405

 لجو زع هللا ىنب ؛هيف ىلصي ًادجسم هلل ىنب نم" :لوقي ةا هللا لوسر تعمس :لاق مث «ملسف ءانيلع فقوف

 . «هنم لضفأ ةنجلا يف هل

 .يناربطلاو دمحأ هاور

 ىنب نم» : 44 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ًةزيرهن يبأ نع يوُرو (ًادج فيعض) (۳)- ۱۸۰ - ۷

 . «توقايو بد نم ةنجلا يف تيب هل هللا ىنب ؛لالح لام نم ؛ هيف هللا دبيان

 .«توقايو رد نم : هلوق نود رازبلاو ؛طسوألا» يف ذ يناربطلا هاور

VEL fAال اد ی ن لاق يج يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (هريغل ح) (۷) -  

 . «ةَتجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب ؛ًةعمس الو ًءاير هب ديري

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٌّقَحْلَي امم نِ : لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۸)  ؟ا/له 8

 ًادجسم وأ «هثرو ًافحصم وأ .هكرت ًاحلاص ًادلو وأ هّرَشَتو همّلع ًاملع «هتوم دعب هتانسحو هلمع نم ّنمؤملا

 دعب نم هقحلت «هتايحو هتحص يف «هلام نم اهجرخأ ةقدص وأ ؛هارجأ ًارهن وأ «هانب ليبسلا' نبال ًاتيب وأ مان

 , ؟هتوم

 شطعلا نم تسبيو تشطع دق اهرح ةدشل اهنأ :ديري «ةغلابملل امهو ؛(نارح) ثينأت ءرحلا نم ىلعف يهو .ىشطع :يأ )١(
 .؟ناسللا» يف امك

 .اةطوطخملا» و «دنسملا# نم بيوصتلاو ء(رمغ نبا) :هريغو لصألا يف (۲)
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 هللاو . نه جان ااو «يقهيبلاو' ««هحيحصا يف ةميزخ نباو ل هل ظفللاو - هجام نبا .هاور
 ١ . "'هلعأ

 (هريمجت يف ءاج امو ءاهريهطتو دجاسملا فيظنت يف بيغرتلا)-۷
 ءدجنُملا مقل تناك "ءادوس ةأرما نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ٠-۲۷١

 ءاهربق ىتاف !۲؟ينوٌمشنذآ الهف» : لاقف . تنام اهّنِإ :هل ليقف ٠ «مايأ دعب اهنع لأسف نكي هللا لوسر اهدقفف

 . اهيلع ىلصف

 لل نمسا هل ظفللاو «حيحص دانسإب هجام ن ناو ملسمو يراخبلا ءاور (نسح)

 .دجسملا نم َناديِلاو َقَرِخلا طق تناك ةأرما نإ : لاق

 قت ُاَدوَس ناك ا ديعس يبأ نع ةميزخ نباو ًاضيأ هجام نبا ءاورو (هریغل ص) (1) - ۲۷۷ -

 فكرت ا 5 ينومتنذا الأ» :لاقف . اهب َريخأ ل هللا وسر حبصأ املف ءاليل ْثيموُتف < ءّدجسملا

 ش . فرصنا مث ءاهل اعدو «ةفلخ ٌسانلاو اهيلع رّبكف ءاهربق ىلع

N 1ٌةأرما نأ ' :امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ريبكلا» يف ف يناربطلا ىورو (فيعض)  

 ا اب يبنلا لاقف ,ءاهيفدي 9 يلا نوب ملف تيفو < ءدجسملا نم ىذقلا ْطْقْلَت تناك

 .«دجسملا نم ىذقلا طمني [تناك امل] ةنجلا يف اهتيأر ينإ» : لاقو ءاهيلع ىلصو «٤ين ةونذأف

 ةأرمأ كناك : لاق قوزرم نب ديبع نع يناهبصألا خيشلا وبأ ىورو (لضعم فيعض) (۲)- ۱۸۲ ۲

 ٌمأربق : :اولاقف .. «؟زبقلا اذه ام» : لاقف ءاهربق ىلع ٌرمف لي ينلا اهب مّلعُب ملف ءتن تتامف « ءّدجسملا مم ةن ةنيدملاب

 رح ي : لاق مث ءاهيلع ىلصف «ّسانلا ٌفصف ءمعن :اولاق . '؟دجسملا ممت تناك يتلا» :لاق «نَّجْحم

 دجسملا مق :هتباجأ اهنأ ركذف .. ؛اهنم عمسأب متنأ ام» :لاق ؟عّمستأ !هللا لوسر اي. :اولاق ؟؟ُلَضْفأ تدجو

 .(7١1والال مقر) ظفللا اذهب ىضم دقو : تلق (۱)

 خيشلا وا وزو (۰۴ /۱) ؟عتفلا» ف ظفاحلا لاق امك نسح دانس ةديرب ثيدح نم يتهیلا اور امك «نجحم مآ اهمسار )(

 : .هسنکت : يأ (دجسملا مقت) : هلوقو .((۲)- ۱۸۲ - 411) يتأيسو ءرخآ ثيدح يف

 .تتام نيح اهتومب ينوتملعأ : يأ ء(ناذيإلا) نم ةزمهلا دمب (۳)

 «ةلهجلا ةثالثلا ةعبطو ١ /؟) ؛عمجملا# نم تطقس اذكو ءىنعملا دسفق ةرامع ةعبطو ةطوطخسلاو لصألا نم تطقس )٤(

 نب دئافؤ ٠ ماهوأ هل قودض اذهو «نابأ نب مكحلا نع رمع نب دئاف هدانسإ يفو :(؟ /1۲۸ /۳) ؛ريبكلا» نم اهتكردتساو

 . لوهجم وهو «دئاف نب زيزعلادبع# هيف باوصلا نأر ؛مهو هنأ يمئيهلا ركذ نكل «هدجأ ملو ءامجعملا# يف عقو اذكه «رمع

 .«ناسللا» و «نازيملا و «حرجلا» يف هركذ ءاج ةلدابعلا يقو

 امك < «قوزرمب يبأ نب ديبع) باوصلا نأو ءًاطقس هيف نأ نظأ انأو !نيقلعملا ةثالثلا ةعبطو ةطوطخملاو لصألا يف اذك : تلق (5)

 امهتأكو فاالسرم ًاثيدح ئور# : الاقو «ةئييع نبا ريغ هنع ًايوار هل اركذي ملو ءامهريغؤ «حرجلا و «يراخبلا خيرات» يف

 نمو . ةلاهجلاو 'لاضعإلا : تاتلع هل ثيدحلاف .«نيعباتلا عابتأ» يف هدروأ ؛نابح نبال «تاقثلا» يف هوحنو ءاذه ىلإ ناريشي

 :اهيف سيل «ةرصاق اهتداهش :تلق !«ةمدقتملا ثيداحألا هل دهشتو «لسرم" )558/١(: مهلوق ةثالثلا 0

 هيت .ركنم وهو «خلإ 2.
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 .لسرم اذهو

 .هسنك وه : ميملا ديدشتو فاقلاب (دحسملا َمق)

 ءدجاسملا اونبا» :لوقي ايب يبنلا عمس هنأ ؛ةفاصرق يبأ نع يورو (فيعض) (۳) 18 41

 هذهو !هللا لوسر اي :لجر لاقف .«ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب ؛ًادجسم هلل ىنب نمف ءاهنم ةمامقلا اوجرخأو
 .«نيعلا روحا ٌروهُم ءاهنم ةمامقلا جارخإو «معن» . لاق ؟قيرطلا يف ىنبُت يتلا دجاسملا

 . ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . ةنشيخ نب ةردنج - فاقلا رسكب  ةفاصرق يبأ مساو «ةسانكلا : مضلاب (ةمامُقلا)

 روجأ يلع تّضرَع» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) ٤ 184 - )٤(

 . اهّيسَت مث ٌلجر اهيتوأ ةبآ وأ « نآرقلا نم ةروس نم مظعأ ًابنذ رأ ملف «ي
 هللادبع نب بلطملا ةياور نم مهلك ؛!هحيحص» يف ةميزخ نباو "جام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 دمحم هب تركاذو : لاق - .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح» : يذمرتلا لاقو « سنأ نع بطْنَح نب

 نم ًاعامس هللادبع نب بلطملل فرعأ ال ام لاقو: هيرو: رب لف يرانا لاا نإ

 ©”نمحرلادبع نب هللادبع تعمسو ب يبنلا ةبطخ دهش نم ينثدح :هلوق الإ ؛لي يبنلا باحصأ نم دحأ
 نوكي نأ ينيدملا نب يلع ركنأو : هللادبع لاق . يب يبنلا باحصأ نم دحأ نم ًاعامس بلطملل فرعن ال :لوقي

 نم حمس نوكي نأ وجرأ «ةقث بلطملا» :ةعرز وبأ لاق» :ميظعلادبع ظفاحلا لاق .«سنأ نم عمس بلطمل

 باتكلا رخخآ يف يتأي «فالح هقيثوت يفو ءداّوَر يبأ نب زيزعلادبع نب ديجملادبع هدانسإ يفف اذه عمو .«ةشئاع

 : .«ىلاعت هللا ءاش نإ

 نم» :ِهلَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) ٠ - ۱۸١ - )١(

 . (ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب دجسملا نم ّىذأ جرخأ

 . ””نيسحتلل لامتحا هدانسإ يفو .هجام نبا هاور

 َذْحتن نأ ةا هللا ٌلوسر انرمأ :لاق هنع هللا يضر بدنُج نب ةرمس نعو (هريغل ص) (۳)- 79/85

 ۰ .اهفطَتت نأ انرمأو ءانرايد يف دجاسملا
 ."؟!(حيحص ثيدحا :لاقو «يذمرتلاو دمحأ هاور

 يف دجاسملا ءانبب ةي هللا لوسر انرمأ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (4) 77/407

 م

 وهو (نآرقلا نايسن نم بيهرتلا -۲ /نآرقلا ةءارق بانك -۱۳) يف يتأيس رخآ ثيدح نآرقلا نايسن يفو .أطخ هجام نبال هوزع )١(

 . نوعبسو عبرأ هلو )۲٠١( ةنس يفوت .«دنسملا» ب فورعملا «نئسلا» بحاص ظفاحلا يمرادلا مامإلا وه (۲)

 !؟لصألا يف نيبم وه امك عاطقناو نيل هيفو فيك : تلق (۳)

 جرخم وهو «هوحنب دواد وبأ هاور امنإو «ةرئاخذلا» يف يسلبانلا الو «ةفحتلا» يف يزملا هيلإ هازع الو «يذمرتلا دنع هرأ مل 2

 2 .(541) هدواد يبأ حيحصلا يف
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 ' لاقو «ًالسرمو ًادنسم يذمرتلا هاورو ؛4هحيحص» يف ةميزخ نباو «هجام نباو دواد وبأو ''ادمحأ هاور

 ۰ . َحصأ اذه» : لسزملا يف

 مكدجابنم اوب : لاق ي يبلا نأ ؛ عقسألا نب ب ةلئاو نع يورو (ادج فيعض) (5)- 185-54

 «مکفویس لسو «مکدودح ةماقإو «مکتاوصآ عفرو ؛مكتاموصخو «مکعَبو مكءارشو «مکتیناجمو «مکتایبص
 .عُجلا يف اهورَُجو هاطملا اهباوبأ ىلع اوذختاو

 : 1 .هجام نبا هأور

 ١- )۷( 1417ةلئاوو ةمامأ يبأو ءادردلا يبأ نع «ريبكلا» يف يناربطلا اورو (ًادج ض) .

 ملو ,ذاعم ع لوحكم ةياور نم "ريخأتو ميدقتب ًاضيأ 'ريبكلا» يف هاورو (فيعض) (۸) - 188 - ١

 هدم وس

 . ىنعمو ًانزو ءاهورُخب : يأ (اهورّمج)

 د E ةلاضلا '”تاشنإ نمو «ةلبقلا ىلإو دجسملا يف قاصبلا نم بيهرتلا) 4

 ' ىأرذإ اموي'بطخي ب هللا لوسر امنيب : لاق هنع هللا يضر رمع نبأ نع (حيحص) (؟)- 7804

 هب ُهَحطَلَق ٍناَرَمِعَرِ اعدف  :لاق ُّبسحأو :لاق - ءاهّكح مث «سانلا ىلع ظّيغتف ٠ «دجسملا ةلبق يف 2”ةماخُت

 . هيدي نيب قصب الف ءىلص اذإ مكدحأ هجو ّلَبق لجو زع هللا ْنإ' :لاقو

 .هل ظفللاو «دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

yT YAN EYنع عقاز يبأ نع  

  ماركلا ةكئالملا روضحل ًالاحم اهنوكل كلذب رمأ «لرعفملل ناينبم "بيطتو افظنت نأو" :هلوقو .لئابقلا :يأ (1)
 يف دزت ملو «قايسلل ةيفانم تناك املو !اذكه «ىلإ حيحص ثيدح :لاقو يذمرتلاو» : ةدايز ةرامع ةعوبطمو لصألا يف انه قفز

 ١ :, و

 :لّسلاو عفرلاو ٠ نيئاجملا ركذ هيف سيل هنأل «باضأل ؛ةراصتخاو# : دازولو :تلق (۳)

 ركتي اذكو ءايعابر هداشنإ# : هلوق هيلع رکنی» : (00) «ةلاجعلا' يف يجانلا لاق ء«نادشن» باوصلاو ..ةطرطخملاو لصألا اذك )٤(

 يف يذمرتلا عمجو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورممع ثيدح ًاعوفرم كلذ ىورف داز دقو «هجام نباو دواد يبأ ىلع كلذ

 لديو ءيثالث ؛(دشن) وه امنإو «لوادتلا ىلع يرجلاو ةرابعلا يف فرصتلا نم هلك اذهو ءرعشلاو ةلاضلا داشنإ نيب بيوبتلا

 : لاقي :ةغللا لهأ لاق ىدشنأ» لقي ملو .دجسملا يف دشن الجر نأ : بابلا ءانثأ يف فنضملا هفاس يذلا ةديرب ثيدح هيلع

 انه دارملا وه اذهو .دنثان وهف ءاهبلط :يأ «-اهلوأ رسكب  ًانادشتو ةدشن - ها مضؤ هلوأ حتفب  اهدشني ةلاضلا دشن

 اخل نانو“ انه ًادارم اذه سيلو ؛ةدشنمل الإ لحت ال ةكم ةطقلا': ثيدح هنمو ءدشنم أوهف ءاهفرع : "يأ اهدشنأو .ًاعطق

 . «ًاداشنإ هدشني رعشلا دشنأ :ًاضيأ لاقيو .دجاولل بلاطلا عامتسا : :يأ دشنملل دشانلا ةخاصإ

 سأرلا نم ميملابو «ردصلا نم نيعلاب (ةعاخنلا) : لبقو .ردصلا نم جرخي ام يه :(ةماخنلا) (9)

 ّجتحاو .«حلاض» : متاح بأ لاقو .«ةقث# : نيعم نبا لاق «فؤرعم نارهم نب مساقلا َنِإف ءجودزم شحاف مهو رهو ءلاق اذك (7)

 تحت هزإسي نع" :هدنع هيفو «يئاسنلاو دمحأ ءاور كلذكو :(77 / ۲) «هحيحص) يف:اذه هئيدح جرخأ دقو «ملسم هب

 .(81) «ةلاجعلا» يف مهولا ببس ركذو .؛همدق
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 ٌموقي مكدحأ لاب ام» :لاقف ؛ساتلا ىلع َلبقأف «دجسملا ٍةلبق يف ٌةماخُت ىأر اَب هللا لوسر نأ :ةريره يبأ

 ' ةلامش نع قصييلف مكدحأ قصب اذإ !؟ههجو يف حیف َلطسُي نأ مكذحأ بحي !؟هتامأ يف هبر ليقتسم

 . هكلدي مث هبوث يف قصبي - هيلع نبا ينعي - - ليعامسإ ينارأ مث . اهبوث يف اذكه لفتيل وأ

YAY £1هبجعت ناك ا هللا لوسر ّنأ : :هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص نسح) (5)  

 ءدجسملا ةلبق يف ٍتاماخن ىأرف ءاهنم ٌدحاو هدي يفو موي ٌتاذ دجسملا لخدف هديب اهكسمُي نأ '"”نيجارَعلا

جو يف قصي ٌلجر هليقتسي نأ مكحأ بحيأا :لاقف بضم سانلا ىلع َلبقأ مث «َنهاقنأ ىتح نّهّتحف
 نإ !؟هه

 ٠ ثيدحلا هنيمي نع الو «هيدي نيب قصيي الف «هنيمي نع ُكلّملاو E ل

 ديأ نيب لجو زع هللا نإف» : هيف لاق هنأ الإ ءهوحنب هل ةياور يفو ,©") اهحيحصا يف ةميزخ نبا هاور

 . ثيدحلا «مكيديأ نيب ب ىذألا نم ًائيش اوُهجَوُت الف < « مكتالص يف

 ر ی منيا لع ا عيمج هيجوت نع رجزلا باب١ : ةميزخ نبا هيلع بوبو '

 ءاندجسم يف ةا هللا لوسر اناتآ : لاق هنع هللا ېضر هللادبع نب رباج نعو (حيحص) YAY )٤( نفي

 0 :لاق مث «نوجرغلاب اهّنحف ءاهيلع لبقأف «ةماخن دجسملا ةلبق يف ىأرف ءنوجرُع هدي يفو

 هنيمي نع الو ؛ههجو لبق ّنقصيي الف ا نإف ٠ «يلصي َماق اذإ مكدحأ نإ !؟هنع هللا ضعي

 مث ا ءاذكه هبوثي ٌلفتيلف © لرداب هب ْثّلِجع نإف ؛ىرسيلا هلجر تحت هراسي نع ّنقصْييلو

 . ثيدحلا .٠ . . هكل

 «؟!ريغو دواد وبأ هاور

(YA 1+ةلبقلا هاجت لفت نم» : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو (حيحص) » 

 )١( قذعلا خيرامش هيف يذلا رفصالا دوعلا وهو «(نوجرُع) عمج (نيجارعلا) .

 مكاحلاو ءًاضيأ دمحأ هاورو ءدواد وبأ مهنم هجرخأ دقف «كلذك سيلو «ةتسلا باحصأ نم دحأ هوري مل هنأ مهوي اذه (۲)

 نامعتلا نب ةدثق نوجرعلا ىطعأ لق ينلا ناه : هيفو ؛هوحن ىرخأ قيرط (19/5) دمحأ دنع هلو . ٍيبهذلا هقفاوو «هححصو

ةيواز يف ًاداوس هب برضي نأ هرمأ هنأو ءًارشع ةقلختو «ارشع قيرطلا همامأ ءاضأف
 ىلع حيحص هدئسو . ؟ناطيش هّنإف تيبلا 

 . نيخيشلا طرش

 . قازب وأ طاخم نم ناسنإلا نم قبس ءيش : يأ 5

نم بجعت كلذل .(۲۳۲ /۸) ةهحيحص» رخآ يف ًاضيأ ملسم هجرخأ دقف ءهلبق يذلا نم شحفأ روصق اذه (5)
 خيشلا فلؤملا ه

 .(0؟) «هتلاجع» يف يجانلا

 مكيديأ نيب لجو زع هللا نإف» هلبق يذلا ثيدحلا يفو . ةههجو لبق هللا نإف» :ثيدحلا اذه يف هلرق نأ ملعا :(ةماه ةدئاف)

هيف ترتاوت امك اهلك هتاقولخم قوف ءهشرع ىلع ىلاعت هنوك يفاني ال «مكتالص يف
 ةياحصلا راثآو «ةنسلاو باتكلا صوصن 

 امئيح هنأ ربخأ دقو هلك ملاعلاب طيحم عساو كلذ عم ىلاعت هّنإَف مهب ءادتقالا انقزرو ءمهنع هللا يضر حلاصلا فلسلاو

 ىلإ رك زكرملا نم جرخي طخ لك نإف هنود امب طيحملا هقرلخم نأش اذه لب « « لجو زع هملاا هجو لبقتسم هنإف دبعلا هجوت

 عيمج نم ههجوب اهب طاحملا اهلفاس هليقتسي تاقولخملا يلاع ناك اذإو «ههجاويو طيحملا هجو لبقتسي هنإف «طيحملا

 طسب عجارو ؟هب طاحي الو طيحم وهو «طيحم ءيش لكب وه نم نأشب فيكف «بناوجلاو تاهجلا
 مالسإلا خيش بتك يف اذه

 . هللا همحر (؟7-١17* ص) ضايف نب زيزعلادبع نب ديز خيشلل ؛اهحرش» و ««ةيطساولا» و «ةيومحلا» ك ؟ ةيميت نبا

1534 



 ر. يتيع نيب هلفّتو ةمايقلا موي ءاج

 . «امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو ءدواد وبأ هاور

 قصب نما : لاق : هير الاي درع احا لل ل

 هينيع نيب فَ ىتح .نوكت ام ىمحأ ةمابقلا موي تءاج ءاهراوُي ملو ٍةلبق يف
 . هاتعمو هنزوب «قصب :يأ «قوف ةانثملا ءاتلاب (لفت)
 ُبحاض ثعبُا : كي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نعو (حيحص) (7) 188-64

 .هههجو يف يهو «ةمايقلا موي ةلبقلا يف ةماخلا
 . !هحيحص») يف نابح نباو « هظفل اذهو  «هحيحص» يف ةميزحخ نباو «رازبلا هاور

 ` ةنيطخ دجسملا يف ُقاصْيلا» : ا يامل يتوسل :(حيحص) (۷)- 781-69
 . هاهُنفَد اهثرافكو

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور
YAV_ 1يف لفتلا» : : هللا لوبسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص نسح) (۸) -  

 .اةنسح ةنفدو ؛ٌةئيس دجسملا

4. 

 .هب سأب ال دانسإب دمحأ هاور

 ماجر أ : هلل يبنلا باحصأ نم - الخ نب ٍبئاسلا :ةلهس يبأ نعو (هريغل ص) (9)- ۲۸۸ ۷
 دعب دارأف اذه مكل يلصي الا : : غرف نيح كي هللا لوسر لاقف ظني لك هللا لوسرو «ةلبقلا يف قصبف ءأموق
 معن» :لاقف ب هللا لوسرل كلذ ٌرِكْذَ للي هللا لوسر لوقب هوربخأو «هوعنمف «مهل ّيلصي نأ كلذ
 . ؛هلوسرو هللا تيذآ كنِإ :- لاق هنأ ٌتْبسحو -

 . ؛هحيحص) يف نابح نباو دواد وبأ هاور

 ال هللا لور َررمأ : لاق امهنع هللا يضر ('”رمع نب هللادبع نعو (حيحض نسح) ۸ - ۲۸۹ )1١(
 ءّرخآ ىلإ لسرأ ءرصعلا الص تناك املف ؛سانل يلصي وهو دليلا يف لن .رهظلا سانلاب يأس الجر

 نيب َتْلَقَت كّنكلو ءال : لاق ؟ءيش يف لأ هللا لوس اب :لاقف كي يبلا ىلإ ءاجف لوألا ٌلجرلا قفشأ
 ا هللا ٌتيذاق «سانلا م موت مئاق تنأو كيدي

Arr. : :رخآ يف يتأت ةن ثيدحلل نال ؛ يدنع نم طقنلا هذه (الصب لكأ نمل دجسملا نايتإ نم بيهرتلا - 11 )١( 

 مهحالطصا هيلع امك .«ثيدحلا# : : هلوقب كلذ ىلإ ريشي نأ فلؤملل يغبني ناكو .
 يئاربطلا» نم رمع نبا دنسم يف ثيدحلا رآ مل يّنإف «باوصلا هلعلو . .قرمع نبا : ةعمجملا» يفو ؛ةطوطخملاو لصألا اذك )(

 تدجاوف «هنم ءزج وأ اذه عبط مث .!ورمع نبا دنسم» هيف يذلا دلجملا اهيف سيلو :قشمد ةيرهاظ يف ظرفحملا .«ريبكلا
 ىلع مهعالطاا عم «ةثالثلا قيقحتلا وعدم هنع لفغو هلل دمحلاو ءهتوجر يذلا باوضلا ىلع ٤۳-٤ ٤( /۱۳) هيف ثيدحلا
 يف ثيدحلا |تجرخ مث !!باوصلا ىلع هيف وهو ؛«يمثيهلا عمجم » ل ثيدحلا مهوزعو ؛ةقباسلا ةعبطلا يف قيلعتلا اذه

 ا , (؟8ا0/5) ؛ةحيحصلا»



 . ديج دانسإب ؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 هل ثي ةالصلا يف مق اذإ دبعلا نإ» : لاق اب يبنلا نع ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (۲) - ١40-84

 .هّخَتتَي وأ ءطخَتَْي ملام ؛نيعلا ٌروحلا ُهلّبقتساو هر نيبو هنيب ٌبجحلا هل ْتَّمِشُكو «نانجلا

 . رظن هدانسإ يفو ؛«ريبكلا» يف يئاربطلا هاور

 ممَس نم :لوقي كي هللا لوسر عمس هنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (11) ۲۹۰ 4

 . ذهل نبت مل دجاسملا ّنإف «كيلع هللا اهّدرال :ْلَقيأف دجسملا يف ًةلاض دشتي الجر

 . مهريغو هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور

 دجسملا يف ٌعاتبي وأ عيب نَم ْمُتيأر اذإ» : لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنعو (حيحص) (۱۲) - ۲۹۱ ۱

 .«كيلع هللا اهذر ال :اولوقف ٌةَلاَض دشنب نم مُكيأر اذإو «كتراجت هللا َحبْرأ ال :اولوقف

 طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ةميزخ نباو يئاسنلاو ؛««حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . لوألا رطشلاب هوحنب «هحيحص» يف نابح نبا هاورو . ملم

 ىلإ اعد نم :لاقف «دجسملا يف دشت الجر نأ : هنع هللا يضر ةديرُب نعو (حيحص) (۱۳) - 5437 - ۲

 .«هل يامل ٌدجاسملا ِتّيِنُب امنإ «تدجو ال» : ل هللا ُلوسر لاقف ؟رمحألا ٍلمجلا

 . هجام نباو يئاشنلاو ملسم هاور

 يف ةلاض دشن الجر ٍدوعسم نبا ٌعمس :لاق هريغ وأ نيريس نبا نعو (فيعض) (۳) ۳ _ ١99

 .«اذه نع انيهٺ دق» :لاقو ءهّرَهتْلاو هتكسأف ءدجسملا

 ©"اووعسم نبا نم عمسي مل نيريس نباو «؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 '. .مكعيبو «مکءارشو مکتیناجمو مكنايبص مكّدجاسم اوبنج» :هلبق بابلا يف ةلثاو ثيدح مدقتو

 .(185 مقر) ثيدحلا

 ٍديعس يبأ عم انأ انيب :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأل ىلوم نعو (فيعض) (4) - ۱۹۲ _ ٤

 يف اهّضعب هعباصأ ًاكَبَشُم ًايبتحم < ءدجسملا طسو يف سلاج لج اذإف < دجسملا انلخد ذإ كي هللا لوسر عم وهو

 اذإ» :لاقف ٍديعس يبأ ىلإ تفتلاف ٠ كي هللا لوسر ةراشإل لجرلا ٍنَطقَي ملف لكي هللا لوسر هيلإ راشأف «ضعب

 يف ناك ام ٍةالص يف ٌلازي ال مكدحأ نإو ؛ناطيشلا نم كيبشتلا نإف ؛نَكَبَشُي الف دجسملا يف مكّدحأ ناک

 . (هنم جرخي ىتح دجسملا

 نجوا ةا كوز

 نع هتياور يف فورعم مالك هيفو ء(يربدلا) وهو ميهاربإ نب قاحسإ (4؟178/1944/9) يناربطلا دنع هيفو :تلق )١(

 . 01714 /551 /1) ؛فنصملا» يف وهو ءاهنم هذهو «قازرلادبع

 لسلسم وهو 017/1(«2) «حتفلا» يف ظقاحلا هفعض دقو «ةثالثلا نوقلعملا امهدلقو ؛يمئثيهلا هعبتو «لاق اذك :تلق (۲)

 .(18416) «ةفيعضلا# يف هئايبو « للعلاب
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 مكدحأ اًضوتاذإ : اللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (14) - 19-9
 ْ . 2 هعباصأ نيب كبشو - اذكه لّقَب الف . عجري ىتح ةالصلا يف ناك ٠ «دجسملا ىتأ مل ءهتيب يف

 .رظن هلاق اميفو . ؛امهطرش ىلع حيحص» :لاقو ؛مكاحلاو ..«ةحيحص» يف ةميزخ نبأ هاور

 : لوقيوا هللا لوسز ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر ًةرجع نب بعك نعو (هریغل ص) (18)- 5441
 . (ةالص يف هنإف .هيدي نيب َّنكَبشي الف .ةالصلا ىلإ ًادماع جرخ مث مكذحأ أضوت اذإ)

 بعك نع لج نع ئربقملا ديعس ةياور نم - هل ظفللاو - يذمرتلاو «دیج دانسإب دواد وبأو دمحأ هاور
 . مّهبملا لجرلا طقسأو «بعك نع ًاضيأ يربقملا ديعس ةياور نم هجام نباو ءةرجع نبا

 :لاقف ©" )يعباصأ نيب ُثكّبش دقو ءدجسملا يف ةا هللا لوسر يلع لخدا : :لاق دمحأل ةياور يفو
 . «ةالصلا ٌترظتنا ام ةالص يف َتنأف ٠ «كعباصأ نيب َنكْبشُت الف دجسملا يف تنك اذإ !بعك

 1 . "هذه وحنب «هحيحصا يف نابح نبا هاورو

 َنيِغبَي ال ناصح : لاق لو يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر رع نبا نع يوُرو «فيعض) (8) - ۱۹۳ - ۷
 محلب ةيف رمي الو «لب هيف رني الو « سوقي هيف بني الو .ٌحالس هيف ٌرِهَشُي الو ءاقيرط دخت ال : دجسملا يف

 .«اقوس ذختي الو ءدحأ نم هيف نصت الو ٌّدَح هيف برب الو ٠ ِءي

 .هجام نبا هاور '

 اوذختت الو « : لاق الب يبنلا نأ : اريبكلا7: يف يناربطلا هنع ىورو (حيحص نسح) ۰ - ۲۹۰ - )۱١(
 ۰ .«ةالص وأ ركذل الإ قط ةجتاتسعلا

 ا ۰ .هب سأب ال يناربطلا دانسإو
 . ٌنرتل اهرتو كرح اذإ ءةمجعملا داضلاب (سوقلا ضبنأ) :لاقي «سوقب هيف ضبنب الو : هلوق
 . جضني مل : ليقو «خبطي مل يذلا وه : :ًادودمم ءايلا دعب ةزرمهو ن نونلا رسكب (ءين)

 لك بتلا ىلإ هعفر ءارآ : ردب وبأ لاق - هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو «فيعض) (5)- 114
 ١ ..هدجسملا نم اهجرخُي يذلا شانت ةاصحلا نإ# : لاق

 يبأ ىلع افوقؤم يو هنأ ركذن ؟ثيدحلا اذه نع ينطقرادلا لئس دقو 2 داتا واد ینا هوز ش
 . ملعأ هللاو ٠ رباب يبأ نم مهو هعفرا : :لاقو «ةريره

 هلثمو تبث ةقث ليعامسإو «هنع يربقملا ديعس نع ةيمأ نب ليعامسإ نع قرط نم امهدنع هنإف ءنهاظ ريغ اذه :تلق )١
 ىف هنايبو «هزينغي كلذ. سيلف ؛هدانسإ يف يربقملا ىلع فلتخا هنأ ينعي ناك إو . نيخيشلا لاجر نم امهالكو: «يتربقملا
 ١ ١ 1 . ثلاثلا دلجملا (1؟594) «ةحيحصلا»

 . ةطوطخملاو (؟ 7-44 47 /4) «دنملا# نم بيرصتلاو ««يل عباصأ» :لصألا. ()
 , (1//441/7719) اهحيحص» يف ةميزخ نبا اذكو : تلق 2
 ىرت امك همجوب ينطقرادلا مزجو :هعفر'يف ردب وبأ كش دقو ؛هظفح ءوسل فيعض وهو < ءيضاقلا كيرش هيفو فيك :تلق' )£(

 ! ؟هالعأ

 نفث



 لَو هللا لوسر لاق : لاق هلع هللا يضر دوعسم ّنبا ينعي  هللادبع نعو (نسح) (۱۷)- 745 م

 . اًدجاح مهيف هلل سيل «مهدجاسم يف مهثيدح نوكي ٌموق نامزلا رخآ يف نوكيس»

 . (هحيحصا) يف ناّبح نبا هاور

 (اهلضف يف ءاج امو «ملظلا يف اميس دجاسملا ىلإ يشملا يف بيغرتلا) 5

 يف ٍلجرلا الص : ءاي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) 7997 ۰

 .ءوضولا َنسحأف أضوت اذإ هلا كلذو «ةجرد نيرشعو ًاسمخ هقوس يفو هتيب يف هتالص ىلع فض ت ةعامجلا

 اذإف « «ٌةئيطخ اهب هنع حو ءّدجرد اهب ةل تمر الإ ةو طخي مل ؛ةالصلا لإ | هجرخُي ال دجسملا ىلإ جرخ مث

 ام ٍةالص يف ٌلازي الو ©"ةهْمَحْرا مهلا ءهيلع لص مهللا : :ةالصم يف ماد ام هيلع يَلصُت ةكئالملا لزت مل ىّلص

 . ةالصلا َرظتنا

 4 هيف ُثِدَحُي ملام «هيف ذي مل ام ؛ هيلع بث مهللا ؛هل رفغا ٌمهللا» : (ةياور يفو)

 :هظفلو 4“ *اطوملا» يف كلامو «راصتخاب هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 0 قالصلا ىلإ دعي ناك ام ٍةالص يف هّنإف ءةالصلا ىلإ ًادماع جرخ مث ءءوضولا ّنسحأف أضوت

 ًارجأ مكمظعأ ن ّنإف ءّمْسي الف ةماقإلا مكذحأ عمس اذإف «ةئيس ىرخألاب هنع ىَحمُيو ةنسح هلتوطخ ىدحإب

 . "اطخلا ةرثك لجأ نما : :لاق ؟ةريره ابأ اي مِل : :اولاق ««ًراد مكٌدعبأ

 ىلإ هلزنم نم مكّدحأ ٌجرخي َنيح نما : :لاق هلك يبنلا نأ : هظفلو ؛؛هحيحص) يف نابح نبا هاورو

 .؟ٌعجري یتح ؛ًةئيس هنع طحت لجو «ًةنسح هل بكت جر « يدجسم

 ىلع حيحص» :مكاحلا لاقو .«عجري ىتح# :امهدنع سيلو «نابح نبا وحنب مكاحلاو '7يئاسّنلا هاورو

 .*ملسم طرش 5

 يف مكدحأ أّضوت اذإ» : لَو هللا لوسر لاق : :ةريره يبأ ثيدح ١4( مقر) هلبق بابلا يف مدقتو (حيحص)

 .ثيدحلا «عجري ىتح ةالص يف ناك ؛دجسملا ىتأ مث هتيب

 ةراشإ (كلذو) : هلوقو .لثملا :رسكلاب (فعضلا) و ؛رثكأ وأ نيلثمب لعجيف ءيشلا لصأ ىلع دازي نأ فيعضتلاو .دازت :يأ 0(

 . ؟فعضت» : هلوق هيلع لدي يذلا فيعضتلا ىلإ

 ٠ «مضلاب ملسم تاياور يف أهنإ# : يبطرقلا لاقو . حتفلاب انه اه اهنأب يرُمعيلا مزجو ءاهحتفو ةمجعملا ءاخلا مض هيف زوجي ()

 ٠ 'ةدحاولا ةّرملا حتفلابو «نيمدقلا نيب ام مضلاب ةوطخلا» : يره جلا لاقو

 . ملعأ هللاو .همحرا هللا اي : :نيلئاق مهنوك لاح هيلع نوّلصي ةكئالملا لزت مل :يآ (۳

 . (ةالصلا راظتنا - -۲۲) يف ىرخنأ ةياور يف ارّسفم يتأبسو ؛هءوضو ضقت ملام : يآ (0)

 امك عوفرملا مكح يف هنكلو : تلق . «افوقوم هلع رمجملا ميعن نع ىرخأ قيرط نم اذكه كلام هاور امنإ» )٥٤(: يجانلا لاق (9)

 )١/ ٥٤(. :هأطوملا» ىف يف رهو ‹«ىفخي ال

 اهيف وهف «كلذك سيلو ««ىرغصلا يف هجرخي مل هنأ مهوي اذه :تلق .(05) «ةلاجُعلا» يف امك هل ؛ىربكلا» يف :يأ (0)

 (917) ثيدحلا تحت «دواد يبأ حيحص# يف جرخم وهو .(ةينميملا )١/ ١16

 ”.الاق امك رهو «يبهذلا هقفاوو :تلق (۷)
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 رّهطت اذإ» :٠ لاق هنأ الڳ يبنلا نع هنع هللا يضر رماع نب َةبقُع نعو (حيحص) (۲) - ۲۹۸ 441
 «تانسح ٌرشع دجسملا ىلإ اهوطخي ٍةوطُح ٌلكب تاك وأ ةابتاك هل بنك «ةالضلا ىعري دجسملا ىنأ مث ڈ «ٌلجْرلا
 . "هيلا مجري ىتح هتیب هتيب نم ٌجّرخي نيح نم «نيلصملا نم ٌبتكيو. «تناقلاك ةالصلا ىعرَي ٌدعاقلاو

 يف ةنيزخ نباو ؛حيحص هقرط ضعبو ؛«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور

 ."7نيعضوم يف ًاقرقم (هحيجص» يف نابح نبا هاورو «!هحیحص»
 ةمادإو «جْبخلا ةمادإو ؛عضاوتلاو ؛ةعاطلاو «ءاعدلاو «توكسلا :اهنم «ناعم ءازإب قلطي (تونقلا) :

 ٠ ا . ثيدحلا اذه يف دارملا وهو «ةالصلا يف مايقلاو «وزغلا
 » : لل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر“ "'ورمع نب هللادبع نعو (نسح) () - 44 £4

 . هًاعجارو ًابهاذ «ٌةنسح هل ُبتكت ةوطخو « ةئيس وجمت ة ٌءوطخف ؛ةعامجلا دجسم ىلإ حا
 . (هحیحص)» يف نابح نب باو «يناربطلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 مسي لك ىلع : : ةا هللا لوسر لاق : لاق (مهتع هللا نضر اع نبا نعرو ات (1)- اقم 41“
 كيهنو .فورعملاب كرمأ» :ل لاق . "هب انتأبنأ ام ّدشأ نم اذه : : موقلا نم لجر لاقف . . موي لک ةالص ٍناسنإلا نم
 ىلإ اهوطخت ةوطخ لكو ءٌةالص ٍتيرطلا نع َرّدَقلا ٌكؤاحنإو الص فيعضلا نع كلمحو «ٌةالص .ركنملا نع
 ۰ . الص ةالصلا

 .”(هحيحص) يف ةميزخ نبا هاور
 0+: لوفي 4 هللا لوسر ثعمس : لاق هنأ هلع هللا يضر نامثع نعو (حيحص) (4) - نك ©

 . «4نذ هل رفع ؛ ؛مامإلا عم اهالصف ءقيوتكم ةالص ىلإ ىشم مث .ًءوضولا غبسأف أضوت
 ش : . "9ةميرخ نبا هاورا

 راصنألا نم الجر ٌَرَضَح :لاق هنع هللا يضر بيسملا نب ديعس نعو (هربغل ح) 8 - ۳١١ - )١(
 مكُدحأ أضؤت اذإ» :لوقي لي هللا لوسر تعمس ءًاباستحا الإ هومكئدحأ ام ًاثيدح مكثدحم ينإ : :لاقف ٌبوملا
 هّمدق عضي ملو «ٌةنسح هل لجو زع هللا بنك الإ ؛ ؛ىنميلا هّمَدَق عفري مل ءةالصلا ىلإ جرخ مث .ًءوضولا نّسحأف

 : . (ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا يف بيغرتلا -۲۲) يف هنم يناثلا رطشلا ظفل يتأيسو )1(
 ا | .«عمجملا» و «نابح نبا» و هدنسملا» و ةطوطخملا نم بيوصتلاو (رمٌع)' : لصالا 9
 ريغ يف اذكو:ءاهضعب يفو «خسنلا رثكأ يف اذك» :(05) لاقو .  يجانلا خيشلا ةخسن ,يهو «(هب انيلتبا) :خسنلا ضعب يفو )0

 شماه يف اذكو )۱٤۹۸(« «ةميزخ نبا حيحص» ةعوبطم يف ره كلذكو :تلق .«(هب انتيتأ) :باوصلا وهو باتكلا اذه
 ما للف ابا : انه عقو امك اهبلص يف عقوو .ةخسن اهنأ ىلإ ًاراشم ةطوطخملا

 وه امك أنه ىلعملا: دساف رهو «ةلهجلا ةعوبطم يف اذكو «(ىلع كلمحو) :يتطوطخم يفو «(ىلع كملحو) : لصألا 22
 . (۴۷۷ /۲) !ةميزخ نبأ حيحصلا نم تبثملاو ء«رهاظ

 .ءاش نم هيلإ عجريلف ٠ ,(099/) «ةحيحصلا» يف اهتنيب ةلع هل : تلق (0)
 .ةيرصملا ةعبطلا ام يئاسنلا اذكو .هوحنب «هبقع ةالصلاو ءوضولا لضف» يف م «هحيحص» يف ملسم هاورو.:تلق (0)

 .(باب 0 ًاضيأ ةميزخ نبا ةياورب فلؤملا هديعيسو

 1و



 هل رفع ةعامج يف ىلصف دجسملا ىنأ نإف دمبل وأ مكدحأ ْبّرَيلف «ةئيس هنع لجو زغ هللا طح الإ ؛ ىرسيلا
 دقو دجسملا ىتأ ْنإف ؛كلذك ناك يقب ام متأو كردأ ام ىَلص ؛ضعب يقبو ًاضعب اوّلص دقو دجسملا ىنأ نإف

 . «كلذك ناك ةالصلا متأف اولص

 ؛وراووبأ اور

 يناتأ» : الب هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو «هريغل ص) (3) 508 45

 :تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي يف يردنأ !ٌدمحم اي :يل لاق :- لاق نأ ىلإ ءثيدحلا ركذف - «يبر «؟:ةليللا

 ةالصلا راظتناو «2”!تارّبّسلا يف ءوضولا غابسإو ءةعامجلا ىلإ مادقألا ٍلقنو «تارافكلاو تاجردلا يف ءٌوعن

 . ثيدحلا .٠ . .هم أ هتدلو ٌمويك هيونذ نم ناكو «ريخب تامو ءريخب شاع ؛ نهيلع ظناح نمو «ةالصلا دعب

 ىضمو ٠١« /انه] .ىلاعت هللا ءاش نإ همامتب يتأيو .0بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور

 , [باب ٤

PLYم : ا هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷)  

 بئاغلا ٌلهأ شبشبتي امك .هيلإ هللا َنّبْشَبَ شبشب الإ «هيف ةالصلا الإ ٌديري ال دجسملا يتأي مث ,هغبسُيف هءوضُو نحيف

 . (هتعلطب

 . ؟هحيحص) يف ةميزخ نبا هاور
f 4وني دارأف ؛دجسملا لوح اقبلا ِتّلَخ : : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۸)  

 َبْرَق اولقتنت نأ نوديرت مكّنأ ينغلب» : مهل لاقف ديب ّيبنلا كلذ غلبف < «دجسملا َبْرُق اولقتني نأ “ةملَس

 ؛ مكرايد «مكراثآ بكَ ؛ مکراید !ةَمِلَّس ينب اي» :لاقف «كلذ اندرأ دق !هللا لوسر اي معن :اولاق .«دجسملا

 .انلوحت انك انآ انرسي ام :اولاقف . «مكُراثآ بكَ

 .هريغو ملسم هاور

 .ًةجرد ةوطخ لكب مكل نإ : هرخآ يفو هانعمب هل ةياور يفو

 ةديعب ٌراصنألا تناك :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فوقوم هريغل ص) (4) 3860 4

 .اوتيبتف «4مهّراثآو اومَّدق ام ٌبتكنو# : ثلزتف ءاوبرتقي نأ اودارأف ءدجسملا نم مهلزانم

 .ديج دانسإب هجام نبا هاور

 ٌدعبألا» :لاق لل يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) ٠ _ ۳٠١ - )1١(

 )١( خاسنلا ضعب نم اهلعلو «يباحص هنأ مهوت يضرتلا ةلمجو «يعبات هللا همحر (بيسملا نب ديعس) نإف ءًلسرم ينعي :تلق :
 «دواد يبأ حيحص# يف جرخم وهو )0۷۲( .

 .«هغابسإو ءوضولا يف بيغرتلا» يف هيلع تهبن أطخ انه.لصألا يف (؟)

 . (ثيدح 7١ /باب ا /ةراهطلا -4) فلؤملا نم مدقت امك دربلا ةدش : يأ (۳)

 ءدجسملا نم دعب ىلع مهرايد تناكو «مهريغ ماللا رسكب (ةملس) برعلا يف سيلو ءراصنألا نم نطب :ماللا رسكب وه )٤(

 . كلذل دجسملا برق ىلإ اولّوحتي نأ اودارأو ءدربلا دادتشاو راطمألا عوقو دنعو ليللا داوس يف مهعنمت ةفاسملا تناكو

 نفت



 .«ًارجأ ٌمظعأ دجسملا نم ''دعبألاف

 .٠ (دانسإلا يندم « حيحص ثيدحا : : لاقو مكاحلاو ؛هجام نباو دواد وب راو دمحأ هاور

 نحنو هلا لوسر عم يشمأ تنك : لاق هنع هللا يضر تباث نب ديز نعو (فيعض) (1) - 145-1١
 الد :لاق : ملعأ هلوسرو هللا :ٌتلق .«؟اطخلا ٌبراقأ ّمِل نوردتأ» :لاقف ءاطُخلا ٌبراقي ناكف «ةالصلا ديرن
 «ةالصلا بلط يف ماد ام ةالص يف دبعلا لازي

 . «ةالصلا ٍبلط يف ّياطْخ ركل ُثلبعف امنإ» : ةياور يفو (فيعض)

 .”حيحصلا وهو «ديز ىلع ًافوقومو ًاعوفرم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 سانلا ٌمظعأ نإ : : كل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (حيحص) (11) 1307-47

 يذلا نم ًارجأ ٌمظعأ ؛مامإلا عم اهيْلصب ىقح ًةالصلا ُرظتني يذلاو .مهدعبأق َىَشْمَم اهيلإ مهدعبأ ةالصلا يف ًارجأ

 . ؛ماني مث اهيّلصُي
 .امهريغو ملسمو يراخبلا ءاور

forدحأ ملعأ ال راصنألا نم لجر ناك : : لاق هنع هللا يضر بعك نب ّيبأ نعو (حيحص) (15)- مام  
 E : هل ليقف الص ةت ال تناك «هنم دجسملا نم ٌدعبأ
 ٌتعجر اذإ يعوجرو ءدجسملا ىلإ ّياشمم يل بمكب ن نأ ديرأ ينإ < ءدجسملا نج ىلإ يلزنم َّنأ يِنُرُسَي ام : لاقف
 , اهّلك كلذ كل هللا عمج دق : : هيو هللا لوبسر لاقف . يلهأ ىلإ

 : لاق ؟ضرألا ٌماوهو ءاضْرلا َكيقي ًارامح َتيرتش رتشا كنأ ول !نالف اي : تلقف «هل ٌتْمِجَوَتَف : (ةياور يفو)
 ت ربخاف لب هللا ين تيتا ىتح ء5امح هب ُتْلَمَحَق : : لاق! دمحم تيبب '"بّتطم يتيب نأ بح ام هللاو ام
 «ٌتَسَتحا ام كل "نإ : كي يبنلا لاقف «رثألا رجأ وجري هنأ ركذو كلذ لثم هل لاقف ؛هاعدف

 , ةيناثلا وحنب هجام نبا هاورو .هريغو ملسم هاو

 . سمشلا عقو نم ةرارحلا ةديدشلا ضرألا يه :ًادودمم (ءاضمَرلا)
 نم يمال كا :ة هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (16) 1:4 484

 رجأ رثكأ وهف ؛دعبأ ناك نم لكف «برقلا بنارم ىلع برقألا نم ًارجأ مظعأ دعبلا بتارم ىلع دعبألا : يأ «بيترتلل ءافلا ()
 ةالص روضج ىلع ضحلا دارملاو هريغلا كلذ نم رثكأ هرجأق «هريغ نم دعبأ برقألا اذه ناك ونو تم برقأ ناك نمم
 .ًاديعب ناك امهم دجببملا يف ةعامجلا

 :لاقف يمخيفلا هزواجت كلذ عمو «يدع نبا لاق امك ليطاوبلا يوري نم )٤۷۹7( يناربطلا دنع قوقوملا دانسإ يف : تلق )0
 ETT , هلاجر»

 «هتيب بناج ىلإ يتب نوكي نأ بحأ ام : : ينعي :ريثألا نبا لاق .ةميخلا بانطأ دحأ :(بنطلا) و «بائطألاب دودشم :يأ . (۴)
 ةدجسملا ا

 ياذك جلا لع لمحلا بدرا سيو: هو ءا هنشل هيت او لو لع مث ه أ هاتعم :ءاحلا رسكب . (6)
 . )£5٤( ؛ةلاجعلا»

 . ؟ملسم» نم ةدايز (۵)



 هل عفرت وأ هلمحتف هتباد يف ّلجرلا نينو «ةقدص نينثالا نيب لدعت «سمشلا هيف ٌملطت موي لك ٌةقدص هيلع سانلا

 قيرطلا نع ىذألا طيمّتو ٌةقدص ةالصلا ىلإ اهيشمت ةوطخ لكبو ءةقدص ٌةبيطلا ٌةملكلاو ٌةقدص هّعاتم اهيلع

 , ؛ةقدص

 . ملسمو يراخبلا هاور

 «عباصألا لصافم يهو «تايمالسلا دحاو وه :روصقم ميملاو ماللا فيفختو نيسلا مضب (ىمالّسلا)

 مدآ نبا ماظع نم مظع لك ىلع :ىنعملا نأكف «ريعبلا نسرف يف نوكي مظع لصألا يف وه :ديبع وبأ لاق

 . اهنع هدعبتو هيخنت : يأ (قيرطلا نع ىذألا طيمن) .لدعلاب امهنيب حلصت : يأ (نينثالا نيب لدعت) . ةقدص

 ام ىلع مكّلدأ الآ» :لاق لكي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۵ 71١-)1(

 «هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ» : لاق !هللا لوسر اي یلب :اولاق .«؟تاجرّدلا هب ٌمفريو ءاياطحلا هب هاو

 .«طابرلا مكلذف «طابرلا مكلذف ءطابرلا مكلذف ءةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو .دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو

 اياطخلا ٌةراَمك» :لاق لب هللا لوسر نإ :هظفلو «هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو كلام هاور

 -4 ىضم] < !ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو .دجاسنلا ىلإ مادقألا ُلامعإو «هراكملا ىلع ٍءوضولا ٌغابسإ
 .[. .ءوضولا يف بيغرتلا -1/ /ةراهطلا

 مكلدأ الأ» :لاق هنأ الإ ؛يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ًاضيأ هجام نبا هاورو (حيحص) (18)- ٠-1١

 .هركذف «هللا لوسر اي ىلب :اولاق .«؟تاجردلا هب عفريو ءاياطخلا هب هللا ُرْفَكُي ام ىلع

 ام ىلع مكلذأ الأ» :هدنعو «رباج ثيدح نم «هحيحصاا يف نابح نبا هاورو (هريغلا ص)(15)-87-

 .٠. . .بونذلا هب رْفكُيو ءاياطخلا هب هللا وحمي
 .[. .ةالصلا راظتنا يف بيغرغلا 77 /انه همامتب يتآيس]

 ٌغابسإ» :لاق ايب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو (حيحص) (۱۷) ۳۱۳ ٩
 . «الْسَغ اياطخلا لغت ؛ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو ,دجاسملا ىلإ مادقألا ٌلامعإو .هراكملا يف ءوضؤولا

 وخوا يف تبغا ۷16 ىضم].:عيحص داتسإب راؤيلاو ئلعتوبأ اور

 دجسملا ىلإ ادع نم» :لاق كي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (18) 8815 ۷

 .«حار وأ ادغ املك لَن ةنجلا يف هل هللا ّدَعَأ ؛ حار وأ

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 حاورلاو ٌردغلا» : ةي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (عوضوم) (۳) - ۱۹۷ _ ۸

 .«هللا ليبس يف داهجلا نم «دجسملا ىلإ
 . "0ةمامأ يبأ نع مساقلا قيرط نم «ريبكلا# يف يناربطلا هاور

 )١( هةفيعضلا» رظناف .ًافوقوم هريغ هاورو «باذك هنود :تلق )٠٠١۷(.

2 



 ملا يف .j نيئاّشملا ٍرْشَب# : لاق الب يبنلا نع هنع هللا يضر ةديرب نعو (هريغل ص) (19)- ملو 18

 .«ةمايقلا موي ٌماتلا روتلاب دجاسملا ىلإ

 هداتسإ لاجرو» :هللا همحر ميظعلادبع ظفاحلا لاق .«بيرغ ثيدح"ا :لاقو ؛يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 : ا

 . سنأ ثيدح نم هظفلب هجام نبا هاورو (هریغلص) ۰ -۳۱١-)۲۰(

 ءيضُيل هللا نِإ» : لاق ك هللا لوسر نأ ؛ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (مريغل ص) (؟1)-8177-
 و رر

 . «ةمايقلا موي عطاس ٍرونب ملظلا يف دجاسملا ىلإ نوللختي نيذلل

 .نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ةملظ يف ىشم نَم» :لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (ةريغل ص) (۲۲) - ١-18"

 .«ةمايقلا موي رونب لجو زع هللا يقل ,دجسملا ىلإ ٍليللا
 ةملظ يف 'ئشم نَم» : لاق :هظفلو ««هحيحص» يف نابح نباو «نسح دانسإب ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . (ةمايقلا موي ًاروث هللا هانا ؛دجاسملا ىلإ ليللا

 ىلإ "نيالا ر » :لاق اإ يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (5) - 1985

 . «نوعزفي الو ءسانلا عزي ؛ةمايقلا موي رونلا نم ٌربانمب مّلَطلا يف دجاسملا

 . "ظن هدانسإ يفو «؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 EE لاق هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نعو (هريغل ص) (۲۳)- ضلك فليب

 .هةمايقلا موي ماعلا رونلاب دجاسملا ىلإ مّلُظلا يف نوؤاّشملا رشييل»

 طظرش 000 :لاقو «مكاحلاو «- هل ظفللاو - «هحيحصا» يف .ةميزخ نباو «هجام نبأ هاور
 ديزو يردخلا ديعس يبأو رمع نباو سابع نبا نع ثيدحلا اذه يوُر دقو» : ظفاحلا لاق .لاق اذك . «نيخيشلا

 . (مهريغو ةشئاعو ةثراح نبا

 ىلإ نوؤاشلا» : N لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (9) 1١44-6

 .«ىلاعت هللا ةمخرر يف نوضاّوخلا كئلوأ < مّلُظلا يف دجاسملا

 لهأ ضعي هفعض» : يذمرتلا لاقو «سانلا هيف ملكت «عفار نب ليعامسإ هدانسإ يفو «هجام نبا هاور

 .«ثيدحلا بّراقم ةقث وه :لوقي- يزاخبلا ينعي - ًادمحم تعمسو «ملعلا

 نب نم عرج تا : :لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (؟4) 7004-8

 ل ل 200

 . سلغب ماقث اهنأل

 لوأ نم راسا : فيفختلاب جلدأ :لاقي .ليللا ريس وه :حتفلاو مضلاب (ةحلدلا) و . اليل ريسي يذلا وهو ء(جلدم) : عمج )(

 . ملعأ هللاو . هرخا نم راس اذإ : :ديدشتلاب جاو ليلا

 .نافرعي ال ناذهو «هتيب لهآ نم لجر نع يسيقلا ةملس (7774) يناربطلا دنع هيف :تلق (۳)
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 هرجأف ؛هايإ | الإ هبصْنُي ال ىحضلا حيبسَت ىلإ جرخ نتو ءمرْحُملا ٌجاحلا رجأك هرِجأف ؛ةبوتكم ةالص ىلإ ًارّهطتم

 .«نيأَ يف ُباتك امهني فَلا «قالص تأ ىلع ةالصو هِرِمَتْعُملا رجأك
 ةمامأ يبأ نع نمحرلادبع نب مساقلا قيرط نم دواد وبأ هاور

 (هبصني ال) :هلوق ا ل وك «ىحضلا ةالص ديري :(ىحضلا حيبست)

 . بعتلا وه :ًاعيمج ةلمهملا داصلاو نونلا حتفب (بّصّنلا) و «كلذ الإ هجعزي الو هبعتي ال : يأ

 قرر شاع نإ هللا ىلع ُنماض مهلك ثالثا :لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنعو (حيحص) (1.6)- نش كك

 وهف دجسملا ىلإ جرخ نمو «هللا ىلع ٌنماض وهف « «مّلَسف هتيب لخد نم ءةَنجلا هللا ٌةلخدأ تام نإو ءّيفکو

 . «هللا ىلع ٌنماض وهف هللا ليبس يف رخ نمو «هللا ىلع ٌنماض

 ءاش نإ هريغو «داهجلا ١17 يف عونلا اذه نم ثيداحأ يتأيو .«هحيحص» يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 . ىلاعت هللا

 َنسحاف هتيب يف أضوت نم :لاق فك يبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر َناملس نعو (نسح) (۲ - ۳۲۲ ۷

 . «رئازلا َمركُي نأ روزّملا ىلع حو هللا ٌرئاز وهف ؛دجسملا ىنأ مث ءَءوضولا
 . دّيج امهدحأ نيدانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . حيحص دانسإب ة4 هللا لوسر باحصأ ىلع ًافوقوم هوحن يقهيبلا ىورو (حيحص) (۲۷)-۳۲۲ ۰

 نم» : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يورو (فيعض) ()- 64-7٠١

 ٌجُرخأ مل ينإف ءاذه ياشْمَم قحبو «كيلع نيلئاسلا ّقَحِب كلأسأ ينإ مهللا) :لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جرخ

 ءرانلا نم ينذيعُت نأ كّلأسأف «كتاضرَم ًءاغتباو «كطخس َءاقتا تجرخو ءةعمُس الو ًءاير الو رطب الو ًارشأ

 . «كلم َفلأ نوعبس هل رفغتساو «ههجوب هيلع ُهللا ٌلبقأ ؛(تنأ الإ ّبونذلا رفغب ال هنإ ؛ يبونذ يل رفعت نأو

 ءاش نإ ؛«دجسملا ىلإ جرخ اذإ هلوقي اميف باب١ يتأيو» : هنع هللا يضر يلمملا لاق .2')هجام نبا هاور

 يف حل هنأ ىنعملاف ءأرطبو ًارشأ.كلذ نالف لعف :ليق اذإ» :يورهلا لاق ١١[٠. /ركذلا ]١5 .ىلاعت هللا

 .؛دحاو ىنعمب رطبلاو رشألا» :يرهوجلا لاقو .«رطبلا

 هللا ىلإ دالبلا ٌبحأ» : لاق ب يبنلا نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (18) 714-64

 . «اهقاوسأ هللا ىلإ دالبلا ضغبأو ءاهّدجاسم ىلاعت

 . ملسم هاور

 !هللا ٌلوسر اي :لاق الجر نأ :هتع هللا يضر مهطُم نب ٍریبُج نعو (حيحص نسح) (۲۹)-۳۲۵

 هانأف ««مالسلا هيلع ليربج َلأسأ ىتح «يردأ ال» :لاق ؟هللا ىلإ ضغبأ نادلبلا يأو ءهللا ىلإ ٌبحأ نادلُبلا يأ

 . «قاوسألا هللا ىلإ عاقبلا ضغبأو ءٌدجاسملا هللا ىلإ عاقبلا ّنسحأ نآ» :هربخأف «ليربج

 .(97 ص) ؛هماكحأو هعاونأ لسوتلا» يباتكو «(؟4 مقر) «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس# يف ةياردو ةياور هيلع مالكلا رظنا (1)

 نخل



 . .دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ىلعي وبأو ن هل ظفللاو -رازبلاو دمحأ هاور

 عاقبلا يأ : ال يبتلا لأس الجر نأ : امهنع هللا يضر َرمُع نب هللادبع نعو (فيعض) (۷)- ۲۰۱ 0

 ىتح يردأ ال :لاقف «ليربج لأسف .؛مالسلا هيلع ٌليربج لأسأ ىتح يردأ ال» :لاق ؟ٌرش عاقبلا ٌيأو «ٌريخ

 .(قاوسألا عاقبلا ٌرشو «ٌدجاسملا عاقبلا ٌريخ» :لاقف ءاجف ء ليئاكيم لأسأ

  ؟هحيحص) يف نابح نناو «اريبكلا يف يناربطلا هاور

  )8( - YY VYليربجل يع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) :

 مالسلا هيلع ليربج ىكبف : لاق .؟لجو زع كبر فل نه ناساف : لاق: . يردأ ال :لاق :«؟ريخ عاقبلا ّيَأ»

 توبي جاجا و :لاقف هاتأ مث ءءامسلا ىلإ َجّرَعَف .ءاشي امب انربخُي يذلا وه ؟هلأسن نأانلو !دمحم اي :لاقو

 «قاوبسألا عاقبلا رش د :لاقف هاتأ مث «ءامسلا ىلإ َّجَرَمَف «٠؟رش عاقبلا يأف» :لاق .«ضرألا يف هللا .|

 .""!(طسوألا يف يناربطلا هاور

 (اهيف سولجلاو دجاسملا موزل يف بيغرتلا) ١

 بس" :لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) 7785 ۳

 قلع هبلق ٌلجرو . لجو زع هللا ةدابع يف اشن ٌباشو داملا ُمامإلا :"لظ الإ ٌلظال موي هَل يف هللا مهّلظي
 امج E لرب «هيلع اقّرفتو «كلذ ىلع اعمتجا ؛ هللا يف اًباحت نالجرو ءدجاسملاب

 هللا زکذ لجرو ' «هليمي قفنت قفنث ام ةلامش ملعت ال ىتح ءاهافخأف ةقدصب قّدصت لجرو ءهللا فاخأ يِنإ :لاقف

 . ؛هانيع تضافف «ًايلاخ

 ."امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 مكاجلا دنع هنأ ةثالثلا نوقلعملا معزو ءدجسملا ةصق - راّربلا الإ - مهدنع سيل ْنكل ؛ليقع نبا قيرط نم مهلك هوجرخأ فلل

 . مهطيلاخت نم وهو !رخآ قيرط نم هريغو
 . هتع يتغي ام «حيحصلا# يفو )19٠00(« ثيدحلا تحت «ةفيعضلا# يف هتجرخ دقو :تلق ()

 فلؤملا ديعيسو «هريغو هسفن ةريره يبأ ثيدح نم ١5( /تاقدصلا -۸) يف يتاتس «ةحيحص ةياور يف امك ءهشرع لظ :يأ (۳)

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ماقملا بساني امب ةّمث هيلع قلعنسو ؛(باب )٠١- كانه ثيدحلا

 . (708) «هحيحصا يف ةميزخ نباو يئاسنلاو ؛هححصو يذمرتلاو ؛دمحأ مهتم : تلق (4)

 اما تيمي ملعت أل ىتحا : لاقف « السم الإ ؛هنیمی قفتتام هلامش ملعت ال ىتحا : هنتم يف لاق ثيدحلا جرخ نم كو :(هيبنت)

 ىتثملا نب ٍدمحمو برح نب ريهز هيخيش نع ٩۳( /8) هجرخأ ًاملسم إف ؟وه نّمم يردأ الو ؛بلقلا ىلع !«هلامتش قف

 نأ اد دعبتسأف : تلق . ةريره يبأ نع هدنسب هللاديبع نع يراصنألا وه - ديعس نب یحی انئَّدح : ناطقلا ىبحي نع ًاعيمج

 نب رّونسم عم ًانورقم ةحصلا ىلع امهنم يناثلا نع (11/7) يذمرتلا هاور دقو امّيس ال «٠ «نيخيشلا نم روكذملا بلقلا نوكي

 ءذمحلأ مامإلاأهفلاخ اذه نأ «يناثلا حجرو ءناطقلا امهخيش نم امإو ؛ملم امهذيملت نم اّمإ نذإ وهف .يربنعلا هللادبع

 يراخيلا لاقف ءدمحأ عبوتو ؛بارصلا ىلع هب هللاديبع نع (يراصنألا ديعس نبا] ينعي) ىبحي انث )٤۳۹/۲(: لاقف
 ددسم اتثدح :(950 /1) ًاضيأ يراخبلا لاقو ءهب ىبحي انثدح :لاق راشب نب دمحم انثدح :(804) ةميزخ نباو ۷
 هللاديبعو .(0*/؟) يئاسنلاو (۲۹۹ )٤/ يراخبلا دنع كرابملا نب هللادبع هعبات دق ديعس نب ىيحيو .هب ییحنی انئثدح :لاق
 = «تافصلا» يف يقهييلاو يذمرتلاو ملم دنعو :2777/5) ؛أطوملا# يف كلام هعبات دقو ءرغصملايرمعلا رمع نبا وه
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 لجرلا متيأر اذإ» :لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) _ ۲٠۳ -)١(

 . 14 رخآلا مويلاو هللاب نما نم هللادجاسم ُرُمعَي ب امنإ» : لجو زع هللا لاق «ناميإلاب هل اودهشاف ٌدجاسملا ٌداتعي

 يف نابح نباو ةميزخ نباو «هجام نباو ««بيرغ نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو يذمرتلا هاور
 : مكاحلا لاقو .ديعس يبأ نع مثيهلا يبأ نع 2 | يبأ جارد قيرط نم مهلك ؛مكاحلاو ««امهيحيحصا

 . داتسإلا حيحصا

 دجاسملا جر َنطَوَن اما : لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲) "0107 8

 . مهيلع َمِدَق اذإ مهبئاغب بئاغلا لهأ شبشب امك هيلإ ىلاعت هللا "شبشب الإ ٍرْكذلاو ةالصلل

 حيحص» :لاقو «مكاحلاو ««امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو جام نباو ةبيش يبأ نبا هاور

 . «نيخيشلا طرش ىلع

 الإ ؛ناك ام ىلإ داع مث ٌةلع وأ ْرمأ ُهَلْعَشَف ءدجاسملا نطو تا لر نم ام“ :لاق ةميزخ نبال ةياور يفو

 .مِدَق اذإ مهبئاغب بئاغلا لهأ شبشب امك هيلإ هللا لب

 ٌتسا : لاق هيب هللا لوسر نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ح) (۳) 7508-5

 ءةزانج يف وأ « ضيرم دنعو «ةعامج دجسم يف : اهنم ءيش يف ناك ام ىلاعت هللا ىلع ٌنماض نمؤملا ؛ نسلاحم

 . ةداهج هشم يف وأ رويو هري طِسْفم مامإ دنع وأ .“ اهتيب يف وأ
 « حيحص دانسإب ذاعم ثيدح نم يوُر نكل «كاذب هدانسإ سيلو «رازبلاو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . ىلاعت هللا ءاش َّنِإ هريغو [ثيدح ]1١/9/17- «داهجلا يف يتأيو

 :لوقي ل هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فیعض) (۲)- ۷ - 7١4

 يبأ نع مصاع نب صفح نع نمحرلادبع نب بيبخ نع :اولاق مهلك (1577) يسلايطلا دنع ةلاضف نب كرابمو (۴۷-۳۷۰)
 ال :هريغ لاقف ؛ ةظفللا هذه يق ديعس نب ىيحب فلوخ دقو# :لاقف ةميزخ نبا اذه ىلإ راشأ دقو «باوصلا ىلع هب ةريره

 . هب رمع نب هللاديبع انربخأ «ىبحي ان :راشب نب دمحم ؛رادنب قيرط نم هقاس نأ دعب اذه لاق .«هنيمي قفنت ام هلامش ملعت

 نبا ةياور فالخب ؛بولقم ريغ ةعامجلا ةياورل قفاوم هدنع هظفل ْنكل «هيلإ ةراشإلا تقبس امك يراخبلا هاور هجولا اذه نمو
 رادنب ةياورل هتفلاخمل «لكشم اذهو «يراصنألا ديعس نب ىحي ىلإ ةفلاخملا ةبسنب حّرص كلذلو «بلقلا ىلع وهف «ةميزخ

 نم بلقلا نأ ملعأ هللاو - يدنع حجرتي يذلاف .: ىرخأ ةهج نم يراصنألا نع ذمحأ مامإلا ةياورلو ءةهج نم يراخبلا دنع

 ءاهظفل ركذي مل كلام ةياور قاس امل املسم نأ اذه ىلع لكشي ْن ْنكل .ةميزخ نبا مهوت امك يراصنألا نم سيلو ءناطقلا

 هلعلف . ناطقلا ةياور يف بلق ال نا مهوأف . «هللاديبع ثيدح لثم» : هلوقب بولقملا ناطقلا ثيدح ظفل ىلع هيف لاحأ امنإو

 . ملعأ هللاو .برقأ هلعلو «ملسم باتك ةاور ضعب نم مهولا نأ وأ « كلذ ىلع هيبنتلا هتاف

 )١( يبهذلا لاق امك ريكانملا ريثك وهو :تلق .

 E RG نرخ ربح تدل دانا )0

 لاق امك نيخيشلا طرش ىلع وهو : تلق .«تاقث هلاجر «حيحص هدانسإ» :هدئاوزلا» يف لاق ؛ةبيش يبأ نبا قيرط'نم هاور (۳)

 .هوحن ةميزخ نبا ةياور نم ىضم دقو .مكاحلا
 سانلا َّملّسو ءمّلسَف ؛هتيب يف دعق وأ» : هظفلو «فلؤملا هيلإ راشأ يذلا ذاعم ثيدح يف امك ءرشلل ًايدافت هتيب يف سلجي : يأ (؟)

 . ةهلم
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 . «لجو زع هللا لهآ مه هللا ٍتويب َراَمْعَّنإ»
 ٠ .اطسوألا» يف يناربطلا هاور

Te fVAتلا نبا : كو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) (۳) -  

 1 , ؛هللا ُهَقلأ دجسملا

 0 .ةعيهل نبا هيفو ءاطسوألا» يف يناربطلا هاور

 َناطيشلا نإ : لاق اب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (فيعض) (4) - ۰ ۹ 7١5

 ةماعلاو ؛ةعامجلاب مكيلعو «باعشلاو مكاّيإف ءةيحانلاو "ةيصاقلا ًةاشلا ذخأي «منغلا بئذك ٍناسنإلا ٌبذ

 ْ e .ادحسملاو

 . هنم عمسي ملو «ذاعم نع دايز نب ءالعلا ةياور نم دمحأ هاور

 ديان لاق هک ينل نع ع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (4)- ۳۲4 < كلل

 . «مهوناعأ ةجاح يف أوناك نو «مهوداع اوضرم ْنِإو “مهنودقتفي اوباغ ْنِإ .مهؤاسلج ةكئالملا ؛"اداتوأ

 . !ةرظتنم ةمحر وأ « ءةمكح ةملك وأ «دافتسم ّخأ : ٍلاصخ ثالث ىلع دجسملا سيلج» : لاق مث

 سيلج» :هلوق نود ؛مالس نب هللادبع ثيدح نم مكاحلا هاورو .©0ةعيهل نبا ةياور نم دمحأ هاور

 ا . "(فوقوم] امهطرش ىلع حيحص» :لاقو ءيلصأ يف سيل هّنإف ؛هرخآ ىلإ «دجسملا

 اولا اوباغ ناف «ةكئالملا نم ُءاسلج مهل ءاهداتوأ مه اداتوأ دجاسملل نإ) :هثيدح ظفلو :تلق]

 ` .[«مهوناعأ ةجاح يف اوناك نِإو .مهوداع ىضْرََم اوناك ْنِإو «مهنع

 هللا يضزر:ءادردلا يبأ نع (هريغل ح) (8)-770 وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (فيعض) (082-7019/- 48

 ا LE ل ا : لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق هنع

 . 'ةنجلا ىلإ ءهللا ناوضر ىلإ طارصلا ىلع زاوجلاو «ةمحرلاو

 هللا همحر ر لاق امك وهو ««نسح هدانسإ) !لاقو ءراّربلاو ا (ريبكلا» يف يناربظلا هاور

 . ىرخأ ةلع انه جاردف . . مثيهلا يبأ نع جارد نع ؛ةعيهل نبا قيرط نم (1۳۷۹ /1۹۷ /۷) يناربطلا دنع وه :تلق (1)

 مهر ءةنسلا لهأو ةجامجلا نع جراخلا ىلع طاس ناطيشلا نأ ديري. عيطقلا نع ةدرفتملا :(ةيحانلا) و «ةديعبلا :(ةيصاقلا) (۲)

 ١ . ةباحصلا هيلع ناك امو ةنسلاب نوكسمتملا

 .اهداور مه : : ينعي قفرفز

 .«عمجملا# و «دنسملا نم بيوصتلاو ؛«مهودقتفي» : لصألا ()

 رظناو . يعل خيرات نم ندا امك هن ثيذحلا حص وهو ةي نبا نع ين اور نم (41411) هع كل تلق )٥(

 .ةمدقملا

 اشو هتف تلک سيو عر نرسل ثيم ١ خسانلا نم فاو ل و ا )0

 اولمجف 2« GC :مهلوقب ثيدحلل مهجيرخت اوردصف ةئالثلا ةلهجلا انه

 ! !ةدايزلا اوكردتسي ملو «مهفرصت ءوسب فوقرملا ىلغ عوفرملا
 . اهلجأ نم هتنسح ىرخأ قيرط «يقن لك تيب دجسملا» :## هلوقل (۷)
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 .ىلاعت

 . ىلاعت هللا ءاش نإ [باب ١71 «ةالصلا راظتنا» يف يتأت ءانركذ ام ريغ ثيداحأ بابلا يفو

 (ةهيرك ةحئار هل امم كلذ وحنو اجف وأ اثار وأ اموث وأ اصب لكأ نمل دجسملا نايتإ نم بيهرتلا) ١
 ةرجشلا هذه نم ّلكأ نم :لاق اَب يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (1)_ 71-5

 .هاندجسم ٌنبَرقي الف (موثلا ينعي)

 . ملسمو يراخبلا هاور

 . .اندجاسم َنَبَرْقَي الف» : ملسمل ةياور يفو
 . (دجاسملا َّن نيتي الف» :امهل ةياور يفو

 . «دجاسملا ٌنبَرَقي الف ةرجشلا هذه نم لكأ نَم» :دواد يبأل ةياور يفو

 الف ةرجشلا هذه نم ّلكأ نَم» : ب يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۲)- ۳۳۲ - 8

 . «انعم ّنّيَلِصِي الو ءانرقي

 . ملسمو يراخبلا هاور

 اولخدتو ءامهولكأت نأ نْيَتئِْنُملا نْيَلقَبلا نيتاهو مكايإ» :لاق :هظفلو «يناربطلا هاورو (حيحص)

 .هالْبَق رانلاب امهولتقاف امهيلكأ دب ال منك ناف ءانّدجاسم

 ًاموث وأ ًالصب ّلكأ نم :ي يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۳) - ۳۳۳ ۔ 4

 . «هتيب يف ٌدعفيلو ءاندجاسم لزتعيلف وأ ءانلزتعَيلف

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ىّدأَتَي امم ىذأتت ةکئالملا نف ءاندجسم نبقي الف َتاّركلاو َموثلاو ّلصبلا لكأ نّم» :ملسمل ةياور يفو

 . ٤دا ونب هنم

 ْنَم١ :لاقف ءاهنم انلكأف ٌةجاحلا انئيلغف ءِثاَرُكلاو ٍلصبلا لكأ نع ل هللا لوسر ىهن :"ةياور يفو
 .«سانلا هنم ىذأتي امم ىّدأتت ةكئالملا ّنإف ؛اندجسم يرقي ب الف ةئيبحلا ةرجشلا هذه ْنِم ّلكأ

 الك هللا لوسر نإ :لاق :هظفلو «؛ريغصلا» و ؟طسوألا» يف يناربطلا هاورو (فيعض)(١)- 708

 ىذأتت ةكئالملا نإف ؛اندجسم ّنيرقي الف ؛ ؛لجفلاو ِثاركلاو ٍلصبلاو موثلا : ر لم نب لكأس :لاق

 . ")مدا ونب هنم ىذأتي امم

 ًاموث لكأ نم دجاسملا نابرق نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن فيك - ةهيرك ةحئار يذ لك نم هللا كامح  يخأ ايرظنا )1١(

 «يهنلا يف ًالخاد سيل ناخدلا براش نأ كلاب ىلع رطخي لهو «ةكئالنملا هتم ىذأتت ةهيرك ةحتار هل امم امهريغ وأ الصب وأ

 برشو «ةريثك دئاوف امهيف لب ءامهلكأ يف ررض ال لصبلاو موش مثلا لكأ نأ ىلع ؟امهنم ىذأ دشأ ناخدلا ةحئار نأ [ملعلا عم

 .- ىلاعت هللا همحر  يقشمدلا رينم .ةيفاعلا هللا لأسن « هيف عفن الو «ريثك هررض ناخدلا

 .«سانلا» :لدب «سنإلا» و :«ةئيبخلا# :ناكم ؟ةنتنملا» :لاق هنأ الإ ءملسمل :ينعي (؟)

 . ةلهجلا امهنيب قرفي ملو «هريغو رباج نع لجفلا ركذ نود حيحص ثيدحلا ()
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 : .يرصبلا كلشار نب يحي الإ ؛تاقث هتاورو

 مدل ل هلل وسر دنع رد هنأ :هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ص) (4)- PFE د
 س : الك هللا لوسر لاقف ؟همّرحتفأ «ٌمونلا هّلك كلذ ٌدشأو !هللا ٌلوسر اي :ليقو ٌتاّرَكلاو ٌلصنلاو

 .'هنم هُحير بهذي ىتح ءًدجسملا اذه.ثرقي الف مكنم هلكأ

 . !هحيحصلا يف ةميزخ نبا هاور

Yo 4A"يف لاقف ةممجلا موي َسانلا بطخ هنأ : هنع هللا يضر باطخلا نب مع نعو (حيحص) (0)-  

 هللا ّلوشر ٌتيأر ر دقل «موغلاو لصبلا [اذه] نيب الإ امهارأ ال «نيترجش نولكأت سانلا اهب مك م : هتبطخ

 .ًاخبط امُهميلف امهلكأ نمت « . عيقبلا ىلإ جرخأف هب رم ءدجسملا يف لجرلا نم امهر جو اذإ ل

 :هجام نباو يئاسّنلاو ملسم هاور

 هذه نم لکا نتا : ءا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۷ 05" )٩(

 . "اذه اندجسم يف اهب اتيذؤي الف ءمونلا : ةرحشلا

 .هل ظفللاو «هجام نباو يئاسنلاو ملسم هاور

EAAرييخ هللا وسر عم ازغ هنأ : هنع هللا يضر ةّبلعُت د يبأ نعو (حيحص نسح) (1) - مب د » 

 حير اذإ ءدجسملا ىلإ ٌسانلا َحار املف ؛ٌعايج مهو هنم اولكأف ءًاناّركو ًاموثو الصب ؟ 'اهنانج يف اودجوف

 .هلوطب ثيدحلا ركذف ءءانبّرقي الف ةثيبخلا ةرجشلا هذه نم لكأ نَم» : يب يبنلا لاقف «ٌموثو لصب ذجسملا
 ش .رسح دانسإب يناربطلا هاور

 99 رك يف لو وحسب يرد دعس يآ تخش نم بلسم يف وهو (عيحص) (0- قو

 ؛ةلبقلا هاجت لفت نم»: : كَ هللا لوسر لاق : :لاق هتع هللا يضر ةفيذح نعو (حيحص) (9) - ۳۳۹4 - 4۹

 . «(اثالث) ءاندجسم يرقي الف ؛ ةثيبخلا ةلقبلا هذه نم لكأ نمو «هيَْيَع نيب لَو ةمايقلا موي ءاج

 6 نخ ص١٠ يف ةميزخ نبا هاور

 1 : .اهقئادح :يأ (۱)
SRS ()بيغرلا قيلعتلا# يف هئاببو ءرخآ قيرط نم دمحأ ٠ اور اثر ل0 اك » . 

 .(٥1و 1۹-٦۱ و ۱۲ /۳) دمحأو ۰ /۲) «ملسم حيحص» :رظنا .ثاركلا ركذ هيف سيل اذكو :تلق (۳)

 رخآلا يفوأ «لوالا:ظفللاب امهدحأ يف Og ۱۳۱0 نيعضوم يف ةميزخ نبا ذنع وه : تلق .«هتلفتو» :ةخسن يف )٤(

 0 رخآلا ظفللاب

 يف لوألا ظفللاب انآ راج وبأ اور دف ؛كلذك سيلو ءةميزخ E 500 مهوياذه (0)

 مهلوق مهبذكو ةثالثلا نيقلعملا لهج نم إو .ةميزخ نبا نود (ًاثالث) ظفل هدنعو ءحيحص هدانسإو ء(١۳۸۲) «ةمعطألا»

 «ثيدحلا نم لوألا رطشلا الإ هيلإ اوراشأ يذلا عضوملا يف هدنع سيلو !«هلوبطب (۲۷۸/۲) ةميزخخ نبا هاور» :(201/1)

 دقو !!!(ًثالث) ظفل.نردو ل1531 ا /۳ج) : يآ ع قنا هيلإ ترشأ يذلا رخآلا عضوملا يف يناثلا رطشلاب هدنع:وه امنإو

 : .)0 4۰ *) مقر ء(۸) بابلا يف اضبآ دواد يبأل ًاًرزعم لوألا رطشلا ىضم
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 (اهنم جورخلا نم نهبيهرتو ءاهموزلو نهتويب يف ةالصلا يف ءاسنلا بيغرت) 1
 ىلإ تءاج اهّنأ :امهنع هللا يضر يدعاسلا ٍديِمُح يبأ ةأرما ديمح ّمأ نعو (هريغل ح) (1) 40-6

 كئالصو «يعم ةالصلا نيّبحُت كأ ُتملع دق» :لاق ؟كعم ةالصلا بح يتإ !هللا لوسر اي : تلاقف الاب ىبنلا

 كاد يف ِكئالصو «كراد يف ِكِتالص نم ريخ ِكنرْجُح يف ِكُئالصو «كنرجُح يف كنالص نم ريخ كتيب يف
 «ْتَرَمْأف :لاق .«يدجسم يف ِكتالص نم ريخ ِكموق دسم يف كئالصو :كموق دجسم يف ِكِتالص نم ريخ
 . لجو زع هللا ِتّيِقَل ىتح «هيف يلصت ثناكو ؛هملظأو اهتيب نم ءيش ىصقأ يف دجسم اهل نيف

 . «امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو «دمحأ هاور

 يف اهتالصو ءاهراد يف اهتالص ىلع اهترجُح يف ةأرملا ةالص رايتخإ باب١ ب ةميزخ نبا هيلع بؤبو

 هريغ يف ةالص فلأ لدعت ايب يبنلا دجسم يف ٌةالص تناك إو ايي يبنلا دجسم يف اهتالص ىلع اهموق دجسم

 نم هاوس اميف ٍةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص» : ل4 يبنلا لوق نأ ىلع ليلدلاو ءدجاسملا نم

 .؟"'همالك اذه .؛ءاسنلا ةالص نود لاجرلا ةالص هب دارأ امّنِإ ''"دجاسملا

 ِءاسنلا دجاسم ريخ» :لاق ةا هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو (هريغل ح) (7)- 841-0١

 . ؟نهتيب رعف

 ءادحيحص) يف ةميزخ نبا هاورو ."ةعيهل نبا هدانسإ يفو «؛ريبكلا» يف يناربطلاو ءدمحأ هاور

 بئاسلا فرعأ الا :ةميزخ نبا لاقو .اهنع ةملس مأ ىلوم بئاسلا نع حمسلا يبأ جارد قيرط نم مكاحلاو

 !«دانسإلا حيحص) :مكاحلا لاقو .«حرج الو ةلادعب ةملس مأ ىلوم

 يف اهتالص نم ٌريخ اهتيب يف ةأرملا ٌةالص» : اب هللا لوسر لاق : تلاق اهنعو (نسح) (۳)- ۲ ۳٤۲

 دجسم يف اهتالص نم ريخ اهراد يف اهئالصو ءاهراد يف اهتالص نم ريخ اهترجُح يف اهُتالصو ءاهترجح

 .«اهموق
 .دّيج دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 اوعنمت ال: : ج هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) (4) ۔ 49 ۳٤۳

 ١ .(َّنَهَل ريخ نهتويبو «دجاسملا مكءاسن

 .ىلاعت هللا ءاش نإ (15 /جحلا )١١ يف ينأيسو «هریغو ملسم هاور :تلق (۱)

 نآ كلذ يفاني الو .ًاضيأ ءاسنلا لمشي وه لب :تلق» :يلوقب (44 /۳) «هحيحص» يف هيلع تقلع كلذلو !رظن هيفو :تلق قفز

 يف كانه اهاَيِإ هتالص ْنكل «روكذملا لضفلا هل نإ لي هدجسم يف ةلفانلا ىلص اذإ لجرلا هلثمو «لضفأ نهتويب يف نهتالص

 . ؟لمأتف . لضفأ تيبلا

 دمحأ دنع هعبات دقف .كلذك سيلو «هب ةعيهل نبا دّرفت ماهيإ :ناطخ هيفو !!ةثالثلا نودّلقملاو يمّكيهلا هعبتو ءلاق اذك (۳)

 «ةميزخ نبا ةياورو امهتياور نيب قيرفتلا :رخآلا أطخلاو !ةقث وهو (ثراحلا نب ورمع) )١187( ةميزخ نباو (۲۹۷ /)

 أطخ هيف عقوو )۱۳۹١(« «ةحيحصلا» يف جزخم وهو ! !ًاضيأ جاّرد قيرط نم امهتياور نأ عم .٠ . . ةميزخ نبا هاورو» : هلوقب

 . ححصيف (بئاسلا) مسا يف
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 .دواد وبأ هاور

ef 44اهتبَب نم ٌثجرخ اذإ | اهّنإو ءةروع ةأرملا» : لاق ب هللا لوسر نع ا  

 .هاهتيب رعَق يف اهنم هللا ىلإ َبرقأ نوكتال اهّنإو .2””ناطيشلا اهقرشتسا
 . حيحصلا لاجر هلاجرو ‹«(طسوألا» يف يناربطلا هاور

 يف ةأرملا ةالصإ : لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (حيحص) (1)- "48 - 146

 . «اهتيب يف اهتالص نم لضفأ ءاهعدځم يف اهئالصو ءاهترجُح يف اهتالص نم ٌلضفأ اهتيب
 . قّروم نم ربخلا اذه ةداتق عامس يف دّدرتو «(هحيحصأ يف ةميزخ نباو «دواد وبأ هاور

 .تيبلا يف نوكت ةنازخلا وه : ةلمهملا لادلا حتفو ةمجعملا ءاخلا ناكسإو ميملا رسكب (عدخملاو) 1
 :«ٌناطيشلا اهَقَرْشتسا ثجرخ اذإف ءةروع ٌةأرملا» : لاق ب يبنلا نع هنعو (حيحص) (7)- 5847-5
 ؛ هظفلب «امهيحيحص#» يف نابح ن نباو ةميزخ نباو «4بيرغ حيحص نسح ثيدحا : :لاقو يذمرتلا هاور

 3 . اهي رْعَق يف يهو اهّبر هجو نم نوكت ام ٌُبرقأو' : ادازو
AVمالا ىلإ تبل جلي بالربا اسباب لاق هنع هللا يضر ًاضيأ هنعو (هريغل ح) (8) - لي  

 .؛ًةمْلُظ اهتيب يف ٍناكم ٌدشأ

 .«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ضوحألا يبأ نع يرجهلا ميهاربإ ةياور نم ؟هحيحص) يف ةميزخ نبا ءاورو (هريغل ح) (4) - ان
 ١ '.ةملظ اهتيب يف ٍناكم دشأ يف هللا ىلإ أرملا ةالص ٌّبحأ نإ". لاق ءا يبتلا نع هنع

 .لمب اهب امو اهب نب جوخ ارم نو روع ٌءاسنلا “امن :"”لأق هدنع ةياور يفو (فوقوم ص)
 ؟نيديرث:نيأ :لاقيف ءاهيايث ٌسسبلتل ةأرملا نإو ءهتّيجعأ الإ دحأب نيّرُمَت ال كنإ :لوقيف «ناطيشلا اهَقِرْشَتْسَيَ
 .اهتيب يف هدبعت نأ لثم اهّبر ةأرما ْتَدَبَعامو !دجسم يف يلصأ وأ «ةزانج ٌدهشأ وأ ًاضيرم دوعأ :لوقتف

 ٠ .نسح هذه دانسإو ٠

 بابسأ نم ًاببس تطاعت دق اهتأل ؛ اهب ٌمهّيو ءاهيلإ هرصب عفريو بصتتي : : يأ (ناطيشلا اهفرشتسيف) : هلوق .

 .“)اهتیب نم اهجورخ وهو ءاهيلع هطّلست

 نبا ثيداح نم (۳ /۲) يف هدروأ اتا ءاعمجملا» يف الو !نيّمجعملا دئاوز» يف يمئيهلا هدروي ملو ءرمع نبا : ينعي قل
 «حيحص ا دنسب "طسوألا# يف هيلع ثفقو مث . (۲۷۳) ةءاورإلا# يف جّرخم وهو «ثيدح دعب يتآلا هثيدح وحن ًاعوفرم دوعسم ١

 .(5784) (ةحيحصلا يف هتجرخف .

 . رظنلل سأرلا عفرو بجاحلا قوف فكلا عضو : (فارشتسالا) لصأو . اهئاوغإ يف عمطو اهيلإ عّلطت :يأ ()

 ١ () فرقوم وهف ؛؟عمجملا' و ٰيناربطلا مجعم يف امك دوعسم نبا ينعي . 1 1

 )4( . يتاربطلا ريبك» نم اهثكردتساو ۰ لوا نم تطقس )9/ 2 /75١نولفغملا اهنع لفشو 070/57 دئاوزلا عجم

 . ةثالثلا .

 د ةأرملا ولع رض هإف :هيف نحت يذلا رصعلا اذه سنإ نيطايش امّيس ال «سنإلا ناطيش يف كلاب امف « نجلا ناطيش يف اذه (0)

 امك



 نم ءاسنلا ٌجِرْخُي هللادبع ىأر هنأ :ينابيشلا ورمع يبأ نعو (فوقوم هريغل ص) ۸ - 44" )1١(

 . نکل ريخ ٌنكنويب ىلإ ّنجرخا :لوقيو ؛ةعمجلا موي دجسملا

 . هب سأب ال دانسإب ریبکلا» يف يناربطلا هاور
 (اهبوجوب ناميإلاو ءاهيلع ةظفاحملاو «سمخلا تاولصلا يف بيغرتلا) ٣

 «سمخ ىلع ٌمالسإلا ّيِبي» : لاق ب يبنلا نع هريغو رمع نبا ثيدح هيف (حيحص) (1) - ۹ _ ۳٠۰

 ."تببلا حو ءناضمر موصو «قاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو ءهللا وسر دمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 1 امنا م خلو رق نع امو تسند ياخ ادد

 لوسو دنع ٌنمولج نحن امشيب : :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رّمُع نعو (حيحص) (۲) "١5ه

 :ٌدحأ انم هقرعي الو ءرفسلا رثأ هيلع ىر ال « هک ايا عب و زر الم كفا ا

 نع ينربخأ !ٌدمحم اي :لاقف "هي هيذخف ىلع هيفك عضوو ؛هيتبكر ىلإ هيتبكر دنسأف اک يبنلا ىلإ سلج ىح

 يتؤتو «ةالصلا َميقتو هللا ٌلوسر ًادمحم نآو ؛هللا الإ َهلإ ال ْنأ دهشت نأ :ِِلكَي هللا لوسر لاقف .مالسإلا

 . ثيدحلا َتيِبلا ٌجُحتو «ناضمر ٌموصتو ءةاكزلا

 . اهريغو ؟حاحصلا» يف ةباحصلا نم دحاو ريغ نع يورم وهو «ملسمو ““أيراخبلا هاور

 متيأرأ» : لوقي ةا هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳) - "07 ۔

 نرد نم ىقبي ال :اولاق ."؟ءيش ِهِنَرَد نم ىقبي له «تارم نسمح موی لك هيف لستغي مكدحأ باب ًارهن َّنأ ول

 عجفُم لكشب ءاستلل نوضّرعتي «ةيناسنإ الو فرش الو نيد الو «مهدتع ةءورم ال نامزلا اذه ناّبش بلغأ نأل ؛ناطيش فلأ =

 شوحولاو «ةررشلا ةقسفلا ءالؤه اوبّدؤي نأ  نيملسم اوناك نإ - رمألا ةالو ىلعق .طاطحناو ةءاندو ةساسخ ىلع لدت ةئيهو

 . ةيراضلا

 ةبعش نع امهدحأ نيرخآ نيقيرط نم )۳٤١/۹( يناربطلا هاور نكل ؛ طلتخم سّلدم «يعيبسلا وهو (قاحسإ وبأ) هيف :تلق )١(

 . هب يتابيشلا نع رخآ قيرط نم ۳۸٤( /۲) ةبيش 5 يبأ نبا هاورو . حيحص دانسإ اذهو .هوحن هب ينابيشلا ورمع وبأ ينربخأ :هنع

 . حيحص هدنسو

 معن ؛هريغ نع هاجرخي مل امهنأ عقاولاو «ةباحصلا نم رمع نبا ريغ نع هاجرخأ نيخيشلا نأ مهوي ِهّنإَف ءرظن هيفو ؛لاق اذك (۲) ,

 ثيدح نمو «هلع قرط ةتس نم (758-151/) ؛ءاورإلا» يف هتجّرخ دقو ءامهريغو «نيحيحصلا» يف هنع ةريثك قرط هل

 .(05) ؛ةلاجعلا» : رظناو .(فيعضلا -۳ /مايصلا -9) يف اذه يتأيسو . سابغ نباو ريرج

 . حيحص دنسب هريغو *يئاسنلا ننس" يف امك لب يبنلا يذخف : يأ م

 قيلعتلا رظناو .ًاضيأ هنع ملسم هاورو ءهرحن ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هاور امّنِإو مهو رمع ثيدح نم يراخبلل هوزع )٤(

 مهتاطبختو نيقلعملا لهج نمو ؛(لوألا ثيدحلا .. .ءوضولا يف بيغرتلا -۷ /ةراهطلا -:) يف مدقتملا ثيدحلا ىلع

 يف هنم قرعأو .رمع نع مي ف («هرحن# : ةفاضإ بارصلاو «؛ةريره يبأ نع ناخيشلا هاور» :مهلرق

 ءرمع ثيدح نم امهيلإ فلؤملا هازع امنإف ؛لمأتف !«مهوف رمع نبا ثيدح نم ةياورلا فنصملا وزع امأو : مهلوق لهجلا

 هيف تادايزب ةميزخ نبا هاور امك هنع رمع نبا هاور معن «(يراخبلا) ل هايإ هوزع وه امنإ هأطخ نأ تفرع دقو ءرمع نبا سيلو

 . هيلإ راشملا بابلا يف مدقت امك



 .«اياطخلا َّنهِب هللا وحمي «سمخلا :تاولصلا لثم ''”كلذكف» : لاق :ءيش

 . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 . نامثع ثيدح نم هجام نبا هاورو (هریغل ص ) ۰ - ۳۵۳ -)٤(

 . خسولا وه : ًاعيمج ءازرلاو ةلمهملا لادلا حتفب (نّردلا)

e Yet oYٌتاولصلا» : لاق لو هللا لوسر نأ  

 و .«"زابکلا َنغُت مل ام :ٌَنهنيب امل ةرافك ٠ «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو ءٌسمخلا

 :.امهريغو يذمرتلاو ملسم هاور

 : لوقي يب يبنلا' عمس هلأ «هنع هللا يضر يردُخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ص) (5) - ٠٠١ ه0 '
 هلزنم نيب ناكو لَمْ ناك الجر نآ ول َتيأرأ» : هللا لوسر لاق مث . و

 رتب رم امّلكف «قَرَعلا وأ خسولا هباصأف هللا ءاش ام هيف لمع هّلَمَتْعُم ىتأ اذإف ,راهنأ ةسمخ «؛اهلَمَتعُم نيب

 : اهل ناك ام هل رع BE ا

 : رك تاور يلب N طرح يف ذ يناربطلاو ءرازبلا هاور

 يجانلا هيلغإ هبن . «ةاروتلا يف مهلثم كلذ :نآرقلا يفو «ثيدحلا ظفل وهو «كلذف» هبارصو ءدفاكلا ماحقإب دجو اذك )١(
(¥(. 

 تاولصأ كلك «ركلا الا رهطو هوقو ندب يف ةسوسحملا اثألاب سدت مك هرملا نأ ليا هجو ٠ يبرعلا نبا لاق (۲)
 . ملعأ هللاو «هترفكو هتطقسأ الإ ًابنذ هل يقبت ال ىتح برتذلا راذقأ نم دبعلا رهطت

 ال اهنإف ءرئأبكلا الإ رفغت اهلك بونذلا نأ هانعم» : «ملسم حرش» يف ىلاعت هللا همحار يوون ونلا مامإلا لاق «َتؤي مل ام : يأ قرف

 قايبسف ٌالمتخم ناك نإو اذه نإف ءرئاغصلا نم ءيش رفغي ال ناك نإف ؛ةريبك نكت مل ام رفغت بونذلا نأ دارملا سيلو ١ رفغت

 لهآ بهذم وه ةريبك تت ملام بونذلا نارفغ نم ثيدحلا يف روكذملا اذه : هللا همحر ر ضايع يضاقلا لاق .هابأي ثيدحلا
 ماهفتسالا يفاني رصحلا اذه :تلق .«ملعأ هللاو .هلضفو ىلاعت هللا ةمحر وأ ءةبوتلا اهرفكت امنإ رئابكلا أو ءةنسلا
 نّردلا هبادارملا نأ ىلع ه هريسفت نكمي ال هنإف ؛ رهاظ وه امك 2؟ءيش هترد نم ىقبي له» : :هلبق يذلا ثيدحلا يف يريرقتلا

 ال امك ءردصلا يف هل برض اذهب ثيدحلا ريسفت نإف !وه امك هلك ىقييف ريبكلا نّردلا امأو ؛ءيش هنم ىقبي الف «ريغصلا

 نم عجر .؛ قسفي ملو ثفري ملف جح نم» : هلوقك روكذملا رصحلاب اهريسفت نكمي ال ىرخأ ثيداحأ بابلا يفو .. ىفخي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو .«همأ هتدلو مويك هبونذ

 اهيفو ًاعيمج بونذلا مهل رفغي نآب مهنم نيلصملا دعوف «هدابع ىلع هلضفت يف داز ىلاعت هللا نأ - ملعأ هللاو يل ودبي يذلاف
 مكنع رفكن ادع نوهت ام رئابك اوبتجت نا : :ىلاعت هلوق اذه ديؤي امم لعلو ؛رئاغصلاب ةصاخ ةرفغملا تناك نأ دعب «رئابكلا
 تاد ابعلا نم اهريغو ة ةالصلل نوكت نأ يضتقي يهلإلا لضفلاف «رئابكلا بانتجا درجمب رفكت رئاغصلا تتاك اذإق : خ # مكتائيس
 يغبني نكلو .ملعأ هلئاو . رئابكلا رسكت نأب الإ نوكي كلذ نأ ودبي الو «رتابكلا بانتجا ةليضف ىلع اهب زيمتت ىرخأ ةليضف
 امك اهءادأ نسحأو اهمتأو ءةالصلا ماقأ نم الإ اهقحتسي ال هنآ كش ال ةروكذملا ةليضفلا نإف ءاورتغي ال نأ نيلصملا ىلع

 ام هل رقع رم امك ىلصو هّرمَأ امك اضوت نم : (۷ بابلا رخ /ةراهطلا -4) مدقتملا بويأ يبأ ثيدح يف حيرص اذهو ءرمأ
 EE ةرفغمو اوقحتسيل «نيروكذملا نيرمألا اوققحي نأ نيلصملا ريهامجل ىنأو' .؟لمع نم مدقت
 .: !انلامعأب هقحتس امْي سيلو ؛هتمحرب انلماغي نأ هللا وعدن نأ

 .هلمع لحم : يأ 2
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 سمخلا ٍتاولصلا لثم» : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍرباج نعو (حيحص) (/) 65 4

 1 . «تارم ٌسمخ موي لك هنم لسّتغي ؛مكدحأ باب ىلع ِرْمَغ راج رهن لثمك
 .ملسم هاور

 .ريثكلا وه : ءار امهدعب ميملا ناكسإو «ةمجعملا نيغلا حتفب (رْمَعلا)

 :ةكَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (۸) - ۳۵۷ ۔

 مث ءاهلَسَع ٌرهظلا متيلص اذإف «نوقرتحت نوقرتحت مث ءاهّنَلَسَ َحبَّصلا متيلص اذإف «""نوقرتحت نوقرّتحَتا
 مث ءاهْئلسغ برغملا متيلص اذإف «نوقرتحت نوقرتحت مث ءاهّنَلَسَع ّرصعلا متيلص اذإف «نوقرتحت نوقرتحت
 .«اوظقيّتست ىتح مكيلع بّتكُي الف نومانت مث ءاهْنَلَسَع ءاشعلا متيلص اذإف «نوقرتحت نوقرتحت

 .هبشأ وهو «هيلع ًافوقوم ريبكلا» يف هاورو .نسح هدانسإو «(«طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 . حيحصلا يف مهب جتحم هتاورو
 اكلم هلل نِ : يي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ح) (4)- "58 5

 . «اهوئفطأف اهومتدقوأ يتلا مكنارين ىلإ اوموق مَآ ينب اي : ةالص لك دنع يداني

 يضر (ظفاحلا لاق) .«يشرقلا ريهز نب ىيحي هب درفت" :لاقو ءاريغصلا» و «طسوألا» ىف ىناربطلا هاور

 ٠ ٠ .«[هاوس] «حيحصلا» يف مهب ّجتحم مهلك تابا لاجرو» : هنع هللا

 : لاق هنأ ؛ ةَ هللا لوسر نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نع يوُرو (نسح) -)1١( "ه4 ۷

 :نوموقيف . مكسفنأ ىلع مّثدقوأ ام [مكنع] اوئفطأف اوموق مدا ينب اي :لوقيف ءةالص لك ةرْضَح دنع ٍدانم ُتعِبب»

 ةالصلا دنع ناك نإف «كلذ نيب اميف نودقوت مث ءامهنيب ام مهل فنی «نولصیو : مهنيعأ نم مهاياطخ طمس

 ء(رهظلا) نولصيو «"[نورهطتيف نوموقيف ٠ ؛ متا ىلع منئقوأ ام اونفطأف اوبر أ !مدآ ينب اي :ىدان ىلوألا

 ٌةَمَتَعلا ترضح اذإف «كلذ لثمف ٌبرغملا ترضح اذإف كلذ ٌلثمف ٠ ٌنصعلا ترضح اذإف <« ءامهتيب ام مهل رفغيف

 . ارش يف جلدمو ءريخ يف ٌجلدُمَف مھل رفع دقو] نومانيف «كلذ لمف

 . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 هللا يضر يسرافلا ٌناملس دنع تاب هنأ :باهش نب قراط نعو (فوقوم هريغل ص) (11)- 8010-4

 ) )1١ةريثكلا بونذلا ببسي كالهلا يف نوعقت :يأ .
 ةيقب لاجر نم الو لب ؛؟حيحصلا» لاجر نم سيل روكذملا يشرقلا نأل ءاهنم دب الو ؛هرصتخملا» و ةطوطخملا نم ةدايز (۲)

 معن . اليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو «هدادغب خیرات» الإ لاجرلا بتك نم ءيش يف ركذ هل سيل نيعلا لوهجم وه مث .4ةتسلا»

 .هدعب امو هلبق امب نسح ثيدحلا

 هيف نأب هلعأو :يمشيهلا هعبتو ءًاضيأ ةطوطخملا يف تسيل اهْنإف «اراصتخا اهفذح دّمعت فّتصملا نأكو «هريبكلا# نم ةدايز (۳)

 كلذ ُثنيب امك «نسح هدانسإ إف ؛ثيدحلا فيعضت ىلإ ةراشإلا يف فلؤملا مهو امك «هنم مهو وهو ءشاّيع يبأ نب نابأ
 )۲١۲١(. ؟ةحيحصلا# يف

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا )2(
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 لاقف: ءهل كلذ َرُكَذف ء«نظي ناك يذلا ري مل هناكف «لبلا رخآ نم يلصي َماقف :لاق ؟هداهتجا ام رظنيل «هنع
 : ."”'ةلتفملا ص و O «سمخلا تاولصلا هذه ىلع اوظفاح :ناملس

 ش “ب سأب ال دانسإب اذكه ًافؤقوم «ريبكلا» يق يناربطلا هاور

 .[ليللا مايق يف بيغرتلا يف ١١/5 يف] .:ىلاعت هللا ءاش نإ همامتب يتأيو

 نكي يبنلا ىلإ لجو ءاج :لاق هنع هللا يضر ّينهُجلا ةّرُم نب ورمع نعو (حيحص) (17) - ممل 08

 تروس قرش كفر ءهللا ٌلوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ تدهش ن نإ َتيأرأ !هللا وسر اي: لاقف

 . «ءادهشلاو نيقيدصلا نم» : لاق ؟انأ نّكمف ؛ُةتمُقو «ناضمر ٌتمّصو ؛ةاكزلا

 1 .نابح نبال ظفللاو ؛"امهيحيحص) ييف نابح نباو ةميزخ نباو ءرازبلا هاور

 «دجسملا يف وهو ءةمامآ يبأ ىلع تلخد :لاق "7يبّلْخنلا ملسم يبأ نعو (فيعض) ٠-75١4 -)١(

 لسغف ؛ةوضولا غبسأف آضوت نم» : لوقي لي هللا لوسر تعمس كنأ كنغ ينثدح ًالجر نإ !ةمامأ ابأ اي : تلقف
 هيلإ شم ام مويلا كلذ يف هل هللا َرَفَع ؛ةضورفم ٍةالص ىلإ ٌماق مث «هيتذأو هسأر ىلع حسمو :هَهْجوو هيدي

 دقل هللاو .: لاقف ؟؛ءوس نم هسفن هب َتدَحو «هانيع هيلإ ثرظتو ءهانذأ هيلإأُتَمِمَسو هادي هيلع ْتَضِبَقو «هالجر
 .ًارارم ل يبنلا نم هتعمس

 . ملعأ هللاو .[۷ ]٤/ «ءوضولا» يف دهاوش هل مدقتو . نسحلا هدنس ىلع بلاغلاو ءدمحأ هاور

  )۱۳( - 857-0١لكَ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نعو (حيحص نسح) :

 ٥ن“ هنع ٌتَّناحت دقو هتالص نم غرفيف .هنع ٌثاحت دجس املك .هسأر ىلع ٌةعوفرم ُهاياطخو يلصي ٌملسملا

 "”واياطخ . ١ 1

 اهرَسْفيو . ةلتقملا تيتا اما : ظفلب «ةعمجلا ةالص يف بيغرتلا ١ /ةعمجلا يف تالا رخآلا ناملس ثيدح ىنعمب وه )١(

 يف لاق . لاقت اهعمج (لقملا) را . (ةلتقملا) و . «رئابكلا شعت مل. ام» : ظفلب (9) مقرب بابلا يف مدقتملا ثيدحلا

  «هتلتق هنم تبيصأ اذإ يتلا عضاوملا :ناسنولا لتاقمو» : «ناسللا»

 لبش نب ة ةريغملا نع هيبأ نع يروثلا انآ ؛قازرلادبع انأ :يربدلا قيرط نم (579-513 /5) «ريبكلا" يف يناربطلا هاور :تلق (۲)

 الإ ءافّحُض دق يربدلا نأ الول حيحص رهف :تاقث هلاجرو :(4775ر 144 مقرب) «قازرلادبع فّنصم# يف وهو .قراط نع

 قراط نع لبش نب ةريغملاو ةرسيم نب ناميلس نع شمعألا انث «عيكو انث :(۳۸۸/۲) ةبيش يبأ نبا هاورف عبوت دق هنآ

 هب هدځو ةزسيم نب ناميلس نع شمعألا نع ريرج قيرط نم 4/1911 هةالصلا ردق ميظعت؛ يف رصن نباو .ارصتخم

 . حيحص دنس اذهو . . الؤطم

 «لصألا يف تيب امك لاحلإ لوهجنم وهو ءةمجعملاو ةانثملاب : (يبلغتلا) :لصألا يفب عقوو ؛ةلمهملا نيعلاو ةثلثملا ءاثلاب ()

 صنب روفغم سفنلا ثيدح نإف ؟«هسفن هب ثدحال ؛هلوق يهو ةركنم ةلمج هيفو اميس ال ؛هداتسإ نيسحت نم عناملا وهف

 كلذلو . ةزكنم تناكف ىلاعت هللا همحر فلؤملا اهيلإ راشأ يتلا دهاوشلا نم ءيش يف ةلمجلا هذه درت ملو ؛حيجصلا ثيدحلا

 .(۷ /ةراهطلا - )٤ مدقت اميقو «هتدروأ

 .نيمجعملا نم ةدايز )٤(

 .هبونذ هنع تطقاست : يأ 2(



 “هتمجرت ىلع فقأ مل «ينادعسلا ثعشأ نب ثعشأ هيفو ««ريغصلا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ذخاف «ةرجش تحت هنع هللا يضر ٌناملس عم تنك :لاق نامثع يبأ نعو (هريغل ح) ۲ ۳۹۳ )١4(

 ! هلعفت ملو :تلق ؟اذه ُلعفأ َمِل ينلأست الآ !نامشع ابأ اي : لاق مث «هّقرو ٌتاحت ىّتح رهف ًاسباي اهنم ًانصُع
 ءهّقرو ٌتاحت ىتح .هّرهف ًاسباي ًانصغ اهنم َدَحاَف ANE ا هللا لوسر يب لعق اذكه : لاق
 ءءوضؤلا نسحاف أضوت اذإ ٌملسملا نإ" : لاق ؟ةلمفت َمِلو : تلق ة .«؟اذه ُلعفأ َمِل ينلأست الأ !ناملس اي» :لاقف

 3 لرو راهنلا ينَرط ةالصلا مِقأ» :لاقو «قرولا اذه ٌتاحت امك هاياطخ ْثتّناحت ؛ّسمخلا ٍتاولصلا ىلص مث

 .24نيركاذلل ىركذ كلذ تائيسلا َنْبِهَدُي تانسحلا نإ ٍليللا نم

 ديز نب يلع الإ ."حيحصلا» يف مهب ٌجتحم دمحأ ةاورو «يناربطلاو يئاسنلاو دمحأ هاور

 هلي هللا وسر انّيطخ :الاق امهنع هللا يضر ديعس يبأو ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲) - 61 71١

 اذام ىلع يردن ال «يكبي انم لجر لك ٌبكأف ءّبكأ مث .(تارم ثالث) .«هديب يسفن يذلاو» :لاقف ًاموي

 يلصي يلجر نم ام» :لاق ؛مَعَلا رمح نم انيلإ ٌبحأ تناكو «ىرشُبلا ههجو يفو ءهسأر عقر مث «فلح
 ليقو «ٍنانجلا ٌباوبأ هل تح الإ ؛ بسلا ٌرئابكلا ٌبنتجيو :ةاكزلا ٌجرخُيو «ناضمر موصيو «ّسمخلا تاولصلا

 . ؟مالسب لخدا :هل

 a SD نب ناجحا نباو ةميزخ نباو 44 جام نباو ؛هل ظفللاو يئاسنلا هاور

 هنع َنْوَهْنئام ٌرئابك اوبِتَيْجَت نل :الت مث «ٌقْفَطْصَتل اهنإ ىتح «ةمايقلا موي ةينامثلا ةنجلا ٌباوبأ تحتف١ :اولاق

 .«ًميرك ًالخدُم مكلخدُتو مناي مکنع مك

 . دانسإلا حيحصلا :مكاحلا لاقو

 نم انفارصنا دنع لب هللا لوسر انثدح :لاق هنع هللا يضر نامثع نعو (حيحص) 7554-4 )٠١(

 ًاريخ ناك ْنِإ !هللا لوسر اي :انلقف :لاق .«؟ُتكسأ وأ مكُنٌدحُأ يردأ ام» :لاقف ءرصعلا لاق هارأ - انتالص
 هيلع هللا بك يتلا ةراهطلا ميف ٠ رهت ملسم نم اما :لاق ؛ملعأ هلوسرو هللا «كلذ ريغ ناک نإ ءاندحف

 .«اهنيب امل ِتارافك تناك لإ .نسمخلا ٍتاولصلا هذه يّلصيف

 لوسر ُثعمس «هومكتثدح ام هللا باتك يف ةبآ الول ًاثيدح مكتئدحأل هللاو :لاق نامثع نأ (ةياور يفو)

 يتلا ةالصلا نيبو امهنيب ام هل رفع الإ ؛ةالصلا يّلصي مث «هَءوضو ٌنسحيف ٌلجر أّضوتي ال» :لوقي لب هللا

 )۳٤۰۲(. «ةحيحصلا# يف جرخم وهو ؛هريغو نابح نبا هقثو «فورعم وه لب :تلق (۱)
 .ةفئاط :يأ (۲)

 . يلاتلا بابلا لوأ نم يتأي ّرذ يبأ ثيدح نم دهاش هل نكل :تلق (۳)
 .«ةدايزلا» يف يطويسلا هيلإ هازع الو ءهجام نبا دنع هرأ مل )٤(

 .«فرعي داكي ال» : يبهذلا لاق (نييراوتعلا ىلوم بيهص) ًاعيمج مهدنع هيفو «لاق اذك (4)
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 لسمو يراخبلا هاور

 ىلإ شم مث':ءوضؤلا عساف و ٍةالصلل أّضوت نَم» :لوقي ةا هللا لوسر تعمس :لاق : ملسمل ةياور يقو
 . «(ُبونذ هل رفع ؛دجسملا يف وأ ةعامجلا عم وأ سانلا عم اهالصف «ةبوتكملا ةالصلا

 ا ةو ا a لس ورا نيام لوقي كي هلا لوسر تعمس :لاق ًاضيأ هل ةياور يفو

 :«هّلك ّرهدلا كلذو «"ًةريبك توت ملام بونذلا نم اهلبق امل ًةرافك تناك الإ ؛اهّعوكرو اهّعوشخو اهَءوضو

SUEDّلك نِإ» :لوقي ناك ِئي 7 يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر َبويأ د ا  

 : ةئيطخ نم اهبدي نيب ام طحت ةالص

 . نسح دانسإب دمحأ هاور

 ءًاموي هنع هللا يضر ٌنامثع سلج :لاق نامثع ىلوم ثراحلا نعو (هريغل حال (۱۷) - 8855

 هني هللا لوشر تيأر :لاق مث ءأضوتف َّدُم هيف نوكي هنظأ «ءانإ يف ءامب اعدف ءْنّذؤملا ءاجف ؛هعم انسلجو
 نيبو اهنيب ناك ام هل رِفُغ ؛رهظلا ةالص يّلصي اق مث ءاذه يئوضُ أَّضوَت نما :لاق مث ءاذه يئوضُو ًاضوتي
 ءرصعلا نيبو اهنيب ناك ام هل رفع ؛برغملا ىَلص مث ءرهظلا نيبو اهنيب ناك ام هل رف ؛ ؛ّرصعلا ىلص مث ء حبصلا

 ؛ حبلا لصف أّضوتف ماق نإ مث «هتليل غرم ب تی هلعل مث «برفملا نيبو اهنيب ناك ام هل رش ؛ءاشعلا ىّلص مث

 تايقابلا امف «تانسحلا هذه :اولاق .04تائيسلا نبهذي ٍتانسحلا# نهو ءءاشعلا ةالص نيبو اهنيب ام هل َرِفْغ
 : هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو «هللا ناحبسو هللا الإ هلإ ال : يه : لاق ؟نامثع اي تاحلاصلا

 .راّربلاو ىلعي وبأو ۰« نسح دانسإي دمحأ هاور

 نم :: كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللادبع نب بدنج نعو (حيحص) (۱۸) - 7519-0

 ىلع هّبكُي مث ءهُكردُي هتمؤ نم بلب نم هَّنإف «ءيشب هتم نم هللا مكّتبلطَي الف .هللا ِةَمْذ يف وهف حبصلا یلص
 . منهج ران يف ههجو

 «رصلاو حبصلا ةالص باب [-171» يف ينأيو . مهريغو يذمرتلاو ““دواد وبأو - هل ظفللاو - ملسم هاور

 ١ . ىلاعت هللا ءاش نإ

 مكيف نوبقاعتيا : لاق هللا لوسر نأ نع هللا يضر ةربرع ييآ نو اجييحص) 0 - م44

 ةيناثلاو «يزاخبلا نود هدحو ملسمل ىلوألا ةياورلا لب «بير الب كلذك سيلو « نيخيشلا دنع نيتياورلا نيتاه نأ مهوب اذه 222

 ةياور يفو ٠ و هللا لوسر انثدح : 01 لاقي مث ءامهيلإ یزعتو اهب ردصیف «سكعي نأ نّيعتي ناکن ءامهل

 . (41/) ؛ةلاجعلا» يف اذك . هرخآ ىلإ - تعمس :لاق ًاضيأ هل ىرخأ يفو . لل هللا لوسر تعمس :لاق ًاضيأ هل

 )١(. مقرب بابلا لؤأ مدقتملا ثيدحلا ىلع قيلعتلا رظنا (؟)

 ولا ID ل لصألا يف هتنيب امك ثراحلا ةلاهجل رظن هيف (۳)

 2. .ريبكتلاو حيبستلا يف بيغرتلا ۷ )۱٤/ يف نايثالا ةريره يبأو ءادردلا ي نبأ تیل ءزخال و5 ؛ عساتلاو عباسلا

 هدلقو .يجبانلا ظفاحلا هيلع مل ء(۲۸۹۰) ؛ةحيحصلا» يف هيلع تهن امك «دواذ: نبأ دبع كيدحلانيلو ءلصألا اذك (5)

 ! ةثالثلا



 مكيف اوتاب نيذلا جوع مث ءٍرصعلا ةالصو «حبصلا ٍةالص يف نوعمتجيو ءراهنلاب ةكئالمو .ليللاب ٌةكئالم

 مهو مهانبتأو ءنوُلصي مهو مهانكرت :نولوقيف ؟يدابع مُثكرت فيك :- مهب ٌملعأ وهو ۔ مھر مهلأسيف
 :«نولصي

 . يئاسنلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 لّوأ نإ» : لَك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سن نع يو ورو (فيعض) (۳) ۲۱۱ ۹
 : هللا لوقيو ؛ٌةالصلا هب ٌبساحي ام ّلوأو ءةالصلا ىقبي ام ٌرخآو «ةالصلا مهنيد نم سانلا ىلع للا ضرتفا ام

 ؟عْوطَت نم يدبعل له ءاورظنا :لوقي ؛ةصقان تناك نإو مات تبتك ؛ةمات تناك نإف ؛يدبع ٍةالص يف اورظنا

 ءةمات هل تبتك ؛ٌةمان تناك نإف ؟ةمات هئاكز له اورظنا : :لاق مث . عُطَتلا نم ٌةضيرفلا ت تت « عْوطَت هل دج ناف

 .؛هناكز هل تمت ةقدص هل تناك نإف ؟ةقدص هل له اورظنا :لاق ؛ةصقان تناك نإو

 .ىلعي وبأ هاور

 ءاج نم سمخا : يَ هللا لوسر لاق :لاق هتع هللا يضر ءادردلا يبآ نعو (نسح) (؟٠ )ل

 «ٌنهدوجسو ؛نهعوكرو ؛َنهْئوضُو ىلع ؛ ءسمخلا ِتاولصلا ىلع ظفاح نَم :ةنجلا َلَخَد ٍناميإ عم نهب
 . «ةنامألا ىّدأو ءهّسفن اهب ٌةبَيط ةاكزلا ىتاو «اليبس هيلإ | عاطتسا نإ َتيبلا م جحو «ناضمر ماصو ؛ٌنهتيقاومو

 هنيد نم ٍءيش ىلع مدا نبا ِنَمأي مل هللا ن 58 «ةبانجلا نم لسغلا» :لاق ؟ةنامألا ٌءادأ امو !هللا لوسر اي :ليق

 . «اهريغ

 . ديج دانسإب يناربطلا هاور

 للك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (هريغل ص) (11) ل ۳۷۰

 هل ناك ؛َنهّقحب ًافافختسا ًائيش َّنهنم عّيَضُي ملو َّنهِب ءاج نّمف «دابعلا ىلع هللا ٌنُهِبتك تاولص ٌنسمخا :لوقي

 هلخدأ ءاش نإو «هبّذع ًءاش ْنِإ ؛دهع هللا دنع هل سيلف ءَّنهِب تأي مل ْنَمو ءّةتجلا ِهّلْحدُي ْنأ ٌدهع هللا دنع

 , ةتحلا

 . هحيحص#) يف نابح نباو «يئاسنلاو دواد وبأو كلام هاور

 نسحأ نم هللا َنُهضّرتْنا تاولص ٌسسمخ» :لوقي 6 هللا لوسر تعمس :دواد يبأل ةياور يفد

 ؛لعفي ْمل نمو «هل َرفغي نآ ٌدهع هللا ىلع هل ناك ؛ ر ؛ َنهعوشخو ؛َنُمَدوجسو «ٌنهَعوكُر أو «نهتقوب َّنُهَءوضو
 . هبّدع ًءاش ْنِإو ؛هل رفع ًءاش ْنِإ ؛ٌدهع هللا ىلع هل سيلف

 َتَلََت ءناوخأ نالجر ناك : :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (حيحص) (۲۲)- مالا_ه

 اضر قيقحت -۷۳) «ةنايدلاو ةنسلا لوصأ نع ةنابإلاو حرشلا» يف ةطب نبا هللادبع وبأ هلاق ام ثيدحلا اذه هقق نم :تلق )١(

 ًاتواهت اهكرت نإف «٠ اهب ًادحاج لجو زع هللا ضئارف نم ةضيرف در وأ « ءهللاب كرشلا الإ مالسإلا نم لجرلا جرخي ال» :(ناسعن

 نم بيهرتلا )٠ ١ يف ةيتآلا ر راثالاو ثيداحألا ضعب هيفاني الو عادل رفغ ءاش نإو «هبذع ءاش نإ هللا ةئيشم يف ناك ؛ًالسك وأ

 . هبنتف كانه ركذأس امل ربكتسملا دئاعملا ىلع ةلومحم اهنإف (ادمع ةالصلا كرت
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 ماو: :ةلك هلا لور لاقف ٠ ا هللا لوسر دنع امهنم لوألا ةليضق رد ءةليل نيعبرأب هبجاص لبق امهدحأ

 ؟هئالص هب ْثْعَلَب ام مكيردي امو» : لك هللا لوسر لاقف . هب سأب ال ناكو .« .ىلب :اولاق .«؟ًاملسم رخآلا نكي

 يقبُي كلذ يف نورت امف «تارم نسخ موي لك هبف مَنْ مدع باب ءِرْمَع ٍبْذَع رهن لمك ةالصلا لثم امنإ

 .«هتالص هب تغلب ام نوردت ال مكّنإف ؟هنرد نم

 نع : لاق هنأ الإ ؛ةدحيحصا يف ةميزخ نباو ؛يتاستلاو «نسح دانسإب دمحأو هل ظفللاو - كلام هاور

 ناوخآ نالجر ناك : نولوقي لب هللا لوسر باجصأ نم ًاسائو ادعس تعمس : لاق صاقو يبأ نب دعس نب رماع

 نيعبرأ دعب ٌرخآلا رمح مث < ءامهلضفأ وه يذلا يفوت ءرخألا نم لضفأ امهدحأ ناكو اب هللا لوسر دهع يف

 سأب ال ناکو !هللا لوسر اي ىلب : اولاق . «؟يلصب نكي ملأ" : لاقف هي هللا لوسرل كلذ ركّذف :يفوت مث ءّةليل

 ٌ غب ثيدحلا «؟هئالص هب تغلب ام مكيردي اذاموا : : لكك هللا لوسر لاق ءهب

VY -5500 نم /نالجر ناك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحصا نسح) (۲۳) -  
 نب ةحلط .لاقف ءةنس ٌرخالا رّخآو ءامهدحأ هدا اک هللا .لوسزر عم املسأ (ةعاضق) نم ر
 «ٌتخبصأف :«ءكلذل تبجعتف ءديهشلا لبق ةنجلا خدا امهنم ٌرّخْؤملا تيأرف ؛«؛][ةّنجلا ٌتيرأف] :هللاديبع

 ىلصو «ناضمر هدّعب ماص دق َسيلأ» : لك هللا لوسر لاقف د هللا لوبسرل َركُذ وأ لڳ يبنلل كلذ ثركذف

 : .2!؟ةنَس ]الص ] ءٌةعكر اذكو اذكو عكر فالآ ةتس

 . نسح دانسإب دمحأ هاور

 ةحلظ نع مهلك ؛يقهيبلاو «٤هحيحصا يف نابح نباو «هجام نبا هاورو' (هریغل ص) )۲٤( ۔ ۳۷۳ ٠
 : .«ضرألاو ِءامسلا نيب امم ٌدعبأ امهنيب اّمَلَق» : هزخآ يف نابح نباو هجام نبا دازو . هنم لوطأ «هوحنب

 فلا ٌثالثا :لاق كي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هزيغل ض) 0020100 - )٠١(

 موصلاوا :فالصلا : ثالث مالسإلا مهسأو «هل هس ال نّمك مالسإلا يف هس هل نم هللا لمجي ال : : ّنهيلع
 ؛مهعم هللا هّلعج الإ ؛ ؛ًاموق لجر بحب الو «ةمايقلا موي هریغ هل ؛ايندلا يف ًادبع هللا ىَّلَوتَي الو قاكزلاو

 . «ةمايقلا موي هَرَتَس الإ ؛ايندلا يف ًادبع هللا رسي ال : :منآال نأ ٌتوَجَر اهيلع تفلح ول ٌةعبارلاو

 .ًاضيأ (ركاش ةعبط - )١574 دمحأ دنع وه ظفللا اذهو : تلق (١؟)

 يفر لا حتفو ةدجوملا مضب (يّلُب) ةرامع ةعبط يف عقوو «هريغو «سوماقلا» يف امك (يوب) ةب لاو :(ّيضَر) زو ىلغ (۲)
 يفد - -«دنسملا# نم بيوصتلاو ؛«يلب) : ناكم (ْيح) :لصألا يف عقوو ءأطخ كلذ لكو ء(يلب) : (7 58 /4) هنم رخآ ناكم
 باک -؟ ٤ يف امهنيب فنصملا عمجو . ؛ةعاضق نم يح مهو ؛ئيلب نما : هدعب يتآلا هللاديبع نب ةحلط ثيدح نم هل ةياور

 اذه ةريره يبأ ثيدح يف 4(. . يح ؛ َيلب) نم : لاقق «(توملا ركذ يف بيغرتلا د /ةبوتلا

 )۲٠٤/٠١( ؛عمجملا# نم اهتكردتساو ,«(8/ةبوتلا -؟4) يتأي اميف اهتبثأ اذكه نكلو «لصألا نمو ةدنسملا» نم تطقس (6م)
 ۱۷١۷/٠٥۳(. /۸) ؛دنسملا فارطأ» و

 .4«فارطألا» و (۳۳۳ /۲) «دنسملا» نم اهتکردتبساو ء«عمجملا# و لصألا نم تطقس 20

 . باتكلا نم افنا هيلإ راشملا ناكملا يف ةتباث يهو ؛«دنسملا! نم ةدايز 2(
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 . دّيج دانسإپ دمحأ هاور

 .دوعسم نبا ثيدح نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو(هريغل ص) (70)- 7786 ۔

 ةنجلا ٌحاتفم» :لاق لَك يبنلا نع امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) 6 - ۲۱۲ - )٤(

 «ةالصلا

 . تاَّنَملا ىيحي وبأ هدانسإ يفو «'يمرادلا هاور

 لوأ» : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر طرق نب هللادبع نعو (ةريغل ص) (97) 887/55

 . (هلمع ٌرئاس َدَسَق ؛ثدسف ْنإو ءهلمَعُرئاس َحَلَص ؛ْتَحَلَص ناف ٌةالصلا ةمايقلا موي ُدبعلا هب بساحي ام

 . هللا ءاش نإ هدانسإب سأب الو ء؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ام ُلَوأ» : لڳ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع يورو (هريغل ص) ۷ _ ۳۷۷ - )۲٨(

 . سَو باخ ثدسف نو «حلفأ دقف ْتَحَلَص ناف ؛هتالص يف ُدَطُي ةالصلا ةمابقلا موي ٌدبعلا هب ُبساحب

 "افي «طسوألا» ىف هاور

 ال نمل َناميإ ال» : ةي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا یر رنک نبأ قو (تيمشإب(ه) ال18 1

 نم سأرلا عضومك نيّدلا نم ةالصلا ٌعضوم امنإ «هل ةالص ال نمل َنيِد الو «هل ٌروهط ال نمل ًةالص الو هل ةنامأ

 .«دسجلا

 0 يربسلا مكحلا نب ب نيسحلا هي درفت : لاقو ؛ريغصلا) و ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نم هلوح نمل لاق هنأ ؛ِلكَي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (5)- 7١4-68

 نامألاو ةاكزلاو ةالصلا» : لاق ؟هللا لوسر اي ىه امو :اولاق .«ةنجلاب مكل لفكأ تسب يل اوُلُفكا» : هتمأ

 .«ناسللاو ءٌنطَبلاو , ٌجرفلاو

 سأب الو» : ظفاحلا لاق .«دانسإلا اذهب الإ لَك يبنلا نع ىورُي ال» :لاقو «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 “۸ هدانسإب

 ل هللا ٌلوسر ىتأ الجر نأ :امهنع هللا يضر ورمَع نب هللادبع نعو (ةريغل ص) (۲۹) - ۳۷۸ _ ۰

 .هريغو دمحأ هاور امنإو ««هننس» يف هرأ مل ()

 سنأ ثيدح نم وه امتإر «ثيدحلا اذه يف طرق نب هللادبعل لخد ال هتإف ؛ ؛مهو وهو ءاهريغو ةطوطخملاو لصألا اذك (؟)

 26/15 /1) «نيمّجعملا دئاوز» و (نيمرحلا-0417 /۱۲۷ /٤و ۱۸0۹/۲۹۰ /۲) ؛طسرألا» يف وه كلذك .هدعب يذلاك

 .(1788) «ةحيحصلا» يف جرخم ثيدحلاو .امهريغو هريغصلا عماجلا و ؛عمجملا» و

 . يذمرتلا هنّسحو «هريغو يئاسّنلا دنع ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو 7

 ثيدحلا نم لوألا فصنلا نكل .لوهجم وهو «ةربحلا :اهل لاقي بايث ىلإ ةبسن :ةدحوملا حتفو ةلمهملا ءاحلا رسكب (5)

 ةلمجو «(. . .دعولا زاجنإ يف بيغرتلا 7٠ /بدألا -۲۳) ؛حيحصلا» نم يتأيس اميف هتدروأ كلذلو «دهاوش هل ١ حيحص

 . (5 /ةراهطلا 4) ىرخأ ةياورب هيف تمدقت «روهطلا»

 .(5499) «ةفيعضلا» يف اذه نايبو «نيلرهجملاب لسلسم وهو ءةثالثلا امهدلقو «يمغيهلا هعبتو !لاق اذك (9)
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 : لاق ؟َم مث :لاق . ؛ةالصلا مث :لاق ؟هَم مث :لاق . ؛ةالصلا» : لكي هللا لوسر لاقف ؟لامعألا لضفأ نع هلاسف
 i . ثيدحلا ركذف «هللا ليبس يف داهجلا» : لاق ؟ةمإ مث :لاق .*(تارم ثالث) ةالصلا مث»

 . هل ظفللاو ««هحيحص» يف نابح نباو ''ادمحأ هاور
 نلو اوميقتسا» : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر َنابوث نعو (هريغل ص) (۳۰) 004# هلا

 . «ٌنمْؤم الإ ٍءوضْولا ىلع ظفاحب نلو :ٌةالصلا مكلامعأ َريخ َّنأ اوملعاو ءاوصحُت

 يف نابح نبا هاورو .«لالب يبأ مهو يوس هل ةلع الو ءامهطرش ىلع حبحصا :لاقو مكاحلا هاور
 تيرطبلا 10014 a واجمل ضويرص كم هوحنب لالب يبأ ییرط ريغ نب هیج

 .[لوألا

 ٠- )۳۱( 8860هيف.لاقو :عوكألا نب , ةملس ثيدح نم طسوألا» يف يناربطلا ءاورو (هريغل ص) :

 ..ةةالصلا مكلامعأ ل لضفأ أ اوملغاو» 1

 : لوقي و هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر بتاکلا ةلظنَح نعو (هريغل ح) (۳۲) 841# ۔ ۲

 لخد ؛هللادنع نم ىح َّنهنأ ملعو «َنهتيقاومو ٌنهدوجسو ءٌنهِعوكر ؛سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نّم»
 . ؛رانلا ىلع مرح : لاق وأ نجلا هل ْثَبَجَو : لاق وأ نجلا

 .«حيحصلا» ةاورأ اهتاورو دج دانسإب دمحأ هاور

 داش نا مل نت: : لاق و هللا لوسر , نأ ؛هنع هللا يضر َنامثع نعو (هریغل حر (۳۳)- ۳۸۲ - ۳
 . (ةنجلا ّلخد ٌبجاو ٌبوتكم ّقح

 هدنع سيلوب .هححصو مكاحلاو «"دنسملا» ىلع هتادايز يف دمحأ مامإلا نبا هللادبعو ىلعي وبأ هاور

 «نييسصلا يف تبث ثيدحلا عمو . ثالثه : هلوق نود دهاوشلاو تاعباجملا يف ليج هدتسو ء(۳۲١ /۲) هدتسملا7 يف 220
 . هدعب ناذللا ناثيدحلا هوحنو ءّمتأ وه و «(باب د )٠٥ لوأ يف يتأيسو «ذوعسم نبا نع امهريغو

 هيف 'ؤهو ءريبكلا باوصلاو :ةلباقم ةطوطخم ةخسن يف كلذك هنأل .فلؤملا نم مهو هنأ رهاظلاو .لصألا اذك «؟)
 مهوو هاو ةدانسإو ؛«نيرحبلا عمُجَم» يف هركذي ملو ءهيلإ الإ ١ /۲) يمئيهلا هّرعي مل كلذلو ۷

 !هدجي ملف هتاور دحأ مسا يف يمئيهلا :

 نع اهيوري ء؛هيبأ دنسم» يف اهقاس ثيداحأ يه امنإو «هللادبع هفلأ ًاصاخخ ًاباتك تسيل هذه هللادبع تادايز نأ ملعا :(ةدئاف) ()
 ْهيف.ثيدح يأ يق هللادبع خيش ييف لمأتلاب «دنسملا» ثيداحأ نع «تادايزلا» ثيداحأ زيمتتو ةي هنع مهديناسأب هل خويش '

 «هتادايز» نم وهف «هيبآ ريغ نع ناك نإو ءادمحأ هأور" : هيف لاقي عونلا اذه يفو ءفدنلملا7 ثيداحأ نم وهف هيبأ نع ناك نإف
 رمألا طلتخا ام ًاريثكف ءاذهل هبنتلا بجيف ؛ثيدحلا اذهك ؛دنسملا ىلع هتادايز يف هللاذبع هاور» :لاقي هيفو هيأ دنسم» يف
 !هنبال وهو دمحأل ثيدحلا ىزعيف + ءمهريغ نع ًالضف - ًانايحأ فلؤملا مهنمو  ظافحلا ضعب ىلع
 قيقڊ يملع ثحب يف كلذ تنيب دقو «رهتشا امل ًافالخ عوبطملا ةدنسملا» يف تادايز هل سيلف يعيطقلا ركب وبأ امأو اذه
 ةحص يف نعط نم ىلع درلاو .دمحأ مامإلا دنسم نع دمحألا بَّذلا» هتيمس < «نيرصاعملا ةبصعتم ضعب ىلع درلا يف هتيرجأ
 8 /0) «ذمحأ مامإلا دنسم# يف ءاج امو !هيفعض راص ىتح ةعوضوم ةريثك ثيداحأ هيف داز يعيطقلا نأ معزو «هيلإ هتبست

 =ارجرأو . كانه نيبم وه امك «يعيطقلا ركب يبأ دئاوف نم يه امنإ ؛ادنسملا نم تسيل ة ةرشعلا ثيداحألا نم (ةسسؤملا ةعبط
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 اذه كلس يف مظتنت را ثيداحأ ينأتسو» :هنع ىلاعت هللا يضر ظفاحلا لاق .«بوتكم» ةظفل هللادبع دنع الو

 . ؟ىلاعت هللا ءاش نإ امهريغو «جحلا» و ةاكزلا» يف ءبابلا

 (عوشخلاو دوجسلاو عوكرلا لضفو ءاقلطم ةالصلا يف بيغرتلا) 14

 ُروهُّطلا» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ّيرعشألا كلام يبأ نع (حيحص) (1) - ۳۸۳ ۔ ٤

 «ضرألاو ٍءامسلا نيب ام - المت وأ - نآلمت هلل ٌدمحلاو هللا ّناحبسو .ٌنازيملا المت هلل ٌدمحلاو «ناميإلا ٌرْطَش

 . «كيلع وأ كل ٌةَجُح نآرقلاو «ٌءايض ٌربصلاو «ناهرب ٌةقدصلاو ءٌرون ةالصلاو

 .[۷ /ةراهطلا -4] مدقتو «هريغو ملسم هاور

 ُتَقاهَتُي ُقَرَولاو ٍءاتشلا يف جرح ل يبنلا نأ : هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (هريغل ح) (7) 584 هو

 !هللا لوسر اي كيبل :ُتلق .«!ّرذ ابأ اي» :لاقف .ٌتَقاهتي قرولا كلذ لعجف :(لاق) ءةرجش نم نْصْعِب ّدخأف

 هذه نع رولا اذه '7ُتفاهتي امك هُيونذ هنع ُتَناِهَتَ هللا ةجو اهب ديرب ةالصلا يّلصيل َملسملا دبعلا نإ :لاق

 . «ةرحشلا

 . نسح دانسإب دمحأ هاور

 : تلقف كك هللا لوسر ىلوم نابوث ُثيقل :لاق ةحلط يبأ نب نادعم نعو (حيحص) (۳) - 888 585

 ُةتلأس مث .تكسف .- هللا ىلإ لامعألا ٌبحأب :تلق :لاق وأ - ءةنجلا هب هللا ينلخذُي هّلمعأ لمعب ينربخأ

 ال كنإف ءهلل دوجسلا ةرثكب ٌكيلع» :لاقف كي هللا لوسر كلذ نع ُتلأس :لاقف ءةثلاثلا هثلأس مث . تكسف

 , (ًةعيطخ ٌكنع اهب طَحو ءةجرد اهب هللا ٌكعفر الإ ؛ٌةدجس هلل ٌدحست

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

 :لوقي كي هللا لوسر عمس هنآ ؛هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابُع نعو (هريغل ص) (4) 785 هالال

 اورثكتساف ءةجرد اهب هل عفرو ديس اهب هنعاحمو ؛ةنسح اهب هل هللا ّبتك الإ ؛ةدجس هلل ٌدجسي دبع نم اما

 .ةدوتسبلا نم
 . حيحص دانسإب هجام نبا هاور

 نوكي ام ُبرقأ» : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (0) - ۳۸۷ _ ۸

 .؛ءاعّدلا اورثكأف «ٌدجاس وهو لجو زع هبر نم ٌدبعلا

 : . ملسم هاور

 اذإف يراهن ةي ّيبنلا ٌمدخأ تنك :لاق هنع هللا يضر بعك نب ةعيبَر نعو (هريغل ص) (5)- ۳۸۸ 4۹

 هللا َناحبس «هللا ناحبس) :لوقي هعمسأ لازأ الف «هدنع تبق ا هللا لوسر باب ىلإ ٌتيوأ ليلا ناك

 ب يي و قيدصلا راد نع عوبطم وهو ىلا ! ابيرق هرشتو بط يل حاتي نأ هتمعتب يذلا هلل دمحلاو ءه١47١ ةنس قيدصلا راد نع عوبطم وهو :انلق] . ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق هرشنو هعبط ىل حاتي ن 5

 .[ش] .[تاحلاصلا متت
 ) )1١؟دنسملا7 نم بيوصتلاو «"تقاهت» : لصألا .
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 ن ارقا :تلقف .«ٌكيِطعأف يِنلَس ةعيبر اي» : ًاموي لاقف ؛مانأف ينبع يلع وأ لم ىتح (يبر ناحپس

 : ءرانلا نم ييجي نأ هللا وعدت نأ كلأسأ !هللا وسر اي :تلقف ءٌةعطقنم ٌةيناف ايندلا نأ ٌثركذتو ظنا

 ُتمِلَع ينكلو ءدحأ هب ينرمأ ام :تلق .«؟اذهب كرمأ نّم» :لاق مث ةَ هللا لوسر تكسف .«'انّئجلا ينلخديو

 «ٌلعاف:يّنإ» :لاق . يل هللا وعدت نأ ُتببحأف ءهنم ّتنأ يذلا ناكملاب هللا نم تنأو «ٌةيئاف ةعطقنم ايندلا نأ

 ؛.ادوجّسلا ةرثكب كسفن ىلع يّنعأف

 .ًارصتخم دواد وبأو ملسم هاورو . "هل ظفللاو «قاحسإ نبا ةياور نم «ريبكلا يف يناربطلا هاور

 .؛ينْلَس» : يل لاقف جاز وضرب زان 85 هللا لزسو عم ثيبا كنك :لاق :ملسم ظفلو (حيحص)

 ا :لاق .كاذ وه :ُتلق .«؟كلذ ريغ" وأ» : لاق :ةنحلا ىف َكّتَقَفارم كلأسأ : تلقف

 ادوجسلا
A_oينربخأ !هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق هنع هللا يضر ةمطاف يبأ نعو (حيحص نسح) (۷) -  

 ّطَحو ؛ةجرد اهب هللا َكََقَر الإ ًةدجس هلل ٌدجست ال كإف ءدوجسلاب َكيلع# : :لاق «ٌةُلُمَعَأَو هيلع هن ُميِقَتسأ ٍلمعب

 ا كو

 . دّيج داتسإب هجام نبا هاور

 يناقلت نأ َتدْرأ د يراد : لب هللا يبن يل لاق :لاق : هظفلو ؛ًارصتخم دمحأ هاورو (هريغل ح)
 .(؟!(ةوجسلا رثكأف

 نوكي لاح نب اما : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو (فيعض) ١ ۲٠١ -)١(

 . «بارتلا يف هجو ُرْفَعُي ادجاس هاري نأ نم هللا ىلإ ٌبحأ ؛ اهيلع ٌدبعلا

 هركذ ءمساقلا نبا وه اذه نامثعا : ظفاحلا لاق .«نامثع هب درفت» :لاقو ؟طسوألا» يف يناربطلا هاور

 .2000(تاقثلا) يف نابح نبا

 الملا : اک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (هريغل ح) (۸) - ۳۹٣۰ د ۲

 . فيعض وهو ؛(يتلبابلا هللادبع نب ىيحي) ريغ تاقث هلاجرو .؟ةنجلا يف كتقفازم» )٤٥۷١(: يناربطلل ةياور يفو :تلق 600

 . يتأي امك ملسم دنع ةدايزلا هذه نكل .ًارصتخم هوور امنإو هريغو ملسمل هيلع قلعملا هازعو

 دمحأ مامإلا ةاور دق نكل «(4015/87 /8) يناربطلا دنع هتعنع دقو «سلدم قاحسإ:نبا نأ ىلإ فلؤملا ريشي. :تلق () '

 ين رمد جم ةيلحلا بنا لجو لج ةقبب «ىلوأ هيلإ وزعلاب ناكف «ثيدحتلاب ًاحّرصم «قاحسإ نبا نع (04/4)

 فلؤملا هركذ انك ًارصتختم ىرخأ قيرط نم (27 /۲) ملسم
 .(09) «ةلاجعلا# . ةنجلا يف هتقفارم ريغ : ينعي ؛كلذ ريغ لس: يأ :هريغ» بصنو واولا ناكسإب .(۳)

 «ىنكلا» يف يبالودلاو ء(١۸1 /۴۲۳/۲۲) يناربطلا دنع دعس نب ثيللا هعبات ْنكل ؛ةعيهل نبا هذه دمحأ ةياور يق :تلق )٤(

 . نسح دانسإ وهف . هنع يلبحلا ن نمحرلادبع يبأ نع «قودص وهو « يرفاعملا وزمع نب ديزي نع امهالك ؛(48/١)

 مث . نخ هدنسر . هيلع ًافؤقوم دوعسم :نبا نع ىرخأ قيرط نم «ريبكلا" يف يناربطلا هاورو .فرعي ال. مساقلا هوبأو :تلق (5)

 باوصلاو ءاضيأ يمثيهلاو فلؤملا ىلع فرحت (مساقلا) نأ تدجوف «طسوألا» يف هدانسإ! ىلع تفقو دقل :تلقف تكردتسا

 .(ةلاح) :ناكم (لاح) هدنعو ؛(5914) «ةفيعضلا» يف هنايبو ؛يناربطلا خيش نم ةلعلاو :(مثيهلا)
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 . ؛ًرثكتْسيِلف رثكتسي نأ عاطتسا نمف « عوضوم ريخ

 .'طسوألا» ىف ىناربطلا هاور

 : لاقف ربقب رم كي هللا لوسر نآ : هنع هللا يضر ًاضيأ ةريره يبأ نعو (حبحص نسح) (4)-۳۹۱ _ ۲۳

 . مكايند ةّيقب نم اذه ىلإ ٌبحأ ناتعكر» : لاقف .نالف :اولاقف .«؟ربقلا اذه ٌبحاص ْنَم»

 نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 يّلصي لعجف ءٌلجر َءاجف «شيرق نم رمل ىلإ ٌتدعَق :لاق فّرطُم نعو (هريغل ص) 44 94" )1١(

 هيلإ موقت الأ : اولاقف !رتو ىلع وأ عفش 5 ىلع فرصني يرد اذه ىرأ ام هللاو ا و مكبر

 هللا َّنكلو :لاق !رتو ىلع وأ عفش * ىلع فرصنت يردت كارأ ام !هللادبع اي :تلقف ؛ُتْمَقَق :لاق ؟هل ٌلوقتف

 ٌةئيطخ اهب هنع ٌّطَحو ءًةنسح اهب هل هللا بَ ؛ ةدجس هلل ّدجس نما :لوقي يب هللا لوسر تعمس !يردي

 !ًارش ًءاسلج نم هللا مكازج :ٌتلقف يباحصأ ىلإ تعجرف زذ وبأ :لاقف ؟َتنأ نَم : ُتلقف .«ٌةجرد اهب هل عفرو

 14 يلا جاما نم الجر لم نأ ينؤننرب

 ام :لاقف هل كلذ ٌُثركذف ءدوجسلاو ٌعوكرلا رثكيو «ٌمايقلا ٌليطي هئيأرف :' "ةياور يفو (هريغل ص)

 طو ؛ٌةجرد اهب هل عفُر ؛ةدجس َدَجَس وأ ءةعكر عكر نما : لوقي ةي هللا لوسر ٌثعمس ينإ ءس نأ ُتْوَلأ

 . !ًةئيطحخ هلع

 “*یحص وأ نسح هقرط عومجمب وهو ؛هوحنب راّربلاو دمحأ هاور

 0 ااا

Ar _يذلا هضرم يف ءادردلا ابأ تيت نأ :لاق مالس نب , هللادبع نب فسوي نعو (نسح) (11) -  

 كنيب ناك ام ةلصالإ ءال :ٌتلق : 3 :لاق ؟كب ًءاج ام وأ «ةدلبلا هذه ىلإ َكَلَمعأ ام ! يخأ نبا اي : ا

 َنسحأف أّضوت نما : لوقي كي هللا لوسر تعمس «هذه بذكلا ٌةعاس سب : لاقف «مالس نب هللادبع يدلاو نيبو

ركّذلا نهيف نسحب (لهس كشي ءًاعبرأ وأ) نيتعكر ىلصف ماق مث ؛ًءوضولا
 َرفغ َرفغ ؛ةللا ٌرفغتسي مث « عوشخلاو ' ”ا

 اهل

 )١( ةمامأ يبأ ثيدح نم هريغو دمحأو ءرذ يبأ نع نيقيرط نم مكاحلاو دمحأو يسلايطلا هجرخأق .اهب ىوقتي دهاوش هل :تلق :

 ىلاعت هللا ءاش نإ نسح ثيدحلاف .

 . هتحص نيبتتل (۱۳۸۸) «ةحيحصلا# يف هجيرخت رظنا (۲)

 . .ًاجاجح انجرخ : لاق قراخملا نع قاحسإ يبأ قيرط نم )5//١517( دمحأ اهازر املإو ؛فّرطم نع تسيل ةياورلا هذه (۳)

 ٤٤٤(‹ e ES /5) ؟نيعباتلا تاقث» يف نابح نبا هركذ اذه قراخملاو .هوحن ثيدحلا

 .ىلؤألا

 وهو « فّرطم ةياور وحن سيق نب فنحألا نع (741/1) مرادلاو :(114 /5) ًاضيأ دمحأ دنع ثلاث دانسإ هل لب :تلق (4)

 . 2088/5175 /1) ةةالصلا» يف رصن نبا ءاور اذكو .(؟04/7) ؛ءاررإلا' يف جّرخم وهو ءملسم طرش ىلع حيحص

 .217 /5) رخآ مّدقتملا قيلعتلا رظنا (ه)

1۹4 



 1 ۱۳/٤[. رخآ ًارصتخم ىضم] . نسح دانسإب دمحأ هاور

floلاق ل هللا لوسز ذأ ؛هنع هللا يضر يهل للاخ نب ديز نعو (حيحص نسح) (۱-  : 

 . [كانه ىضم] .«هبنذ نم مّدقت ام هل رفع ؛ امهيف وهسي ال :٠ ؛نيتعكر یلص مث وشو نيجأف [ضوت رم

 E . .دواد وبا هاور
 ال اهيل ههجرب بق ل نک يلصو ؛ةرضولا يأ ضوتي دحأ ما "٠ دنع ةياور يفو 0 3 : و

 . «ةنجلا هل تَبَجو

oVما اللا لوسز عم انك : :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) ۱ ۳۹۵  
 ُبطخب الب هللا وسر اذإف ءّيشعلاب اهّيْحَوَرَف ءلبإلا ٌةياعر ّيَلَع تناكف ءانلبإ ةياعر ؛ًةياعرلا بّوانتن ءانسفنأ

 هيلقباههيلع لبق نيتعكر عكريف موقي مث ؛ءوضولا ٌنِسحُبف أضوتي ٍدحأ نم مكنم ام» :لوقي '"اهتعمسف «سانلا
 ا !هذه دوج ام !خب خب : :ٌتلقق . «ّبَجوأ دق الإ ؛ههجوو

 ضعب وهو «(هحيخصا يف ةميزخ نباو «هجام نباو يئاسنلاو - هل ظفللاو  دواد وبأو ملسم هاور

 مث ءوضولا عيسشيف ًاضوتي ملسم نم اما : : لاق هن الإ ؛مكاحلا هاورو . ١١[ /ةراهطلا - 4 هضعب ىضم] . ثيدح

 :.ادانسإلا حيحص# : :لاقو . ثيدحلا «همأ هتدلو مويك وهو لفنا آلإ ؛ لوقي ام ُملعيف «هتالص يف موقي

 . ةّنجلا هل بجوي امي ىتأ : يأ (بجوأ)

  PATAد ير  Oا 00
 !بويأ ابأ اي :مصاع لاقف ءرماع نب ةبقعو بويأ وبأ هدنعو ءٌةيواعم ىلإ اوعجر مث ءاوطبارف ءوزغلا مهنافف

 ىلع كذا الا !يخا نيا اي : :لاقف ءَ هلْ ؛ةعبرألا ٍدجاسملا يف ىلص ن هل انرخأ دقو ماعلا وزغلا انتاف
 نم مق ام هل رفع ؛ ؛رمأ امك ىَلصو «رمأ امك ًاّضوت نما : :لوقي ةي لک هللا لوسر ٌثعمس ينإ ؟كلذ نم ّرسيأ

 . معن لاق ؟ةّبَقع اي كلذك .«لمع

 .*0(هحيحصا يف نابح نب باو هجام نباو يئاسّنلا هاور

 . (ثيدح لا /باب ١ /5) مّدقت 20(

 :نيئكيش مهري اذه (۲)

 1 .دلاخ نب ديز ثيدح نم دواد يبأ دنع ىرخألا ةياورلا نأ .: لوألا

 ملسم دنع وه مث ءرماج نب ةبقُع ثيدح نم دواد يبأ دنع يهق «كلذك سيلو :ةتسلا باحصأ نم هريغ هوري مل هنأ : رخآلاو
 !انه هظفل ءيشلا ضعب فلاخي وهو «دواد يبأ ظفلب هَبقَع ينأيو 0017 /6) رخآ يف قبس امك ًاضيأ

 ره امك قايسلا نع ةيبان:يهو «ثيدحلا قرط نم ءيش يف الو ءدواد يبأ دنع اهل لصأ الو «؟اموي» :ةدايز لصألا يف انه (۳)
 : . ةطزطخملا يف ذ اهيلع برض كلذلو ءرهاظ

 :ماذجأ ضرأب ءام يه::توقاي لاقو :8سرماقلا» يف امك «نامث ةنس صاعلا نب ورمع ةيرس اهازغ ؛ىرقلا يداو ءارو يه €3(
 اهنأ (۲/۱۰۹/۱/۲) نكذو ء(۱۸/۱ /۲) ًاصاخ ًاباب «لئالدلا» يف يقهيبلا اهل دقع دقو .«لسالسلا تاذ ةازغ تيمس كلذبو
 . ماشلا فراشم نم

 هاو تری یا تيد نم ۷ ةراهطلا- )٤ هظفل مدقت ()



 ٌدمَحف ىلصف ّماق وه ْنِإف» :هرخآ يفو (ةسْبع نب ورمع ثيدح [۷ /4] ؟ءوضولا# يف مدقتو (حيحص)

 هتدلو موي [هتئيه] ك هتئيطخ نم ٌفرصنا الإ ؛ یلاعت هلل هلق ٌعَرَقو «لهآ هل وه يذلاب هدّجمو «هيلع ىنثأو هللا

 . اهم

 . ملسم هاور

 ام» : لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :هيفو ٠١[« ثيدحلا] نامثع ثيدح هلبق بابلا يف مدقتو (حيحص)

 نم اهلبق امل ٌةراَقك تناك الإ ؛اهعوكرو ءاهعوشخو ءاهّءوضُو ُنسَحُيف ؛ٌةبوتكم ٌةالص هٌّرضحت ملسم ءىرما نم
 .«هّلك َرهدلا كلذو «ةريبك تَن ملام ؛بونذلا

 . ملسم هاور
 لَك هللا لوسر تعمس :ةدابع ثيدح (ًابيرق يتأيو 27١ ثيدحلا /باب ]٠١- ًاضيأ مّدقتو (هريغل ص)

 «ٌنهدوجسو ٌَنهَعوكر ّمتأو «َنهتقول ٌنهالصو «َنْمَءوْضُو ّنسحأ نم هللا ٌنهضرتفا ٍتاولص ٌنسمخ» :لوقي
 . «هل َرفغَي نأ ٌدهع هللا ىلع هل ناك ؛ ٌنهعوشخو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ سنأ ثيدح هدعب بابلا يف يتأيو

 (اهتقو لوأ يش ةالصلا يف بيغرتلا) 0 :
 يأ : يک هللا لوسر ٌتلأس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع (حيحص) (۱) ٠910-48

 ؟ّيأ مث :تلق .«نيدلاولا ُرِب» :لاق ؟يأ مث :ُتلق .«اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق ؟ىلاعت هللا ىلإ ُبحأ لمعلا

 . يندازل ِهَندَرَتسا ولو كي هللا ٌلوسر نهب ينثّدح :لاق . «هللا ليبس يف ٌداهجلا» : لاق

 .يئاسّنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 هي يبنلا عمس هنأ ؛ ضايع : هل لاقي سيقلادبع ينب نم لجر نع يورو (عوضوم) 6٠ 7١5 -)١(

 . همکل ٌفعاضي هللا ناف ؛مكتقو ِلَّوأ يف مكتالص اوُلصو ؛مكبر ٍركذب مكيلع» :لوقي

 ."!(ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ٌتقولا» :لاق ءال هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمُع نبا نع يورو (عوضوم) (۲) - 7١1-01

 . هللا رفع ٌرخآلاو هللا ناوضر ةالصلا نم لوألا
 . ينطقرادلاو يذمرتلا هاور
 نبا كلملادبع نب زيزعلادبع نب ميهاربإ ثيدح نم ًاضيأ ينطقرادلا ىورو (عوضوم) (۳) - 718 ۲

 ىللا ٌةمحر تقولا طسوو .هللا ناوضر تقولا لوأ» : اي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع ةروذحم يبأ

 . لجو زع هللا ٌوْفَع تقولا ٌرخآو
 تقولا ٍلوأ ٌلضف» :لاق ةي يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (فيعض) (4) 514 ۔ ۳

 1 . ؛ايندلا ىلع ةرخآلا لضفك ؛هرخآ ىلع

 .(819/51) ةفيعضلا» :رظنا .باذك رخآ هيف نكل «فيعض ؛(مهق نب ساهنلا) ب يمئيهلا هلعأ ()

۲۰۹ 



 .«سودرفلا دنسم» يف يمليدلا روصنم وبأ هاور

 يأ لك هللا لوسر لش :لاق لي هللا لوسر باخصأ نم لجر نعو (حيحص) (1) - ۳۹۸ ۔ 454

 .!داهجلاو «نيدلاوا ر ّريو ءاهتقول ةالصلا» :[لاق] لمعلا لضفأ : لاق “"وأ] : ةبعش لاق  ؟لضفأ لمعلا

 .؟حيحصلا» يف منهب جتحم هتاورو دما هار

 لبس :تلاق - E E اهنع هللا يضر ةّوْرَق ٌمأ نعو (هريغل ص) (۳) - نك

 . «اهتقو لّوأل ةالصلا» : ا نكي يبنلا

 لهآ دنع يوقلاب سيلو يِرَمُعلا رمع نب هللادبع ثيدح نم الإ ىوري ال : لاقو يڌمرتلاو دواد وبأ هاور

 «كيدحلا نسح «قودص اذه هللادبع» :هنع هللا يضر (ظفاحلا لاق) .«ثيدحلا اذه يف اوبرطضاو «ثيدحلا

 ال قوذص : يدع نبا لاقو . هثيدح.ُتَتْكُي :نيعَم نبا لاقو . قيل 1 ولخلا حاحا دمحأ لاق «نيل هيف

 مأ اهيفالاق نمو ؛هيبأل قيدصلا ركب يبأ تخأ يه هذه ةورف ّمأو .« ؟!/ينيدنلا نباو متاح وبأ هفعضو . هب سأب

 ١ . َمَهْوَأ دقف ةيراصنألا ةورف

 هللا لوسر ٌتعمس ينأ ٌدهشأ :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابُع نعو (هريغل ص) (4)- _ ٠٠٠

 | نعوكر ناو «نهتقول َُمالصو «نهتوضُو ٌنسحأ ن «لجو زع هللا ٌنهضرتْفا تاولص ٌسمخ» : لوقي كي
 رفغ ءانش نإ ؛ هع اللا لا سيرت ؛ لعفي مل نمو هل َرفغي نأ دهع هللا ىلع هل ناك ؛َنهَموشخو ؛َنهدوجسو

 . هبّدع ءاش ْنِإو «هل

E[باب۔۱۳ یضم] . . 

 ولا وسر نبع عرش لاق هنع هللا يضر ةرجُع نب بعك نع يورو «ةريغل ح) )٥( - علام

 :لاقف :«هدجسم ىلإ انروهظ يدنسم «(ابيَرَع نم ةثالثو < «©”ةنيلاوم نم ٌةعبرأ ءرفن ةعبس :نحتو

 e لوقي ام نورت لها : : لاقف انيلع لبقأ مث ءاليلق راف : لاق ءةالصلا رظتنن انسلج :انلق .«؟مكسلجأ

 هلف ؛اهّفحب ًافافختسا اهمُيَضُي ملو اهيلع ظفاحو ءاهيقول ةالصلا ىلص نا : لوقی مكبر ناف» ك .ال :انلق

 هل دهع الف: ؛اهّقحب ًافافختسا اهعّيَضو ءاهيلع ظفاحي ْملو ءاهتقول اهّلصي ْمل نمو . .ةنجلا هلخدأ نأ هع ّيَلَع

 نم اذه «لمعلا لضفأ" :لاق وأ ؛«لضفأ لمعلا* : لئاسلا لاق له كش ةبعش نأ ىنعملاو :0058/6) هدنسملا» نم ةدايز )١(
 ثيدحلا رظناو ,ءاهيضتقي قايسلاو «ادنسملا» نم ٌتطقس اهدعب يتلا ةدايزلاو ؛هللا همخر هيوري ام طبض يف هتيانعو هتقد

 : مهدنع هنأل. ؛الضعم ثيدحلا راص كلذلو :قيقحتلاب مهلهجل ةثالثلا نوقلعملا هلك اذهل هبنتي ملو .هدعب يذلاو «لوألا

 !!«. . .اهتقول ةالصلا لمعلا لضفأ» : لاق :ةبعش لاق»

 ابيكا یری دهاش ثينجللو ءيرهعلا قوق نمم وهو .هداتسإ يف وه امنإ هيلإ راشملا بارطضالاو «عبوت دق, هّنكل :تلق () .

 )٤0۲(: ١ ؟دواد يبأ حيحص) يف هتنيب

 نيغلا ضب ةرامبع ىفطصم هطبضو . قرلا مهيلع رجي مل رارحأ : يأ (انبرع) :هلؤق هلباقيؤو .انه قتعملا وهو (ىلوم) : عمج )0

 | .اهريغو ةطوطخملاو «دنسملا» يق ام فالخو «هبئارغو هماهوأ نم وهو «(بيرغ) : :عمج ٠ كنج د

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا )٤(



 ,«هل ثرفغ تنش هش نإو «هّتبذع تنش د نإ يلع

 وحن دمحأو ؟ظسوألا# و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 تكلا: يأ «ميملا ديدشتو ءارلا حتفب هب وه (ّمَرأ)

 ًاموي هباحصأ ىلع رم ةا يبنلا نأ : هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعض) (0) 7٠١ همم

 :لاق .- ًاثالث اهلاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق .«؟ىلاعتو كرابت مكبر لوقي ام نوردت له» : مهل لاقف

 نإو «هّتمحر ُثئش نإ ؛اهنقو ريغب اهالص نمو ءةنجلا هتلخدأ الإ ؛اهتقول ٌدحأ اهيلصي ال :يلالجو يتزعو»

 . (هتبذع ٌتئش تعش

 . "ىلاعت هللا ءاش نإ نسح هداتسإو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نم» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (ًادج فيعض) (0)- 84-17١

 ثَجرخ ءاهدوجسو ءاهعوكرو ءاهعوشخو ءاهّمايق اهل ّمتأو ءاهءوضو اهل غبسأو ءاهتقول تاولصلا ىلص

 ّمُِي ملو ءاهءوضو اهل غبسي ملو ءاهتقو ريغل اهالص نمو «ينتظفح امك هللا كظفح :لوقت ٌةرِفسُم ٌءاضيب يهو

 اذإ ىتح «ينتعّيَض امك هللا َكَعيَض :ٌلوقن ٌةملظم ٌءادوس يهو ثَجرخ ءاهّدوجس الو ءاهعوكر الو ءاهعوشخ

 .ةُهْجَو اهب برص مث ءُقَلَكِلا بولا فلي امك ْتَّنُل «هللاءاش ثيح ثناك

 .(طسوألا١ ىف ف يناربطلا هاور

 .[باب-] يشو ةادردلا يبا كيدخ يلا تاولصلا باب١ يف مدقتو

 كا كا LS E ع I O كولا 5

 يف ٍلجرلا ةالصا : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - 8 ١+

 مث ءءوضُولا ّنسحأف ًاضوت اذإ هنآ كلذو 11ش 98

 اذإف ٠ «ةئيطخ اهب هنع حو ءةجرد اهب هل تمر الإ ؛ةوطُخ طی مل ؛ةالصلا الإ جرحي ال دجسملا ىلإ جرخ

 لازي الو ءهمحرا َّمهللا هيلع لص َمهللا ثِحُب ملام الصم يف ماد ام هيلع يلصت ةكئالملا لزت ْمل «ىّلص

 . ؟ةالصلا رظتنا ام ةالص يف

 ثيدحلا /۹ /ةالصلا 5 مّدقتو] .هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 .[لوألا

 ةعامجلا ةالص» :لاق لب هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نعو (حبحص) (۲) 40

 . اًةجرد نيرشعو عبسب ٌذفلا ةالص نم ٌلضفأ

 .يئاسّتلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 )١( يمرادلا دنع اهب ىّوقتي ىرخأ قيرط هل ْنكل ءهفعضل فلؤملا راشأ )0779-71/8/1.
 )۲( نوفرعي ال لسلستلا ىلع ةثالث هيفو !هفعض يضتقي ام يمثيهلا نع اولقن مهنأ عم , 073777 /۱) ةلهجلا ةثالثلا هدلقتو «لاق اذك .

 «ةفيعضلا» : رظنا )۱۴۳۸(.



uoاملس اد هللا ىقلب نأ هرس ا ی و سلا  

 نس نم ٌنهنإو «ىدُهلا َنَئْس نس 18 یکی عرش یا لاا مي یا ثيح «ياولما الوم ىلع قال

 هنس متكرت ولو مکین ٌةّنس متكرتل «هتيب يف فّلختملا اذه يلصي امك ءمكتويب يف متيلص مكن ولو «ىدهلا
 هل هللا بتك الإ ؛دجاسملا هذه نم لجسم ىلإ دمعي ملا ةروهطلا سيف رّهطتي لجر نماامو ءمتللضل مکین

 قفانم الإ اهنع فّلختي امو انتيأر دقلو يس اهب هنع ٌطحيو ٌةجرد اهب هجفريو ءةنسح اهوطخي ةوطخ لكن

 . فصلا يف ًماقي یتح نيلجرلا نيب یداهُب هب ىتؤب لجرلا ناك دقلو .قافنلا ٌمولعم

 : 7٠ج لا ناك نإ ! ءضيرم وأ «هقاقن مَع ذق قفانم الإ ةالصلا نع فّلختي امو ايار دقل :(ةياور يفو)

 ةالصلا ىدهلا ننس ني إو «ىدهلا ننس انمّلع يي هللا لوسر نإ : لاقو «ةالصلا يتأي ىّتح نيلجر نيب يشم
 . هيف ندي يذلا دجسملا يف

 .هجام نباو ياسنلاو دواد وبأو ملسم.هاور

 . .دجسملا ىلإ هب تمي هدّضَعِب ذوي «هيبناج نم دّقْرُي : ينعي (نيلجرلا نيب ىَداهُي) :هلوق
fiaهتالبص ىلع ةعامجلا يف يلجرلا الص لصف : ل لاق هنعو: :حيحص) () -  

 . (ةجرد نوزشعو عضب هّدحو

 .هتيب يف هنالص لثم اهلك : (ةياور يفو) (حيجص)

 . هوحنب هحيحص» يف ةميزخ نباو يناربطلاو راّزبلاو ىلعي وبأو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 لوسر تعمم : لاق.هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع نب هللادبع] نعو:(نسح) (0) 405 64

 . "عمّجلا يف ةالصلا نم ُبَجْمَيَل ىلاعتو كرابت هللا نإ : 'لوقي ةَ هلل

 . نسح دانسإب رمع نبا ثيدح نم يناربطلا كلذكو «نسح دانسإب دمحأ هاور

4٠ Voأَضوت نم | !لوقي لي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر َنامثع نعو (حيحص) (5)-  

 E : «هبنذ هل ٌرِفَغ ؛مامإلا عم اهالصف «ةبوثكم ٍةالص ىلإ ىشم ّمث «ءوضؤلا ٌعبسأف

 : .[9 /ةالصلا -6 ىضم] . «ةحيحصاا يف ةميزخ ن با هاور

A-ةليللاينانأ» :واي هللا لوسر لاق : اغاتي هللا يشر سابع نبا نو ریت صا 0-5  

NE RE a :- ىلوألاك هل ةياورلاو  ملئسم يفو :ةطوطخملاو لصألا اذك )١( 

 .ىرخ أ قيرط نم (۳۸۲ /۱) دمحأل ةياور يهو 1

 ۴ و ا ل ءمهو وهو .8باطخلا نب رمع نع» : لصألا ةفز

 يف ريثك نبأ هدروأ باونصلا ىلعو غ(727١) «ةحيحصلا» يف جّرخم وهو كانا يناربطلا ريغ هاور كلذكو «هللادبع

 e َو و حيحص ١417 مقر) ؛ريغصلا عماجلا ىلع ةدايزلا» يف: طرا 000/4 /78) ؛ديناسملا عماج»

 : . «ريبكلا

 ءدحاو ئتعملاو «٠عمجملا» يف امك يناربطلا ةياور وهو «بيطخلا هنع هاور اذكو ؛«عيمجلا) : :«دتسملا# يفر 'ءلصألا اذك قفرفز

 !(ةعمجلأل عمج ميملا حتفو ميجلا مضب هودّيق اذكه (عّمُجلا) مهتعبط يف عقوف «ةئالثلا نرقّلعملا هدضأو . ةعامجلا : يأ
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 له :لاق «كْيَدعسو بر كيبل : تلق !ٌدّمحم اي : : يل لاقف ءقروص ِنسحأ يف يير تيأر : (ةياور يفو) يبرز

 :لاق وأ - ّيِدَت نيب اهرب ُتدجو ىتح ّيَفَتك نيب هدب عضوف .ملعأ ال : تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف يرد

 !دّمحم اي :لاق - برغملاو قرشملا نيب ام :لاق وأ ©" ”ٍضرألا يف امو تاوامسلا يف ام ُتملعف  يرحن يف

 «تاعامجلا ىلإ مادقألا ٍلقنو ؛تارافكلاو .تاجردلا يف .معن :تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف يردتأ

 ناكو ريخي تامو.هزيخي شاع نهيلع ظلاخ نو والملاعب ةالصلا راظتاو .. تاربكلا يف ف ِءوضولا غابسإو

 ٌكلأسأ يّنِإ !ّمهللا :لق َتيَلِص اذإ :لاقف .ٌكيدعسو كيبل :ٌتلق ادمحم اي :لاق ر نک ةيرلذ

 :لاق .نوتفم ريغ كيلإ ينضبقاف ٌةنتف كدابعب تدرأ اذإو «نيكاسملا ٌبُحو «تاركنملا ٌكرتو ؛تاريخلا ّلعف

 . ماين ٌسانلاو ليللاب ٌةالصلاو «ماعطلا ماعطإو «مالسلا ٌءاشفإ :ٌثاجردلاو

 "بیرغ نس تيد :لاقو يذمرتلا هاور

 : #دحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب :(تارْبسلا) .نوبّرقملا ةكئالملا مهو :(ىلعألا ألملا)

 .دربلا ةّدش يهو «ةرْبَس عمج

 فلختملا اذه ملعب ولو» :لاق كي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (ركنم) 77١ )١(
 .«هيلجرو هيدي ىلع ًاوبح ولو اهاتأل اهيلإ يشاملا اذهل ام ةعامجلا يف ةالصلا نع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ۲١[ /انه] «ةعامجلا كرت» يف همامتب يتأي ثيدح يف يناربطلا هاور

 نيعبرأ هلل ىَلص نم : لَك لاق : لاق هتع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ح) (8) 4-0۸

 . قافلا نم ٌةءاربو ءرانلا نم ٌةءارب :ناتءارب هل بتُك ؛ىلوألا ة ةريبكتلا كردي ؛ةعامج يف ًاموي

 يلْمّملا لاق .هورمَع نب ةمعط نع ةبيتق نب لس ىور ام الإ هعفر ًادحأ ملعأ ال» :لاقو يذمرتلا هاور

 )١( يف مدقتملا قيلعتلا رظنا . مانملا يف :يأ )4/ ٠ (هغابسإو ءوضولا يف بيغرتلا .

 اذك .هيلع هب هللا حتف يذلا هملع ةعس نع ةرابع وهو ءامهريغو راجشألاو ةكئالملا نم اهيف امم ىلاعت هللا هملعأ ام :ينعي (۲)

 . )١/ ٤٦۳( «ةاقرملا» يف

 ءامهريغو ء(١۷٠ - 178) «ةنجلا لالظ» يفو ؛ليلغلا ءاورإ» نم ؛زئانجلا» لوأ يف هيلع ُثملكت دقو ؛حيحص وهو :تلق (۳)

 يجانلا خيشلا انه ثيدحلا ىلع مالكلا لاطأو «هنع ٌتعجر دقف «ثيدحلا فيعضت ىلإ تاقيلعتلا ضعب يف ٌتبهذ تنك دقو

 نأو !اهلك اهجرخي مل هنأ عم يذمرتلا ىلإ ًاعيمج اهوزعو تاياورلا نيب عمجلا نم فلؤملا ىلع ذخؤي ام نيبو (15-0)

 ؛ةباحصلا نم ةعامج ةياور نمو «ظافلأو قرط ةّدع نم ثيدحلا «ةفرعملا» باتك يف قاس دق لاّسعلا دمحأ ابأ ظفاحلا

 . مانملا يف ناك كلذ نأب حّرصم اهرثكأو

 حيحص مسا لك نأل ؛دارفإلا يف ناكسإلاو ء عنجلا يف حتفلا باوصلا نأ ءاطخ ناكسإلا نأ كش ال» :(1) يجانلا لاق (4)

 تالختك ؛ةريهش ةريثك يهر ءاهرئاظنو ةظفللا هذهك اهتكرحب هتيع كيرحت بجو ءاتلاو ٍفلألاب عمُج اذإ (ةّلُعَف) ىلع نيعلا
 .٠ . تاتكسو تالكأو تارمثو

 هبنتي ملو .لاجرلا بتكو يذمرتلا نم حيحصتلاو ءأطخ وهو «ةرامع ةعوبطمو ةطوطخملا يف اذكو ء(ملم) :لصألا (6)

 !ره امك هوكرتف يناثلا عضرملا يف أطخلل ةثالثلا نرقلعملا
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 60 باتكلا اذه ريغ يف ثيدحلااذه ىلع انملكت دقو . «تاقث هتاور ةيقبو ةمعطو “لسو : هنع هللا يضر

 ناك هنأ لك يبنلا, نع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع" ![سنأ نع] و (فيعض) (؟)- ۲۲۳ ۹

 د اه للا نك ؛ءاشجلا لص نم لول کرا والذي نیر امج دس يف ىلص نما ١ :لوقي

 . ارانلا نم
: : 

 :لاقو ءهظفل ركذُي ملو «مدقتملا ينعي .«سنأ ثيدح وحن» :لاقو يذمزتلاو «هل ظفللاو هجام نبا هاور

 يف يردبعلا “نيزَر هركذو .ًاسنأ كردي مل سنأ نع يوارلا ةيزغ نب ةرامع نأ ينعي .«لسرم ثيدحلا اذه»

 : . ملعأ هللاو .اهعمج يتلا لوصألا نم ءيش يف هرأ ملو 1 هعماجاا

Iroّنسحأف اضوت نَم» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (هريغل ح) (4)-  

 مهر وجا ني كلذ ٌصقنب ال ا ع ا ع ا «.هءوضو

 . ؛ًاقيش

 لإ ىقملا 5 [-4] يف مّدقتو س طرش ىلع حيحص» :لاقو ا يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ركذف ... :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :ٍلاق راصنألا نم لجر نع بّيسملا نب ديعس ثيدح «دجاسملا

 ضعب يقبو ًاضعب اوّلص دقو دجسملا ىتأ ْنإف «هل رفع ةعامج يف ىلصف دجسملا ىتأ ْنإف» :هيفو «ثيدحلا

 .«كلذك ناك ةالصلا مئأف اوُلص دقو دجسملا ىتأ ْنِإف :كلذك ناك ّيقب ام ّمثأو ٌكردأ ام یلص

 (ةعامجلا ةرثك يف بيغرتلا) 7 :

 موب ال هلا ٌلوسر انب ىلص :لاق هنع هللا يضر بعك نب نبأ نع (هریغل ح) 01) 411 ۷
 لقثأ نيتالضلا نيناه نِإ» :لاق ءال :اولاق . «؟نالف ٌدهاشأ» :لاق ال :اولاق .«؟نالف ٌدهاشأ» :لاقف « 3

 ٍلثم ىلع لوألا فصلا ْنِإو ءٍبٌكُرلا ىلع ًاوْبَح ولو امهومّتيتأل امهيف ام نوملعت ولو «نيقفانملا ىلع تاولصلا
 ءهدخو هتالص نم ىكزأ ٍلجرلا عم يلجرلا ةالص ناو هومئْرَدتبال هيليضف يف أم ْمُتملَع ولو ؛ ةكئالملا فص

 ١ .«لجو زع هللا ىلإ ٌبحأ وهف َرْثَك املكو « لجرلا عم هتالص نم ىكزأ نيلجرلا عم هتالصو

 سكنا ءمكاحلاو ««امهيحيحصا يف ناّبح نباو ةميزخ نباو < «يئاسّنلاو دواد وبأو دمحأ هاور

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا )0(

 . عسوتب 1391و 1194) «ةحيحصلا# يف هتجرخو : تلق 4(

 55 ثيدحلا /باي19) ًاتيِبُم هديعيسو «فلؤملا هركذيس يذلا لاسزإلا مهفل اهنم ذب ال لصألا ىلع ةدايز (۳)

 انه ةرامع ةعبط يف غقوو :هتمجرت نم ءيش عم قبس دقو «يطسقرسلا يسلدنألا وهو .هريغو «سوماقلا» يف امك ءارلا حتفب )٤(
 ملا. .(1/17) ثيدحلا ىلع مدقتملا قيلعتلا رظناو . (+4/1) ةلهجلا ءدلقت تماطخ رهو ءارغصم (نيزز) ينأياميفو كانهو

 نإ اهدا ولع 1 يايارهو کام ا کاو یا نان د سقم عن لإ 6 .هرأ ملو» :فلؤملا لوق نإ

 !دانسإ نود ًاقلعم هركذ

 .هدعب امب نح ثيدحلا َّنكل ءرظن هيفو «يبهذلا هققاوو :تلق (ه)

° 



 30 ثيدحلا اذه ةحصب يلهذلاو نيعَم نبا

 ةالص) : الك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يثيللا ميسَأ نب ثابق نعو ( هریغل ح) (1)- 4117 هالال

 ةينامث ةالص نم هللا دنع ىكزأ ةعبرأ ٌةالصو «ىرتت ةعبرأ ةالص نم هللا دنع ىكزأ هّبحاص امهُدحأ موي نيلجرلا

 . ."7ىرتت ةئم ةالص نم هللا دنع ىكزأ مهدحأ مهّمْوي ةينامث ةالصو «ىَرْث

 ۳ب سأب ال دانسإب يناربطلاو رازبلا هاور

 (ةالفلا يف ةالصلا يف بيغرتلا) -۸

 . ةعامجلا يف ةالصلا ىلع اهليضفت ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دقو» : هللا همحر ظفاحلا لاق

 الصلا» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيردُخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (1) 418 _ ۲۳

 اليم نیسم تغلب ةاهةؤنسسو اهضوكر نأ الف يف اهالص اذإف ءةالص نيرشعو ًاسمخ ُلِدَعَت ةعامجلا يف

 دبع كيدجلا دصو -.؟"!ةايهطرشا ىلع حيحص» :لاقو هظفلب مكاحلا هاورو .““دواد وبأ هاور

 .هريغو '''يراخبلا

 ىلع ديزت ةعامج يف لجرلا ةالص» : ي هللا لوسر لاق :لاق :هظفلو ««هحيحص» يف نابح نبا هاورو

 نيسمخب هئالص ٌبتكُت ؛اهدوجسو ءاهعوكر ٌمتأف يبي ٍضرأب اهالص ناف «ًةجرد نيرشعو سمخب هّدحو هتالص
 . (ةجرد

 .دواد يبأ ةياور يف رسفم وه امك ؛ةالفلا وه : ءايلا ديدشتو فاقلا رسكب (ّيِلا)

 نم ام» : و هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يوُرو (فيعض) (1)- 774 - ٤

 ىلع تَرَ [و] «نيضرأ عبس ىلإ ءاهاهتنم ىلإ كلذب ؟0ئّرَسسا الإ « ءركذب وأ ءةالصب اهيلع هللا ٌركَذُي ةعقب

 وهو ؛يثيللا مّيشأ نب ثابق ثيدح نم ًادهاش هل َّنأ ىلإ رظنلاب يه امتإ ةروكذملا ةّحصلا َلعلف «فعض هدنس يفو :تلق (1)

 . خيش :لاقو ؛«نيعباتلا تاقث» يف نابح نبا هركذ ؛(ثابق) نع يوارلا دايز نب نمحرلادبع ريغ تاقث هلاجرو .هّبقَع يتلا

 .نيقرفتم :يأ ()
 .هلبق امب نسح وهو ؛(لصألا) يف هنايبو ء«رظن هدانسإ يف» : رجح نبا ظفاحلا لاقو !؟فرعُي ال نم هيفو فيك :تلق ()

 ىلع فّعاضت ةالغلا يف لجرلا ةالص» :ثيدحلا اذه يف دايز نب دحاولادبع لاق :لاقو# :هصن ام انه لصألا يف :تلق (4)

 ءهلق يذلا ظفلل هتفلاخم عم وهف  هنم ةدايزلاو - دواد وبأ هدنسي مل قلعم اذهف .«[ثيدحلا قاسو] ؛«ةعامجلا يف هتالص

 .؟ةحيحصلا» رظناو . ركنم وأ ذاش  هدعب يذلا نابح نبا ظفلو

 . 0741 5) ۲ةحبحصلا» يف هنايبو ؛ طقف حيحص وه امنإو )5١8/1(. يبهذلا هقفاوو ()

 نبا نع ثيللا قيرط نم هاور هنإف ؛؟هريغو يراخبلا دنع ثيدحلا رْدّصو" :هلوق فتصملا ىلع ركنا :(14-50) يجانلا لاق 00

 هل ناو هرب نفر يشي هرئلا الس لطي ایا واما هظقلو ديعس يبأ نع باّبَح نب ب هللادبع نع داهلا

 برقأ يراخبلا ظفلو :تلق . ؟ةتسلا بتكلا باحصأ ةيقب نود قيرطلا كاذ يف دواد يبأل هتققاومل هجام نباب يراخبلا لدعي نأ

 . هللا ءاش نإ هيلع ْرَكُْي مل رركذملا هلوقب هيلع لّيذ فلؤملا نأ ولف ٠ ءرهاظ وه امك نابح نبا ظفل ىلإ

 نمو هنم ةدايزلاو «هريغو ىلعي يبأ نم بيوصتلاو !(747 /1) ةلهجلا ةعبطو ةطوطخملا اذكو «(تفرشتسا) :لصالا 2

 ١ ًاضيأ ةطوطخملا
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 : «ضرألا هل تفرخزت الإ ةالصلا ديري ضرألا نم ةالفب ٌموقي دبع نم امو « عاقبلا نم اهلوح ام

0 : 
 ناك اذإ» : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نعو (حيحص) (5)- ۷ - 4١54

ETماقأو ندا َنإو .هاكلم هعم ىّلص ماقآ ناف «ٌمَميتيلف ًءام ذجي مل ناف ۽ ءًأّضوتيلف  
 . «هافرط ىرُي ال ام هللا دونج نم هفلخ یلص

 : [باب ١ ىضمو] .ناملس نع يدْهَّنلا نامثع يبأ نع هيبأ نع ْيمْيَتْلا نبا نع قازرلادبع هاور

 نّذؤي .يظَش سأر يف «منغ يعار نم كبر بع : : 85 ينلا نع رماع نب ةبقع ثيدح مدقتو (حيحص)
 ترفغ دق «ينم فاخب «ةالصلا ميقيو َنّدؤي اذه يدبع ىلإ اورظنا :لجو زع هللا لوقيف < .يلصيو 5 ةالصلاب

 . «ةنجلا هثلخدأو «يدبعل

 .«ناذألا ١[ /ةالصلا -5]» يف مدقتو . يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 (امهنع زخأتلا نم بيهرتلاو «ةعامج يف ةصاخ حبصلاو ءاشعلا ةالص يف بيغرتلا) 9
 نما !لوقي لَك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع (حيحص) (۱) - 419 5

 ؛ «هلك ليللا ىّلص امنأكف '"”ةعامج يف ّحبصلا ىلص نمو :ليللا فصن ماق امّئأكف :«ةعامج يف ءاشعلا ىّلص
 بصب مايقك ناك ؛ةعامج يف ًءاشعلا ىَّلص نم : هظفلو «دواد وبأو هل ظفللاو - ملسمو كلام هاور ش

 . لیل مايقك ناك ؛ ةعامج يف ٌرجفلاو ءاشعلا ىّلص نّمو ؛ةليل

 باب١ :«هخيحصا يف ةميزخ نبا لاقو .؟حيحص نسح ثيدح» :لاقو .دواد يبأ ةياورك يذمرتلا هاور
 يف ءاشعلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا يف رجفلا ةالص نأ نايبو «ةعامج يف رجقلاو ءاشعلا ةالص لضف

 يبأ ظفلو ءملسم ظفل وحنب هركذ مث ,0:ةعامجلا يف ءاشعلا لضف افعض ةعامجلا يف اهلضف نأو ءةعامجلا
 . ملعأ هللاو . هيلإ بهذ ام عفادي يذمرتلاو دواد

 الص لقثأ َّنإ» : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو «حيحص) - 117 - )١(
 ةالصلاب َرّمآ نأ ٌتْمَمَم دقلو ءًاوُبَح ولو امهْوَنأل امهيف ام نوملعي ولو ءرجفلا ةالصو ءاشولا ٌةالص نيقفانملا ىلع
 ةالصلا نودهشي ال موق ىلإ سطح نم مَرُ مهعم ٍلاجرب يعم َقِلطنَأ مث «سانلاب َيّلصيف الجر ّرمآ مث ر
 : .«رانلاب مهتويب مهيلع َقرحأق

 .ماسمو يراخبلا هاور
 ًالجر رم نأ ُتْمَمَه دقل» :لاقف «تاولصلا ضعب يف اسان قف ب هللا لوسر نأ :ملسمل ةياور يفو ع هم

 ّملع ولو «مهتويب بطحلا مّرُحب مهيلع اوقّرحْبَف مهب ٌرمآف اهنع نوفلختب لاجر ىلإ فلاخأ مث «سانلاب يّلصي

 .هدعب يذلا ظفللا هيي امك ؛ةعامج يف ءاشعلا ىلص ناكو :يأ 0

 .اهل ىنعم الو «هريغ دنع الو «دواد يبأ دنع اهل لصأ الو ؛«حبصو" :ةدايز لصألا يق قفز
 , 050 /۲) «ةميزخ نبا حيحص» ()



 . ؟ءاشعلا ةالص ينعي .اهدهشل ًانيمس ًامظَع ٌدجب هنأ مهّدحأ

 ءاسنلا نم تويبلا يف ام الول» : ثيدحلا اذهل دمحأ مامإلا تاياور ضعب يفو (فيعض) ()- ۰ - ۲۲١

 . ؛رانلاب تويبلا يف ام نوفي ينايتف ٌثرمأو ءءاشعلا ًةالص ُتمقأ «ةيّمّدلاو

 رجفلا يف ّلجرلا انْدَقَف اذإ انك :لاق امهنع هللا يضر ّرمع نبا.نعو (فوقوم حيحص) (۳) 4174

 . ّنظلا هب انأسأ ٍءاشعلاو

 ."!هحيحص) يف ةميزخ نباو يناربطلاو رازبلا هاور
 ةترضح نيح هنع هللا يضر ءادردلا ابأ ٌتعمس : لاق عَحّنلا نم لجر نعو (هريغل ح) (4)- 418 ۹

 نإف هارت كنأك ةللا دبع : لوقي ل هللا لوسر ٌثعمس فال هللا لوسر نع هّتعمس ًاثيدح مكُتّدحأ :لاق ةافولا

 ْنأ مكنم عاطتسا نمو .باجتسُت اهنإف «مولظملا ةوعدو كايإو ءىتوملا يف كسفن ْدُدعاو كاري هنإف هارت نكت مل
 . «ٌلعفيلف ًاوُبَح ولو حبصلاو ًءاشهلا : نيتالصلا َدهشي

 .©0هلاح ينرضحي الو «ًارباج مهبملا لجرلا ىمسو ؛«ريبكلا# يف يناربطلا هاور

 ىلص نم : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يوُرو (عوضوم) (۲) - 7١51-6

 . «رذقلا ةليل نم هّظحب ّدخأ دقف ؛ةعامج يف ًءاشعلا
 . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نم» :لوقي ناك هنأ لَك يبنلا نع هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع نعو (فيعض) (۴) - 7١07-0١

 . «رانلا نم ًاقتع اهب هل هللا بتك ؛ءاشعلا ةالص نم ىلوألا ٌةعكرلا هنوف ال ءةليل نيعبرأ ةعامج دجسم يف ىلص

 يذمرتلا هيلإ راشأو .رمع نع كلام نب سنأ نع ةيزغ نب ةرامع نع ليعامسإ ةياور نم هجام نبا هاور

 .ًاسنأ كردي مل  يندملا ينزاملا وهو  ةيزغ نب ةرامع نأ ينعي .«لسرم ثيدح وه» :لاقو ءهظفل ركذي ملو

 . [لوألا ثيدحلا /باب ١١5 ىضم]

 ءّدجسملا ىتأ مث أضوت نم» :لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (ركنم) (4)- 7١18-5

 دفو يف بتكو «راربآلا ةالص يف ٍذئموي هتالص تبتك ؛رجفلا يلصي ىتح ٌسلج مث ءرجفلا لبق نيتعكر ىلصف
 . «نمحرلا

 . ةمامأ يبأ نع "”نمخرلادبع يبأ مساقلا نع يناربطلا هاور

 حبصلا ًاموي لك هللا لوسر انب ىّلص :لاق هنع هللا يضر بعك نب ّيِبأ نعو (هريغل ح) (0)- 414-587

 .الاق امك وهو ؛يبهذلا هقفارو ؛«نيخيشلا طرش ىلع حيحص" :لاقو ءًاضيأ مكاحلا هجرخأو :تلق (1)

 .(4//19) ؟ةحيحصلا" رظناو ؛هيوقي دهاش هل نكل ()

 ةنسلل فلاخم ركنم نتملاو ««يناربطلا» عبط نأ دعب كلذ تفرع «هيف ملكتم هنودو «فلاخي مل اذإ ثيدحلا نسح وه :تلق 0

 امل امازتلا هتتسح تنك نأ دعب ء(1۷۲۳) ؛ةفيعضلا# يف ثيدحلا تجرح دقو .تيبلا يف رجفلا ةنس ةالص يف ةيلعفلاو ةيلوقلا

 ءهولسحو ةلهجلا يندلقف 5(2) مقر كانه روكذملا طرشلاب يرذنملا ىلع دامتعالا نم ؛حيحصلا# ةمدقم يف هتركذ تنك

 . «انلبس مهنيدهنل ايف اودهاج نيذلاو# هللا قدصو «ىلاعت هللا يتادهو
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 تاولصلا ٌلقثأ نيئالصلا نيتاه َّنإ» :لاق .ال :اولاق «؟نالف ٌدهاشأ» :لأق .ال :اولاق .«؟نالف ٌدِهاشأ» :لاقف
 . ثيدحلا .٠ . . بكرلا ىلع ًاوْبَح ولو امهومتيتأل امهيف ام نوملعت ولو «نيقفانملا ىلع

 . (ةعامجلا , ةرثكا :يف همامتب مدقتو . .مكاحلاو ؛ !امهيحيحص) يف ناّبح: !نباو ة ةميزخ نباو «دمحأ هاور

 .[باب- ا

 یلص نمد 0 كو يبنلا نع لا ينعر تدج نب یس نعو (هریغل ص) (1) ٤4 - 4٠١

 . «هللا ةّمذ يف وهف “حب ملا

 . حیحص دانسإب هجام نبا هاور

 الف», : هيف دازو .هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم ًاضيأ اورو (هريغل ض) (۷) - ۲۱ ۔ ۰

 ١ . هجر ىلع الا يف هي یتح للا هَل هَل نمف «هدهع يف هللا اورِخُت

 .«سمخلا تاولصلا [باب 119 يف مّدقتو «بدنج ثيدح نم ملسم هاور

 .هدهع تضقن اذإ ؟ةمجعملا n لاقُي)

 : لوقي ا هلا لوسر تمس : لاق هنع هللا يضر ناملس نع يورو (أدج فيعض) (5) - 514-

 . «ناطبشلا ةبارب ادغ ؛قوسلا ىلإ ادغ نمو ءناميإلا ةيارب ادغ ؛حبصلا ةالص ىلإ ادغ نم»

 ا

ORE EYنأ :ينغلب : لاق لو يبنلا باحصأ نم ٍلجر -“ كو  

 E هزم اهب ٌلخديف عرب ىتح هعم اهب لازي الف ؛ ا

 . هلزنم اهلخديف مجري ىتح هعم اهب لازي الف ءودغي نم لّوأ عم وسلا ىلإ هتيارب ودغي
 ل ا ا

 باطخلا َّنِب َرَمُع “نأ : :ةمّْشَح يبأ نب ناميلس نب ركب يبأ نعو (فوقوم حيحص) (4) 417 - ©

uنيب ناميلس ٌنكسَمو «قوسلا ىلإ ادغ َرمُع نأو  
 «يّلصي بأ هنإ :تلأقف !حبصلا يف ناميلس َرأ مل :اهل لاقف «ناميلس ّمأ ِءافّشلا ىلع َّرَمَف ءقوسلاو دجسملا

 . ًةليل موقآ نأ نم ّىلإ ٌبحأ ةعامج يف حبصلا ًةالص دهشأ نأل : رمع لاق !هانيع هّتباغف

 يناربطلاو ًاضيأ ٠١( /5) دمحأ دنع الو ءهجام نبا دنع تسيل اهنأل اهُفذحف ؛ةعامج يف ةدايز ةطوطخملاو لصألا يف ()

 .؛هتْمذ يف :ئلاعتو كرابت هللا اورفخت الف» : يناربطلا دازو !اهوتبثأف  مهتداعك  ةثالثلا ولفاغلا اهنع لفغو «(577-55/9)

 نيذللا بدنج ثيدح يف الو قيدصلا ركب يبأ ثيدح يف يه تسيل كلذكو ؛ةرمس نع نسحلا قيرط نم هجام نباك هاجرخأ

 : .هذعب

 ٠ . .أطخ وهو «قوف نم ةانثملاو ميملا حتفب (مّنْيَم) : ةرامع ةعبط يفو «هريغو «باسنألا» يف امك ةثلثملا حتقو ميملا رسكب ()

 حخيحلص فوقوم وهو 007/711 /1) «ةقرعملا" يف ميعن وبأ هنعو ء(١٠۲۷ /۱۸۳ /0) «نادحولا» يف مصاع يبأ نبا :تلق قرف

 . هفيعضت ىلإ فلؤملا راشأ اذامل يردآ الف ««ةباصإلا» يف ظفاحلا لاق امك ءدنسلا

 )٠١۲(. «أطوملا# نم بيوصتلاو ؛«نع# :هريغو لصألا يف (6)

1۰ 



 . كلام هاور

 ٍةمْلُظ يف ىشم نم» :لاق ال يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ص) ۸ - 474 -)1١(

 . «ةمايقلا موي رونب لجو زع هللا ّيِقل ؛دجاسملا ىلإ يللا

 . هوحن (هحيحصا يف نابح نبالو «نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 : ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يدعاسلا ٍدعس ِنب لهس نعو (هريغل ص) )١1( 156 _ همه

 . ةمايقلا موي ٌماتلا رونلاب ٍدجاسملا ىلإ ملا يف ف َنيِئاّشملا ِرشَبا

 طرش ىلع حيحص» :لاقو هل ظفللاو  مكاحلاو ءاهحيحص» يف ةميزخ نباو ءهجام نبا هاور

 . [باب ]٩- هريغ عم مدقتو .؟نيخيشلا

 (رذع ريغل ةعامجلا روضح كرت نم بيهرتلا) ؟٠
 ًءادنلا ٌممس نم» : الب هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (فيعض) (1)- قي

 .ىلص يتلا ةالصلا هنم لبق مل ؛ - ضرم وأ فوخ :لاق ؟رذعلا امو :اولاق  ٌرذُع هِعاَا نم هعنمي ملف

 .هوحنب هجام نباو «(هحيحص» يف نابح نب باو ءدواد وبأ هاور

 نم الإ هل ةالص الف ؛ْبِجُي ملف ادنلا ٌعِمَّس نم :لاق هب يبنلا نأ ؛هنعو (حيحص) (1) 4795-0

 ىلع حيحص» :لاقو «مكاحلاو ؛«هحيحص) يف نابح نباو ؛هجام نباو «هباتك يف غبصأ نب مساقلا هاور

 .«امهطرش
 :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص نسح) (؟5) 4707-5

 امّنِإَف ؛ةعامجلاب مكيلعف .ناطيشلا مهيلع ٌدَوْحَتسا دق الإ ؛ٌةالصلا مهيف ماقث ال ءوذب الو ةبرق يف ةثالث ْنِم ام»

 .«ةيصاقلا منغلا نم ُبئذلا لكي

 . مكاحلاو «؟امهحيحص) يف نابح نباو ةميزخ نباو «يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور

 ٠- )7( 7١«هلكأ هب الخ اذإ «ناطيشلا ناسنإلا َبئذ نإ» :«هعماج» يف نيزَر دازو (فيعض) .
 ءمكتويب يف متيلص مكنأ ولو» :هيفو «هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح [باب -3] مدقتو (حيحص)

 .ثيدحلا (متللضل مكيبن هس متكرت ولو .مكيبب َةَنُس متكرتل هتيب يف ٌفّلختملا اذه يلصُي امك

 . امهريغو دواد وبأو ملسم هاور

 ٠- )0( 78."”هترفكل مكيبن ةنس متكرت ولو :""دواد يبأل ةياور يفو (فوقوم فيعض) .

 . هيلي يذلا يف هارت امك حيحص اهنود ثيدحلاف الإو «باوجلاو لاؤسلا ةدايزل انه هتدروأ امنإ :تلق 212

 تهبن امك ؛هللا همحر يجانلا كلذ ىلع هبن دقو . اذه فلؤملا ريبعت هب رعشب امل ًافالخ ةياورلا هذه ريغ دواد يبأل سيل :تلق (۲)
 .(209) ةدواد يبأ حيحص: يف هيلع ًاضيأ

 . (باب )١71 «حيحصلا# رظنا .هريغو ملسم ةياور وهو ؛«متللضل» : ظفلب ظوفحملاو : تلق 2
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 .[لوألا ثيدحلا /باب - ل

 ءافجلا» : لاق هنأ ؛ ؛لک هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ ٍنب ذاعم عو (فيعض) (5) - رسل

 . ييجي الف ةالصلا ىلإ يداني هللا دانم عمس نم 0 ءءافحلا

 .دئاف نب نابّرةياؤر نم يناربطلاو دمحأ هاور

 عسب نأ ةيخلاو ءادلا ني نؤملا يا : للك هللا لوسر لاق :ئناربطلل ةياور .يفو (فيعض)'

 . ييجي الف ةالصلاب بوي نذؤملا

 :ةالصلا ةماقإل مسا : انه (بيوثتلا)
 نأ ٌتْمَمَم دقل» : ل هللا لوسز لاق : ناخش هللا يقر ةريرق نبا نع (حيحص) (۳) - ٤۲۸ ۔ 4

 .«مهيلع اهقرحأف ؛ةلع مهب تسيل «مهتویب يف نولصي ًاموَق ينآ م «پطَح نم ًامَّرُح يل اوعمجيُ ييف رمآ
 ي لاق ؟اهريغ وأ ىنع ةعمجلا ::- مصألا نبا وه ديزيل ليقف

 : .اهريغ الو ةعمج 2”ركذ ام ؛ هللا لوسر نع هرثأي

 ."ارصتخم يذمرتلاو هجام ن نباو دواد وبأو ملسم هاور

 انآ اللا لوس اي: تلق : لاق هنع هللا يضر موتكم ما نب ورمَع نعو (حیخص نسح) (4 040_4
 :لاق . ا وا لاق ؟يتيب يف ّيلصأ نأ ةصخر يل ٌدجت لهف «ينُميالي ال ئاق يلو «رادلا عساش ٌريرض

 . «ةصخر كل ٌدجأ ام» :لاق.. . معن

 . مكاحلاو ««هحيحصا يف ةميزخ نباو «هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور

 قر موقلا يف ىأرف ءّدجسملا ىتأ ةي هللا لوسر نأ :ًاضيأ هنع دمحأل ةياور يفو (حيحص نسح)

 هُتقرحأ الإ هتيب يف ة ةالصلا نع فّلختي ٍناسنإ ىلع ُرِدفَأ الف ءجرخأ مث ا لسا ا :لاقف

atا ءارجشو ًالخن ٍدجسملا نيبو ينيب نإ !هللا لوسر اي :  

 . «اهتئاف» : لاق . . معن : لاق . E لاق ؟يتيب يف َّيَلصأ نأ ينعَسَي

 دحل هلع اا

 . رادلا ديعب 5 فلألا دعب نيتلمهملا نيعلاو نيسلاو هالو ةمجعملا نيشلاب وه (رادلا عساش) : :هلوق

 ٌيباطخلاأ هلاق .باوصن سیلو «واولاب «ينموالي ۳ : دواد يبأ خسن يفو . ينقفاوي ال : يأ (ينُميالب ال) : هلوقو

 عمش ْنِم١ :اولاق مهن ا هللا لوسر باحصأ نم دحاو ريغ نع انيّوُر' :رذنملا نب ركب وبأ ظفاحلا لاق .هريغو

 .«دراد يبأ" نم هتيثأ امو ؛«ركذي ملول :هريغو لصألا )١(

 بلاغ يه.امك «هيلع فلؤملا هني نأ ٌدوأ ُتنكف «هل قايسلا نإف ؛دواد يبأ ريغ ءارصتخم نورخالا هاور كلذكو :تلق (؟)
 ش 501 آی حيحص ١ يف هتنيب يدنع رظن اهتحص يقو . 'ةلع هب سيلا: هريغ دنع سیلو اميس ال ؛هتداع

 . ق : يآ : ةقرو ؛ نقر هلام يقو : «ناسللا# يف . ق : يآ )3

 ظوفخملاو ءةداع اهعمسي نأ رادلا عساش ناك نمل نكمي ال هنأ :اهنم «بابسأل ركنم «ةماقإلا» :هلوق نكل ءّمعتن :تلق )٤(

 . «بيغرلا قيلعتلا» يف هنايبو . اهدعب يتلاو ءاهلبق ام اهنم ىرخألا تاياورلا يف امك ؛ءادنلا»
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 نع كلذ يوُر دقو «يرعشألا ىسوم وبأو دوعسم نبا مهنم «1هل ةالص الف ؛رذع ريغ نم بجي مل مث ءادنلا

 يعفاشلا لاقو .رْوّن وبأو لبنح نب دمحأو ءاطع :ضرف تاعامجلا روضح نأ ىري ناك نممو ؛' ايي يبنلا

 دعب يباطخلا لاقو . ىهتنا «رذع نم الإ اهنايتإ كرت يف ةعامجلا ةالص ىلع ردق نمل صخرأ ال :هنع هللا يضر

 نم ىلوأ ناكل ًابدن كلذ ناك ولو «بجاو ةعامجلا روضح نأ ىلع ليلد اذه يفو» : موتكم مأ نبا ثيدح ركذ

 : لوقي حابر يبأ ءاطع ناكو «موتكم مأ نبا لاح لثم يف ناك نمو ؛فعضلاو ةرورضلا ٌلهأ اهنع ُفلختلا هعسي

 ال :يعازوألا لاقو .ةالصلا عدي نأ يف ءادنلا عمس اذإ ةصخر ةيرقلابو رضحلا يف هللا قلخ نم دحأل سيل

 ."!ىهتنا «تاعامجلاو ةعمجلا كرت يف دلاولل ةعاط

 اي :لاقف «ىمعأ ٌلجر لي ّيبنلا ىتأ :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 480-65 )١(
 هل ٌصَخرف .هتيب يف يلصيف هل صخري نأ ةَ هللا وسر لأسف ؛دجسملا ىلإ ينّدوقي داق يل سيل !هللا لوسر

 .«بجأف» : لاق .معن :لاقف .«؟ةالصلاب َءادنلا حمس له» :لاقف «هاعد «ىّلو املف

 .امهريغو يئاسنلاو ملسم هاور

 نّذأف ءدجسملا يف ًادوعق انك :لاق ّيبراحملا ءاثعشلا يبأ نعو (فوقوم حيحص) (1) 0 48١
 اذه اّمأ :ةريره وبأ لاقف ءدجسملا نم جرخ ىّتح هَّرَصَب ةريره وبأ هعبنأف «يشمُي دجسملا نم لجر ماقف ؛نذؤملا
 . لب مساقلا ابأ ىصع دقف

 , "14/5 يف : تلق] .مّدقتو .هريغو ملسم هاور

 يذلا وهو - ىمعأ وهو موتكم مأ نبا لبقأ :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (ركنم) 14-8 )١(

 لوسر اي : هل لاقف لب هللا لوسر ىلإ - شيرت نم ًالجر ناكو .(ىمعألا هءاج نأ . ىلوتو سبع# : هيف لزنأ
 يايا هدايق ينُميالُڀ ال ئاق يلو ءيرصب بهذو «يمظع َقرو «ينس تَرربَد دق ينارت امك انأ يمأو يبأب !هللا

 تن يذلا تيبلا يف نذؤملا عمست له» : ي هللا لوسر لاقف ؟تاولصلا يتيب يف يلصأ ةصخر يل ٌدجت لهف

 ةالصلا نع فّلختملا اذه ملعي ولو ءةصخر كل ٌدجأ ام» : ةي هللا لوسر لاق !هللا لوسر اي معن :لاق ."؟هيف

 . «هيلجرو هيدي ىلعًاوْبَح ولو اهاتأل ؛اهيلإ يشاملا اذهل ام ةعامجلا يف
 . ةمامأ يبأ نع مساقلا نع “يناهلألا ديزي نب يلع قيرط نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 وسر اي :لاقف كب يبنلا موتكم مأ نبا ىتأ :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (رکنم) (5) 18 -85
 وأ ًاوبح ولو ءْبجأف ناذألا ٌتعمس نإف» :َلاق «ناذألا عمسأ انأو ءرصبلا ٌفوفكم انأو ؛عساش يلزنم نإ !هللا

 )١( بابلا لوأ مدقتملا سابع نبا ثيدح ىلإ ريشي : تلق .

 . ليلدلا ثيح نم اهفعضل اهركذ مدع فلؤملا دّمعت ءةّمتت هيف هلو 141١-197(« /۲) ؛ملاعملا» يف وهو ؛يباطخلا مالك : يأ )(

 .[ش] )۳۹۲-۱۷٥(. مقرب اندنع وهو (۳)
 نم هيلإ اوراشأ اميف سيلو !؟هدهاوشب نسح» :ةلهجلا لاقو ««ينطقرادلا هكرتو «هوفعض" :«ينغملا» يف يبهذلا لاق (5)

 يف ناجرخم امهو :هدعب ينالا رباج ثيدح اونسح كلذكو ءارصتخمو ءاهنود «حيحصلا» يف وهو !وبحلا ةلمج دهاوشلا
 . (91/79) «ةنيعضلا»

1۳ 



 ا .«افحز

 ْ . «افحز وأ» : لقي ملو «اهحيحصا يف نابح نباو ؛««طسزألا» يف يناربطلاو «ىلعي وبأو دمحأ هاور

 ءراهتلا ٌموصي لجر نع لتس هنأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (قوقوم فيعض) (۷) - قل

 ْ .رانلا يف اذه :لاقف ؛ةعمجلا الو ءًةعامجلا ٌدهشي الو ؛ليللا موقيو

 : :ًافوقوم يذمرتلا هاور

ae (خيحض) حالفلا ىلع يح ّعمَس سَم : :لا اضيأ تعو» )10- FN 

 و هللا لوسر .

 . نسج انساب «طسوألا» يف يناربطلا هاور .

 !98 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نعو '(هريغل ص) () - ۳ - ۲
 . مهوب نقرَحألا وأ ؛ةعامجلا كرت نع ٌلاجر

 . هنم عمسي ملو «ةماسأ نع يرمّصلا ورمَع نب ناقرْبزلا ةياور نم هجام نبا هاور

 : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع "درب يبأ نعو (حيحص نسح) (4) 404 <

 ري . «هل ةالص الف ؛ بجي ملف ًاحيحص ًاغراف َءادنلا ٌعمّس نم

 نیه

 .«دانسإلا حيحص) :لاقو .“ 5 "درب يبأ نع نيصخ يبأ نع شاّيع نب ركب يبأ ةياور نم مكاحلا هاور

 ا . فق حيحصلا» : هنع هللا يضر (ظفاحلا لاق)

 (تويبلا يف ةلفانلا ةالص يف بيغرتلا) - ف

 ا لاق ةَ يبنلا نأ ؛ ؛امهنع هللا يضر رفع نبا نع (حيحص) (1) - 6 ٤۳١

 ' ¦ .«اروبقاهوذخٌت الو ءمكتويب يف

 خيش (نوراه نب یسوم) ريغ ؛ملسم لاجر تاقث (/۸/۵) «طسوألا» يف هلاجر نال ؟حيحص وه لب :تلق (۱)

 . ظفاح ةقث وهو ؛يناربطلا '

 «كزدتسملا» نم حيحصتلاو «هانتبثأ ام باوصلاو !ةطوطخملاو ةرامع ةعبط يف اذكو ؛«ةديرب نبا» : نيعضوملا يف لصألا يف (؟)

 .بيصحللا نبا وهو «ةديرب دنسم نم سيلو «هدنسم نم ثيدحلاف ءهنع هللا يضر:يرعشألا ىسوم وبأ وه هوبأو «هريغو

 عرضت ىلع بدا ذك «ةقباسلا ةعبطلا يف هيلع تهبن تنك يتنأ مغر أطخلا ازتبئأف ٠ ةثالثلا نولفغملا اذه نع لفغو

 !ًانايحأ كلذب نوخرصي دقو ؛ءاطخألا ضعب

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۴)

 نع مهتنالل هزور ؛(۳۳۸/۲) ؟ءاورإلا# يف هارت امك هريغو ٌرعسم (شايع نب ركبابأ) عبات دقف «حیخصتلا اذهل هجو ال : تلق (:)

 ثيدحلا 'جيرخت يف مهلوق ةثالثلا لهج نمو .بابلا لوأ مدقتملا سابع نبا ثيدح هل دهشيو «ًاعوفرم هب نيصح يبأ

 . ملعلا اذه يف ءىدتبملا ىلع هداسف ىفخي الو . 547/1(0) مكاحلا هاور ءاقوقوم حيحص؛ : 00

 ةروجهم روبفلاک اهولعجت الو ءاهبف اولص < ءمكتالص نم مكتويب يف اولعجا : يأ ؛ةلفانلا ةالص يهو «مكتالص ضعب :يأ (0)
 .ةالصلا نم

 = نم تّيملا نكمتي ال يذلا ربقلاب هيف ىلصي ال يذلا تيبلا هيبشت وهو « ةغلابملل هيبشتلا ةادأ فذحب عيدبلا غيلبلا هيبشتلا نم اذه (<)

 ؟1



 .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 : اک هللا لوسر لاق : لاق  امهنع هللا يضر هللادبع نبا وه  رباج نعو (حيحص) (۲) 4855-6

 . ريخ هتالص نم هتيب يف ٌلعاج هللا ناف «هتالص نم ًابيصن هتيبل لعجبلف هدجسم يف ةالصلا مكدحأ ىضق اذإ#
 .هريغو ملسم هاور

 دیعس يبأ ثيدح نم (هحيحصا يف ةميزخ نبا هاورو (حيححص) (۳) - ٠ - ٤۳۷

 ٍتيبلا ُلَثُم» :لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو (حيحص) (4) 4785

 .هتّيملاو ّيحلا لَم هيف هللا ركذُي ال يذلا ٍتيبلاو هيف هللا ٌركذُي يذلا
222 
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 و يراخبلا هاور

 امَيأ : ال هللا لوسر ٌتلأس :لاق هنع هللا يضر "دعس نب هللادبع نعو (حيحص) (0) - ۳۹-۷

 يف ّيلصأ ْنألَف !دجسملا نم هّبرقأ ام يتيب ىلإ ىرت الأ» : لاق ؟دجسملا يف ةالصلا وأ «يتيب يف ةالصلا ؟ٌلضفأ

 . (ةبوتكم ٌةالص نوكت نأ الإ «دجسملا يف ّيلصأ نأ نم ّىلإ ٌبحأ يتيب

 . (هحیحصا يف ةميزخ نباو هجام نباو دمحأ هاور
 ءرمُع ىلإ قارعلا لهأ نم رفت جرخ :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (فيعض) (1) - ۲۳۷-۸

 يف لجرلا ةالص امأ» :لاقف يي هللا لوسر ُتلأس : رمع لاقف ؟هتيب يف ٍلجرلا ةالص نع هولأس هيلع اومدق املف

 . «مکتویب اورو ءرونف هتيب
 . ٩ هسیحصا» يف ةميزخ نبا هاور

 يف سانلا اأ اولص» :لاق كي يبنلا ن ؛هنع هللا يضر ٍتباث نب ٍديز نعو (حيحص) (5)- 440-65

 .«ةبوتكملا ةالصلا الإ ؛هتيَب يف ءرملا ةالص ٌلَّضفأ َنإف ؛ مكتويب
 . ° هحبحصال يف ةميزخ نباو «دّيج دانسإب يئاسنلا هاور

 ةالصلا نع رجزلا ىلع ليلد هيفو» :لاقو ء(١٠١٠) ًاضيأ ةميزخ نبا هجرخأ ثيدحلاو :تلق .ملعأ هللاو .ةداع هيف ةدابعلا =
 .؟رباقملا ىف

 «ةحيحصلا» يف جّرخم وهو «دمحأو هجام نبا هاور اذكو ءديعس يبأ نع رباج قيرط نم )17١5/117/5( هجرخأ (۲)
(TT) 

 :هير ركذي يذلا لثم» :يراخبلا ظفل ذإ ءطقف هيلإ هوزع ىلع راصتقالا نيعتي ناكف «يراخبلا نود ملسم ظفللا اذهب ءاوز امنإ 2220

 يف اذك «باتكلا اذه نم ؛ركذلا باتكا يف الصفم باوصلا ىلع روكذم وهو «تيبلا ركذ ريغ نم «هبر ركذي ال يذلاو

 , (519/) «ةلاجحلا»

 هّبن يجانلا ثيأر مث .يمارحلا يراصنألا وهو ءهجّرخم نم بيوصتلاو ؛ةدوعسم“ :ةرامع ةعوبطمو ةطوطخملاو لصألا (9)

 . (51) دعس نبأ ةمجرت نم ائيش ركذو «فلؤملا نم هعوقو نم بّجعتو ؛مهولا اذه ىلع
 قيلعتلا" يف نيبم وهامك لوهجم هيفو ؛هريغو هجام نبا هاور امنإو «عوبطملا «ةميزخ نبا حيحص» يف هدجن ملو «لصألا اذك ()

 . ؟؛بيغرلا

 يف ءرملا ةالص» :دواد يبأل ظفل يفو «هنم بيرق ملسم يفو ؛ظفللا اذهب يراخبلا يف ثيدحلاف !ةعجنلا فنصملا دعبأ دقل 2(

 .(18) ًاضيأ مهولااذه ىلع هّبن دق يجانلا تيأر مث . حيحص هدنسو .«ةبوتكملا الإ اذه يدجسم يف هتالص نم لضفأ هتيب
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 ٌلضف : لاق _ عقر هارأ - ل هللا لوسر باحصأ نم لجر نعو (فوقوم حيحص) (/) ٠-441١
 ١ْ . عوطتلا ىلع ةضيرفلا يلضفك ؛سانلا هاري ُثيح هتالص ىلع .هتيب يف ٍلجرلا ةالص

  ىلاعت هللا ءاش نإ ديج هدانسإو «يقهيبلا هاور
 اومركأ» : لا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (۲) - ۲۳۸-۱

 . 'مكتالص ضعّبِب مکتویب
 «هحيحصاا يف ةميزخ.نبا هآوز

 (ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا يف بيغرتلا) 17

4T 111۲يف مكُدجأ ٌلازياالا : :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حبحص) (1) -  

 .«ةالصلا آلإ هلهأ ىلإ بلقني نأ ةعنمي ال ةسيحت ةالصلا تماد ام ةالص

 ةت ٌءالصلا ماد ام ٍةالص يف مكّدحأ ّنإ) :يراخبللو ءملسمو «ثيدح ءانثأ يف يراخبلا هاور

 .©ثِدحُب وأ ءهالصم نم ْمُقَي ملام ؛همحرا مهللا .هل رفغا ٌمهللا :لوقت ةكئالملاو

 ةكئالملاو ةالصلا ٌرظتني هالصم يف ناك ام ةالص يف ُدبعلا ُلازي ال» :لاق دواد يبأو ملسمل ةياور يفو
 .«طرطغي وأ وسنفي» :لاق ؟(ٌتدحُي) امو :ليق . تيسير ورا رانك فلل هل ٌرفغا ّمهللا :لوقت

 مث مكدحأ ىلصااذإ" : لوقي ةريره ابأ عمس هنأ ؛ِرمْجُملا كلاعب مح عا اةوقوم كلام هاورو

 يف'ٌسلجف ۾ هالصم نم ماق ْنإف ا ءهل ٌرفغا مهللا :هيلع يلصُت ةكئالملا ِلّرَت مل الصم يف َسَلَج

 . يصب ىتح ةالص يف لزي مل ؛ةالصلا رظتني دجنسملا

 رع ىلإ ءاشيلا ةالص الي راک كلا وسر ا :هن هللا يضر ىنأ نعو (حيحض) )۳-۴ 1

 . «اهومثرظتنا ذنم ةالص يف اولازت ْملو ءاودَقَرو سانلا ىلص» :لإقف «ىلص ام دعب ِههْجوب َلبقأ مث «ٍليللا

 . يراخبلا هاور

 * عجاضملا نع مهُيونج ىفاجتت# ةيآلا هذه نأ : هنع هللا يضر سنأ نو (حيحص) (۳) - 444-65

 .ِةَمَتَعلا ىع يتلا ةالصلا راظتنا يف ثلزن

 .«بيرغ نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور .

 216 هللا لور ب يلم لاب ا هللا ينحر دربك ی 00
 نع َرَسَح دق هُسََتلا هّرفح دق ًاعرسُم ةا هللا وسر ءاجف بقع نم
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 )149*(  «ةحيحصلا» : رظنا . فلؤملا نماهلعلف ؛يقهيبلل ؛ناميإلا بعش» يف تسيل ةلمجلا هذه (1)
 )۴٦۸١(. !ةفيعضلا# يف جرخم رهو .؛ةظوفحم ريغ هليداحأ» :(خوّرف نب هللادبغ) هيوار يف يدع ا لوقب يبهذلا هلعأ 0

 , .(۲۹۷) ثيدحلا يف هوحبب مَّدقت 7
 . هعجارف «(باب -9) مّدقت اميف يجانلا ظفاحلا نع هللقن تنك يذلا كاردتسالا ديؤي اذه (6)

 .هجام نبا نم بيوصتلاو ؛ةرمُع» :ةرامع ةعوبطمو ةطوطخملاو لصألا ()

 خا نشرات ئا 0



 ىلإ اورظنا :لوقي ءةكئالملا مكب يهابي ءءامسلا باوبأ نم ًاباب حتف دق مكبر اذه ءاورشبأ» :لاق «هيتبكر

 .«ىرخأ نورظتني مهو «ًةضيرف اًوَضَق دق «يدابع

 عمس هارأ ام «ةقث يكتعلا يغارّملا وه بويأ وبأو «تاقث هتاورو .هنع بويأ يبأ نع هجام نبا هاور

 ۰ .لعأ هللاو «هللادبع

 (رَسَح) و . هيعس ةدش نم هبَّنو هاش :يأ .ياز امهدعبو ءافلاو ةلمهملا ءاحلا حتمب وه (سّمّتلا هزفح)

 . هيتبكر نع فشك : يأ ؛نيتلمهملا نيسلاو ءاحلا حتفب وه

 ٍرثأ يف ةالصو» : لاق ب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ًةمامأ يبأ نعو (نسح) (0) 45-5
 . (نيّيلِع يف ٌباتك ءامهنيب ٌوغل ال ؛ةالص

 .[باب 9] .همامتب مّدقتو «دواد وبأ هاور

 الأ» : ي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغل ص) (5) 4407-57
 ىلع ءوضُولا ٌعابسإ» :لاق !هللا لوسر اي ىلب :اولاق .٠؟بونذلا هب رَمَكُيو ءاياطخلا هب ُهللا وحمَي ام ىلع مكّلدأ

 . «طابّرلا ٌمكلذف «ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو «ِتاهوركملا

 . [بايا/ ىضم] . «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 ٠- )7(- 4484[كانه] مدقتو «ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو كلام هاورو (حيحص) .

 غابسإ» : لاق ةا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو (حبحص) (۸) - 4459-4

 .«ًالسغ اياطَخلا لسغي ؛ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو دجاسملا يف مادقألا لامعإو هراكملا يف ءوضولا

 -4 ىضم] .«ملسم طرش ىلع حيحصا» :لاقو مكاحلاو «حيحص دانسإب راّربلاو ىلعي وبأ هاور

 .[۷ /ةراهطلا

 «قالصلا دعب ةالصم يف لج اذإ َدبعلا نإ» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنعو (فيعض) 7389-8 )١(
 : هيلع مهُئالصو «هيلع تَّلِص ًةالصلا ٌرظنني سلج نإو «هل فغا مهللا :هيلع مهئالصو ٌةكئالملا هيلع ْتَّلص

 . "!(همحرا مهللا هل رفغا مهللا

 .بئاسلا نب ءاطع هيفو دمحأ هاور

 دعب ةالصلا ٌرظتنُم» : لاق ةا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (4) 400
 . «ربكألا طابّرلا يف وهو ."هجشك ىلع هللا ليبس يف هٌسرف هب ٌَدَنْشا سرافك «ةالصلا

 ١ . حلاص دمحأ دانسإو ؛«طسوألا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 ؛يددع هل هجو ال عاطقنالاب هلالعإو ءيدنّسلا هلقن ام ىلع دئاوزلا» يف يريصوبلا لاق امك حيحص هدنس ثيدحلا لب :تلق )١(

 .روهمجلا بهذم وه امك «لاصتالا ىلع اهلمح يغبني هتياورف «سيلدتب فّرعُي ملو ءورمع نبا كردأ دق اذه بويأ ابأ نأل

 ١ . ملعأ هللاو .(551) «ةحيحصلا# يق هتجرخأ كلذلو

 .!حيحصلا» يف انه هرظناف ءاهدعب سولجلا نود طقف ةالصلا راظتنا يف هريغو ةريره يبأ نع ثيدحلا حص دق (۲)

 . هنطاب : يأ ؛هحشك هيلع يوطيو «هترادع رمضي يذلا ٌودعلا :(حشاكلا) (۳)
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 ةليللا ينانأ» : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو:هريخل ص) 00 ٠

 .له : لاق !ٌكُيَدعسو بر كيبل : تلق !ٌدّمحم اي : يل لاقف ءةروص نسحأ يف يير ُثيأر : (ةياور يفو) 6” يبرز

 : لاق وأ - دَ نيب اهرب ٌتدجو ىتح َىفتك نيب هدي عضوف «ملعأ ال !تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف يرد

 !دمحم اي. :لاقأ- برغملاو ٍقرشملا نيب ام :لاق وأ -"') ٍضرألا يف امو ٍتاوامسلا يف ام ثملعف - يرحت يف

 غابسإو «تاعامجلا ىلإ مادقألا ٍلقنو «تارافكلاو تاجردلا يف:ءمَحَن :ُثلق ؟ىلعألا الملا مصتخي ميِف يردتأ

 هبوتذ نم ناكو «ريخب تامو «ريخب شاع نهيلع ظفاح نمو «ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو «تارّبَسلا يف ذ ِءوضولا

 . ثيدحلا اهبأ هندو َمويك

 . [ باب - 17] همامتب مدقتو ««بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 : الگ هلأ لور لاق: :لاق هع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيمطص نسح) (10) - ۲۲۵ 1۲

 ٌغابسإلا : لاق .!هللا لوسر اي یلب : اولاق .«؟تانسحلا يف هب ديزيو ,ءاياطخلا هب هلا ُرََك ام ىلع مكّلدأ الأ»

 جرخَي ٍدحأ نم امو قالصلا دعب ةالصلاو «دجسملا ”![اذه] ىلإ اطخلا ٌةرثكو «هراكملا يف ٍروِهّطلا وأ ءوضؤلا

 دن يا مامإلا عم وأ نيملسملا عم هيف يلصيف ةجسملا َينأي ىنحًارهَطتُم هتيب نم

 ْ .ثيدحلا !هّمحرا مهللا ٠ هل رفغا مهللا : ٌةكئالملا

 - يضم «هدنسملا يف يمرادلاو «- هل. طتالاواج يعملون اذان ناز «ةديرك نبأو هجم نياأوو

 .[۷ /ةراهطلا

 :تارافك ثالثا :لاق هنأ لَك ينلا نع هنع هللا يضر سنأ نعد (هريغل ح) (1) - 467 - 1۳

 ٌراِظتناو «تارّبّسشلا يف ءوضولا ٌعابسإف :ٌتارافكلا اًمأت ؛ٌتاكلفم ٹالثو «ٌتايجنم ٌثالثو ؛ٌتاجرد ٌثالثو

 ةالصلاو و ٌءاشفإو «ماعطلا ماعطإف :ٌثاجردلا اّمأو .تاعامجلا يف مادقألا ٌلقنو :ةالصلا دعب ةالصلا

 يف هللا ةيشخو .ىنغلاو رقفلا يف ُدْصَقلاو ءاضرلاو بضغلا يف لدعلاف :ٌتايجنملا اًمأو .ماين سانلاو ليللاب

 . «هسفنب ءرملا ٌباجعإو « عبّتم ىوهو ءعاطم حش : تاكلهملا اًمأو .٠ ةينالعلاو ّرسلا

 ناگ نإو هديناسأو «ةباحصلا نم ةعامج نع يورم وهو . امهريغو يقهيبلاو «- هل ظفللاو - راّربلا هاور

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نسح اهعومجمب وهف «لاقم نم اهتم ءيش ملْسَي ال

 . دربلا ةدش يهو «ةرْبَس عمج (تارّبَسلا)

 يأ يف يردت !يخأ نبا اي :ةملس وبأ يل لاق :لاق حلاص نب واد نعو (فيعض) (۲) 7404

 نكي يبنلا نامز يف نكي مل :لوقي ةريره ابأ ٌتعمس :لاق .ال :تلق ؟(اٰوطبارو اورباصو اوربصا## :تلزن ءيش

 )١( يف مدقتملا قيلعتلا رظنا ٤١/  1؟هغابسإو ءوضولا يف بيغرتلا .

 . (باب )١١- يف مدقتملا هسفن ثيدحلا تحت مدقتملا قيلعتلا رظناو .ىربكلا هبر تايآ بئاجع نم :يأ (؟)

 .(دراوم 4310 «نابح نيا» نم ةدايز ()

 .(باب )١5 مدقتملا ثيدحلا تحت قيلعتلا رظنا )٤(



 .ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتنا نكلو « هيف طباري ٌرزغ
 .؟؟ة«واتلإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ٌدعاقلا» :لاق هنأ ؛كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) (۱۳) 404-608

 . «هيلإ حجري ىتح هتيب نم جرخي نيح نم ؛نيلصملا نم ٌبتكُيو .تناقلاك ةالصلا ىلع
 . !هحیحص) يف نابح نبا هاور
 .«تناقلاك ةالصلا ىعري ٌدعاقلاو» : لاق هنأ الإ ؛هنم لوطأ هريغو دمحأ هاورو

 . [باب 4] دجاسملا ىلإ يشملا يف همامتب مّدقتو

 نأل ءةالصلا رظتني ًادعاق ماد ام ءًامئاق يّلصملا رجأك هرجأ : يأ (تناقلاك ةالصلا ىلع دعاقلا) : هلرق

 .ةالصلاب مايقلا :انه تونُقلاب دارملا

 هللا لوسر انءاج :تلاق اهنأ ؛اهنع هللا يضر تاعيابملا نم ةأرما نعو (هريغل ح) ٩-٠٥١ - )١١(

 هباحصأ ىلع لبقأ مث ءاضوتف ءًاءوضَو هيلإ نبق مث «لكاف ءًاماعط هيلإ انف «ةَمَِس ينب نم هّباحصأ هعمو ا
 ىلإ اطخلا ٌةرثكو ءهراكملا ىلع ءوضولا ٌعابسإ» :لاق .ىلب :اولاق .«؟اياطخلا ٍتارّمكمب مكربخأ الأ» :لاقف
 . ؛ةالصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو .دجاسملا

 .«حيحصلا» يف مهب ٌجتحم هدانسإ ةيقبو ءٌمسُي مل لجر هيفو «دمحأ هاور

 (رصعلاو حبصلا ىلع ةظفاحملا يف بيغرتلا) ٣

 ("!َنيدْرَبلا ىلص نّم» :لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع (حيحص) (1) 45530

 . ؛ةنجلا لخد

 . ملسمو يراخبلا هاور

 .رصعلاو حبصلا امه : (نادْرربلا)

 ْنل» : لوقي للاب هللا لوسر ٌتعمس :لاق ةبيَوُر نب َةَرامُع "يهز يبأ نعو (حيحص) (۲) 407-48

 . «ًرصعلاو ٌرجفلا : ينعي .اهبورغ لبقو ءسمشلا عولط لبق ىّلص ٌدحأ ٌرانلا “جلي

 . ملسم هاور

 .«هطلغل نيل» :«فشاكلا# يف يبهذلا لاق «(تباث نب بعصم) هيف :تلق (1)
 مهنآل كلذب ايّمَسو «ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق امك رصعلاو حبصلا امه :ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب (هْرَب) ةينثت ()

 ةروس بهذتو «ءاوهلا بيطي نيح هافرط امهو «راهنلا يدرب يق نايلصي امهتآل» : يباطخلا لاقو .دربلا تقو يف نالعفي

 .املعأ هللاو .رحلا

  لاجرلا بتكو ةطوطخملا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «ةرامع ةعبط يف اذكو «٠ةريهز» : لصآلا )0

 :ىلاعت هلوقل ؛سانلا مومعل هنم دب ال لوخدلا قلطمف الإو ؛باذع لوخد يآ :تلق :لوخدلا :(جولّولا) نم «لخدي :يأ (4)

 مدع يف تانّيبلا تايآلا» باتكل يتمّدقم رظنا .اهريسفت يف حجارلا لوقلا ىلع ءاهلخاد : يأ €. . .اهدراو الإ مكنم نإرل
 . عوبطم وهو «يسولالا نامعن خيشلل «تاداسلا ةيفنحلا دنع ؛ تاومآلا عامس
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 : هلي هللا لوسر لاق :لاق ةنع هللا يضر هيبأ نع يعجشألا كلام يبأ نعو (نسح) (9) 458-86

 0 ۰ .ههللا ىلع هيابحو هلا ةَ يف وهف ٌحبصلا ىَلص نما

 يف «نامي نب مثيهلا الإ ؛حيحصلا ةاور هتاورو «اطسوألا» و «نيبكلا» يف يناربطلا هاور .

 .دهاوش ثيدحللو

 قراط نب دعس وه (كلام وبأ)

 ىلص نم» : هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هللادبع نب بّدنُج نعو (حيحص) (4)- 4884-1

 ىلع هی مث «ُةُكردُي ءيشب هتتذ نم هلي نم نإ ؛ءيشب هذ نم هللا مكتبي الف هللا ِةَمْذ يف وهف ٌحبصلا

 : . ؛مَّهَج ران يف ههجو
 . [باب ١١ ىضم] .هريغو ملسم هاور

 ١ 3 هللا لوسر لاق :لاق.هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) (1) - 1-31

 . اهتّمْذب ٌتلاط انأو ٌتَمَذ ْتَرِفْحَأو «هللا ىمح َحيِبْتْسا دقف ؛ هيمذ تّبيصأف ءةادغلا ىلص

 ع وبا اوز

 ٌرضعلا كي هللا لوسر انب ىلص : لاق هنع هللا يضر ّيراَفْغلا ةَرْصَب يبأ نعو (حيحص) ()- 470-57 ٠

 هّرجأ هل ناك اهيلع ظفاح نمف ءاهوّيضف مكلبق ناك نم ىلع ْتَضرُع ةالصلا هذه نإد :لاقو (ٍصمْخَملا) ب

 . ثيدحلا «نيتْرَم

 , يئاسنلاو ملسم هاور .

 رار اغلا ڈرو يملا شب : ليقو ءًاعيمجميملاو ةمجعملا ءاخلا حتفو ميملا مضب : (صمخملا)

 . قيرط مسا : ةلمهم داص هرخآ يفو ءاهدعب ميملا

 ىلص نما : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر "ركب يبأ نعو (هريغل ص) (5)- 45١5

 :ههجول راتلا يف هللا هك هللا ةمذ رفخأ نمف ءهللا ةّمِذ يف وهف ةعامج يف حبصلا

 : هيق لاقق متاح وبأ ليدعتلاو حرجلا مامإ هفلاخ دقو ؛هحيرجت يفو هيف مَّلكتم هسفناوهو ؛يدزألا الإ هيف ملكتي مل :تلق ()

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دانسإلا نسح ثيدحلاف 0

 ر هبو :(لزنم) ك يناثلا طبضلاب .هدّيقو ء«نادلبلا مجعم» يف امك .ةكم ىلإ (ريع) لبج يق : :يأ (0)

 . كلذ ريغ ليقو ؛«ملسم» يف ديف لَو والا طبضلاو

 ؛عمجملا» يف يمشيهلا هركذ ْنكل . () «ةلاجعلا# و ءاهجام نبا ننس و ؛؟ةطرطخنملا» نم بيوصتلاو (ةركب يبأ) لصألا ()
 ركب يبأ ثيدح نيب طلخ دق فلؤملا نوكيف اذه حص نإف . امهدحأ روكذملا نيظفلب ةركب يبأ ثيدح نم (7910-7931)

 ملف ؛يناربطلل «ريبكلا مجعملا» نم عبطي مل امم (يفقثلا:ثراحلا نب عيفت) همساو (ةركب يبأ) دنسمو . ةركب ينبأ ثيدحو

 مروا هلا رركلا طلخلا.ٌرقأ دقو .(4/5) مدقت هجام نبا ظفلو .روكذملا فالخلا يف قيقحتلا ةعباتم عطتسن

 !!"حيحصلا لاجر هلاجرو» : يناربطلا ةياور يف هلوق يمليهلا نع اولقن مهنأ

 )٤6( ملعآ هللاو مامو هدهع : يأ ؛هترافغ تلزأ :يأ :ةلازإلل هيف ةزمهلاو «همامذو هدهع ٌتضقن :(لجرلا ترفخأ) :لاقي :
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 .حيحصلا» لاجر هدانسإ لاجرو ءهل ظفللاو «ريبكلا# يف يناربطلاو ؛هجام نبا هاور

 وهف حبصلا ىلص نّم» : لاق لَو يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر مَع نبا نعو (هريغل ص) (1) - ترش
 ءىلاعتو كرابت هللا ُهَبَلَط هَتَمْذ رّفخأ نم هن «هتّمذ يف ىلاعتو كرابت هللا اورفخت الف ٠ ؛ ىلاعتو كرابت هللا ةّمْذ يف

 .ههجو ىلع بكي ىتح
 جاجحلا نأ وهو :(ةصق هلوأ يفو) :هوحنب «طسوألا» و «ريبكلا” يف يناربطلا هاورو .راّربلاو دمحأ هاور

 هل لاقف !ٌقلطناف :لاق .معن :لجرلا لاقف ؟حبصلا َتيلصأ : ملاس هل لاقف «لجر لعقب هللادبع نب ملاس رمأ
 يف ناك ّحبصلا ىَّلص نم : : لوقي كي هللا لوسر عمس هنأ يبأ ينثدح : ملاس لاقف ؟هلتق نم كعنم ام : جاّجحلا
 لوسر نم اذه تعمس َتنأ :رمع نبال جاّجحلا لاقف . للا ٌةراجأ ذق الجر ّلتقأ نأ ثهركف .«هّموي هللا راوج
 , معن :رمع نبا لاقف ؟هللا

 . (يناّمَحلا ديمحلادبع نب ىيحي ةيتاثلا يفو « ةعيهَل نبا ىلوألا يفو» :(ظفاحلا لاق)
 مكيف نوبقاعتي» : 4 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۸) 4717-6

 كيف اوتاب نيذلا ُجّرعَي مث ءرصعلا ةالصو ءرجفلا ةالص يف نوعمتجيو :راهتلاب ةكئالمو ءليللاب ةكئالم

 مهو مهانيتأو «نولصي مهو مهانكرت :نولوقيف ؟يدابع مُثكرت فيك : مهب ملعأ وهو ۔ مھر مهلأسيف
 .«نولصي

 ىدحإ يف هظفلو :«هحيحص) يف ةة نباو ء[باب ١١ ىضمو] يئاسّتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 الط يف نوتيلا ءرصعلا ةالصو < ءرجفلا ةالص يف «راهنلا ةكئالمو ليللا ةكتالم عمتجت» :لاق : هتایاور
 ٌتينتو ءراهنلا ٌةكئالم دعصتف ءرصعلا ةالص يف نوعمتجيو راهنلا ٌةكئالم تيتو «ليللا ةكنالم دّمصتف «رجفلا
 «نولصي مهو مهانكرتو «نولصي مهو مهانيتأ : :نولوقيف ؟يدابع متكرت فيك : :مهُير مهّلأسيف «ليللا ٌةكئالم
 ."”نينلا موي مهل ٌرفغاف

 (رصعلا ةالصو حبصلا ةالص دعب هالصم يف ءرملا سولج يف بيغرتلا) "1

 ىلص نم : ك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ ن .ىن (هريغل ح) (۱) 454-55
 .«ةرمعو ةجح رجأك هل ثناك «نيتعكر یلص مث ٠ .ٌسمشلا َمُلطَت ىتح هللا ُرُكذي ّدعق مث «ةعامَج يف َحبصلا
 .«ةمات ةمات ةمات» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق

 «بيرغ نسح ثيدحا :لاقو ؛يذمرتلا هاور

 ةالص نم ءهللا نوركذي موق عم َدعقأ نأل» : هلو هللا لوسر لاق :لاق هنعو (نسح) (5) 5 ٤٥٩

 . هجام نبا الإ ةتسلا نم هل جرخي ّملو «دجس نب سباح هجام نبا دنس يفق الإو ؛يناربطلا دنس ىلإ رظنلاب اذه لعلو ءاذك 0(
 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةمجرت يف يناربطلا دنع ثيدحلا دجأ ملو . هب ةبحص ال نأ ظفاحلا حجرو ؛ةبحص هل نإ :ليقو

 هلبق يذلا بدنج ثيدح هل دهشي نکل ؛هنع
 .(۳۹۹/۲)دمحأ هاورو :تلق 7



 نم هللا نورك موق عم ّدعقأ نألو TTT ؛ٌسمشلا ٌعلطت ىتح ةادغلا

 . «ةعبرأ قتعأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ ؛ٌسمشلا َبرغت نأ ىلإ رصعلا ٍةالص

 ودون اور

YEY 4نم» ؛ لاق و هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر هيبأ نع اعم نب لهس نعو (فيعضل) (1) -  

 «هایاطخ هل رف هز الإ لوق ال + «ىحضلا يتعكَر بسب ىتح حبصلا ةالص نم ٌفرصني َنيح هالصم يف دعق

 : . ")حبلا دَر نم ٌرثكأ تناك نإو

 علطت ىح هللا رك َدَمَق مث ري معلا لاق :ظفلو ىلعي وبأو دواد وبأو دمحأ هاور

 . (ةنجلا هل ْتَبَجَو ؛سمشلا

 .؟مهضعب اهححصو . ُتَنّسُح دقو «لهس نع دئاف نب نابز قيرط نم ةثالثلا هاور» :(ظفاحلا لاق)

 ٌركذ مث ءرجفلا ىلص نف» :لاق هعفري هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (فيعض) (7) 748

 . «ًادبأ ٌرانلا هَدلج لمت مل ؛ٌنسممشلا ٌعلطت ىتح للا

 . ايندلا يبأ نبا هاور

 كَ هللا لونسر ُثعمس :لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع يورو (عوضوم) (۳) - ٠- ٠۴١

 ت ملا ا تامکر عيزا وأ نيتعكر ىلص مث ؛ٌسسمشلا ٌعلطت ىتح لجو زع هللا ّركذ مث ةادغلا ىلص نم» :لوقي
 .هّدِمف هدلجب نسحلا ذخأو . «ٌرانلا هدلج

 . يقهيبلا هاور

 رك دعقأ نآلا : لاذ 6 هللا لور نأ ؟هنع هللا يضر ةئامأ يآ صوأ هزیغل ح) (۳) - ٤11-۰

 *وأ] يبقَ قدعأ نأ نم ّيلإ ٌبَحأ ؛ٌسمشلا ٌعلطت ىتح ُكلُذَمَو «هحّبْشأو ةَدمحأو ءهُرّيكأو .ىلاعت هللا

 نم “"[باقر] عبرأ ّقتعأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ ؛ٌلسمشلا برع ىتح رصعلا دعب زمو «ليعامسإ دلو نم ““رثكأ

 : . «ليعامسإ دلو

 . نسح دانسإب دمحأ هاور

 ةعامج يف ةادغلا ةالص ىلص نم : اي هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص نسح) (4) 450-01

 رشع انا مهنم' لك ةيد «٤ ليعامسإ دلو نم ةعبرأ قتعأ نأ نم يلإ بحأ# : نيعضوملا يف لاق «ىلعي وبأو# :لصألا يفانه (1)
 ره امك ركتماظفللا اذهب رهو ««سمشلا هيلع تعلط امم يلإ بحأ» : لاق هنأ. الإ ؛لوألا رطشلاب ايندلا.يبأ نبا هاورو .هأفلأ

 .(5915) «ةحيحصلا# يف هلبق يذلا ظفللا جيرخت يف نيبم

 . ةوغرلاك هريغو رحبلا نم نيتحتفب - :(دبزلا) (71)
 . ةطوطخملا نم بيوصتلاو ؛(ةنظأو) : ةرامع ةعوبطمز لصألا يف .()

 .ادملا» نم ةدايز )6

 .(دنسملا» نم بيوصتلاو ء(دعق نمو) : لصألا :(6)

 .«دنسملا» نم ةدايز 9



 . اةرمُعو ةجَح رجأب بلقنا ؛ نيتعكر ىلصف ماق مث «ٌنسشلا َحَلطت ىنح هللا ٌركذي َسلَج مث
 .دّيج هدانسإو «يناربطلا هاور

 مل رجفلا ىلص اذإ ةي هللا لوسر ناك» : لاق ءامهنع هللا يضر رمع نبا نعو (ركنم) ۲-۲٣۵١ - )٤(

 . ةةالصلا هنكمت ىتح هسلجم نم ْمّهَي

 هّتكمُت ىتح هسلجم يف سلج مث «حبصلا ىلص نَم» دس مح فخ
 «َنْيتلبقَتم ةجَحو ةرمع ةلزنمب ناك ةالصلا

 د و ق ا يفارسف از

 ل هللا لوسر نع هاثدح دبع ّنب ةبتغو ةمامأ ابأ نأ ؛رباغ نب هللادبع نعو (هریغل ح) (1)- 4584-55

 ءرمتعمو ٌّجاح ٍرجأك هل ناك ؛ىحضلا ةحبشس هلل حسي ىتح تبث مث ةعامج يف حبصلا ةالص ىَّلص نّم» :لاق
 . هترمعو هّجح هل ًامات

 .ةريثك دهاوش ثيدحللو «هيف فلتخم هتاور ضعبو «يناربطلا هاور

 ةشئاع ينعت  نينمؤملا مأ ٌتعمس :تلاق اهنع هللا يضر ًةرمع نع يوُرو (فيعض) (0) 745-44
 ْمَلَف ءهِدَمَفَم يف دعقف  ةادغلا لاق وأ - رجفلا ىلص نم» :لوقي ةي هللا لوسر ُتعمس :لوقت  اهنع هللا يضر

 بذ ال هما هثدلو َمويك هبونذ نم جرخ ؛تاعكر برأ ىحضلا يلصي ىنح هللا ٌركذيو ءايندلا رمأ نم ءيشب عَ
 . هل

 . يناربطلاو «هل ظفللاو ىلعي وبأ هاور

 لبق ًاثعب َتَعَب بلو يبنلا نأ : هنع هللا يضر باطخلا نب َرمُع نع يوُرو (فيعض) (5) - ۲٤۷ 6م

 لضفأ الو ؛ًةعجر عرسأ ًاثعب انبأر ام : جرخي مل انم ّلجر لاقف «ةعجرلا اوعرسأو «ةريثك َمئانغ اومنغف دجَت

 ةالص اودهش م موق عج عرسأو َة ةمينغ َلضفأ موق ىلع مكلدأ الأ» : یک يبنلا لاقف !ثعبلا اذه نم ةمينغ

 .«ًةمينغ لضفأو ةعجر ٌعرسأ كئلوأ ؛ ؛ٌسمشلا تعلط ىتح هللا نوركذي اوسلج مث < جحبصلا

 . ؟هعماج» نم «تاوعدلا» يف يذمرتلا هاور

 ةريره يبأ ثيدح نم «هحيحص» ين نابح نباو ىلعي وبأو راّزبلا هاورو (حيحص ح) (۷) - - 47١
 ا

 يف لاقو . هنع هللا يضر ركب وبأ وه .٠ . .انيأر ام» :لئاقلا نأ هيف رازبلا ركذو (فيعض) (۷)- -۲٤۸
 يف ةادغلا ىلص نم ؟ًامنغم ٌلضفأو «ًابايإ ٌعرسأ وه ام ىلع كّلدأ الأ !ركب ابأ اي» لب يبنلا لاقف :هرخآ

 . «ٌسمشلا َملطت ىتح هللا ركذ مث ؛ةعامج

 َمّبَرَت رجفلا ىلص اذإ اب يبنلا ناك : : لاق هنع هللا يضر ةَرّمس نب رباج نعو (حيحص) (8) 41-1

 )١( «ةحيحصلا# يف هنايبو ءالاق امك وهو ؛«يمشيهلا لاق اذكو )۳٤١۳(.

 )( /لفاونلا 5) يف هظفن يتأيسو :تلق ١5 ثيدحلا /ىحضلا ةالص 1(.

YY 



 اح ٌنسمشلا علطت ىتح هسلجم يف را 3 1 = 04

 .يئاسّنلاو يذمرتلاو دواد وبأو " 'ملسم هاور

 لطب ىنح هلا ركذب سلج حبش ىلص ان ناك» : هظفلو. “٠ 0 ””يتازبطلاو ( ةيعض) (8)- 744

 .«سمشلا

 هللا لور ناک تیک : ةَرْهَس نب رباج لأس هنأ :كامس نع :لاق :هظفلو ء«هحيحص)» يف ةميزخ نباو

 . ٌسسمشلا َمّلِطت ىتخ حبصلا ىلص اذإ هالصم يف ٌدعقي ناك : لاق ؟ٌحبصلا ىلص اذإ عنصي ُهِْلي

 (برغملاو رصعلاو حبصلا ةالص دعب اهلوقي راكذأ ىف بيغرتلا) 0

 ةالص ربل يف لاق نم» : لاق هب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر رذ.يبأ نع (هريغل ح) (1) 477-17
 يبحب «ٌدمحلا هلو ءكلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) :ملكتي ْنأ لبق  هيلجز ٍناث وهو  رجفلا

 عفرو «ثائيس ٌرشع هنع احمو «تانسح َرشع هل ُهللا َبَتَك ؟(- تارم رشع ريدق ءيش لك ىلع وهو . ثيميو

 هكردي نأ بنذل عین ملو «ناطيشلا نم ٌسِرُحو ؛هوركم لك نم رح يف هلک كلذ هموي ناكو «تاجرد ٌرشع هل

 . «هللاب كرشلا الإ «مويلا كلذ يف

 2400 حيحص بيرغ نسح ثيدحا :لاقو «هل ظفللاو «يذمرتلا هاور

 . ةنمؤم ةبقر ٌقتع اهلا ةدحاو لكب هل ناكو» :ًاضيأ هيف دازو . «ريخلا

 ةالص نم فرصني نيح نهلاق نمو» : هيف دازو اعم ثيدح نم ًاضيأ يئاسنلا هاورو (هريغل ح)

 ١ . «هتليل يف كلذ لثم ّيطعأ ؛رصعلا

 اذ, : 5 يتلا يل لاق : : لاق هنع هللا يضر ّيميتلا ملسم نب ِثراحلا نعو ( ةيعض) 761-44 -)١(

 هللا:بتك ؛ٌكموي نم ثُم نإ كنإف «(- تارم عبس - رانلا نم ينرجأ مهللا) : ملكتت نأ لبق لقف ّحبصلا ٌتيلص

 اذإ كنإف نس اخارتب يتم د رانلا نم ينرجا مهللا) : ملكت نأ لو لظف ترعملا تيلي اذإو ءراثلا سا راؤج كلل

 ١ . «رانلا نم ًاراوج كل هللا بتك ؛ كتليل نم.تم

 :(ظفاحلا لاق . و تا لع مو قرا نع ةواع ار تاخر ياا وو

EE 
 . هديبا :هيف.دازو «یتاسنلاو

 وهو:(8) - )٤۷۱ مقر عبتي 2. ...ةميزخ نباو :هدعب امو :تلق] .«فيعضلا» يف هانعدوأ اذلو ءةراكن هيف يناربطلا ظفل )١(

 ش : .[شآ] .[حيحص

 . ةعفترم : يأ ءانسح ًاعولط :يأ «نيونتلابو نيسلا حتفب وه (۲)
 تعلط اذإف» :(117 /۲) ةياور يف ذازو لاق امك وهو .«هرخآ ىلإ هالصم يف سلج :ملسم ظفل» :(19) يجانلا لاق )۳(٠

 للم .) دواد وبأ «ميرتلا» : ظفلب ظفلب هاور امنإو «؟مّسبتيو نوكحضيف ةيلهاجلا رمأ يف نوذخأيو نوثدحتي اوناكو «ماق سمشلا

 .(۱۱۷۱) مقرب اهحيحص) يف وهو

 نال نم رخو ان امكدش يبا ع ١ هلعج ةرمف ءريثك هدانسإ يف برطضا دقو «بشوح نب رهش هيفو !لاق اذك :تلق (4)

 . ظفاحلا لاق امك هدهاوشب نسح هنكل «بابلا رخآ يف امك منغ نب نمحرلادبع نع ؛ةثلاثو «نيثيدح دعب يتأي امك

 .نيثيدح دعب ينالا وهو ()



 .«يزارلا متاح وبأو ةعرز وبأ هلاق « يعبات ملسم نب ثراحلا نأل ؛باوصلا وهو

 هلإ ال) : لاق نم» : ةي هللا لوسر لاق : لاق يئابّسلا بيبش نب ةرامع نعو (هريغل ح) (۲)- ٤۷۳-۹

 (- تارم رشع - ريدق ءيش لك ىلع وهو «تیمیو يبحي ءٌدمخلا هلو ءكلملا هل «هل َكيرش ال هّدحو للا الإ
 تانسح ٌرشع اهب هل هللا بتكو ؛َحبصُي ىتح ٍناطيشلا نم هّتوظفحب َةَحَلْسَم هل هللا تعب ؛برغملا ِرَثأ ىلع

 .«تانمؤم ِتابقَر رشع ِلُدَعِي هل تناكو «ِتاقبوُم تائيس ٌرشع هنع احمو «تابجوُم

 ةرامُعل فرعن الو «دعس نب ثيل ثيدح نم الإ هفرعن ال «نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «يئاسّنلا هاور

 . اب يبنلا نم ًاعامس

 اذإ لاق نم» : لاق لكي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر َبويأ يبأ نعو (حيحص نسح) (۳) - 4074 - 10۰

 :(- تارم رشع - ريدق ءيش ّلك ىلع وهو «ٌدمحلا هلو «كلملا هل ءهل ًكيرش ال هّدحو ُهللا الإ هلإ ال) :“”حبصأ
 عبرأ ةّقاتع َلدِع هل َّنُكو «ِتاجَرَد َرْشَع َّنِهب هل عفرو «تائيس رشع َّنِهِب احمو «تانسح شع نهب هل هللا َبَك

 ٠٠ عصب ىح كلذ لشرف ؛هتالص ريم برغملا ىلص اذإ نهلاق نمو يسمي ىتحًاس رح هل كو «باقر
 . هظفل اذهو «1هحيحصا يف ناّبح نباو «يئاسنلاو دمحأ هاور

 «باقر ٍرْشَع َلْدِع هل َّنكو» : هل ةياور يفو (حيحص نسح)

 نيح لاق نَم» : د هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (هريغل ح) 1 ٤۷٩ -)٤(

 لك ىلع وهو «ريخلا هديب محلا هلو ءُكلملا هل «هل ٌكيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) :ةادغلا ةالص نم ٌفرصني

 عفرو ؛ٍتائيس ٌرشع نهب هنع احمو «ٍتانسح َرْشَع نهب هل هللا بتك :ًاعبس َّنهِب يطعأ ؛تارم رشع (ريدق ءيش

 هقحلب ملو «هوركملا نم ًازرحو «ناطيشلا نم ًاظفح هل َنُكو «ٍتامسن رشع َلْدِع هل َنُكو «تاجرد ٌرشع نهب هل

 . «هتليل كلذ لدم يطعأ ؛ برغملا ةالص نم ٌفرصني نيح َّنهلاق نمو ءهللاب كرشلا الإ ٌبنذ مويلا كلذ يف

 . "ىل ظفللاو «نسح دانسإب يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 ءهسنج نم ءيشلا لداع ام :رسكلاب (لدعلا) : مهضعب لاقو ءلثملا وه :ةغل هحتفو رسكلاب (لدعلا)

 . هسنج ريغ نم هلداع ام : حتفلابو

 ةالص ريد لاق نم : ءا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (0) 47-6

 لك ىلع وهو ءريخلا هديب «تيميو يحي ءٌّدمحلا هلو «كلملا هل «هل ٌكيرش ال هّدحو ُهللا الإ هلإ ال) :ةادّعلا

 هديؤيو سا ويعلو يور وجا لل ليحمل ةريره يبأ ثيدح يفف ؛حبصلا ىلص اذإ :يأ )١(

 . .برغملا ىلص اذإ نهلاق نمو . . .» : ثيدحلا يف يتالا هلوق

E (۲) 

 ننسلا» يف يئاسنلل هوزع هتافو 09 ًاضيأ «ءاعدلا» يفو )5١/ 7/55 ١9(2 “ريبكلا مجعملا» يف هجرخأ (۳)

 يف هنايب مدقت امك (بشوح نب رهش) هيفو 49//117(2) ؛ةليللاو مويلا#” يف ينسلا نبا هنعو 2295895 /5//77) «ىربكلا

 لوألا ثيدحلا



 «لاقام لطب لاق نت الإ ءالمع يضرألا لما لضفآ نم دنموي ناك ؛ديلجر يشب نا لي ١ ((- ةرم ةثم - ريدق ٍءيش

 .؛لاق ام ىلع داز وأ

 .ديج دانسإب «طسوألا# يف يناربطلا هاور

o01 _ °دعب لاق نم : هظفلو دنا يآ ثيلح نماشا هيكل ينو هادو (عوضوم) 17  

 ىبحي. «دمحلا هلو ءكلملا هل « هل ٌكيرش ال هّدحو هللا الإ لإ ال) : ملكتي نأ نأ لبق ٠ هيلجر ٍناث وهو ؛ حبصلا ةالص

 هنع اجمو «تانسَح ّرشع ةرم لكب هل هللا بتك ؛ (- ٍتارم ٌرشَع  ريدق ءيش لك ىلع وهو «ريخلا هديب «تيميو

 «ميجرلا ناطيشلا نم اسر حو «هوركم لك نم ازرح كلذ هموي يف هل َّنكو ؛تاجرد ٌرشع هل عفرو .تائيس ٌرشع
 ٌكرشلا الإ ٌبنذ ذئموي هقحلي ملو ءًافلأ رشع انثا ِةَبقَر لك نمت «ليعامسإ لَو نم بقر قتع ةرم لكب هل ناكو

 : 1 .«كلذ ٌلثم هل ناك ؛برغملا ةالص دعب كلذ لاق نمو «هللاب

 كرش نا ليال لاق هنأ ؛كل يبنلا نع مَع نب نمحرلادبع نعو «هريغل ح) (5) - 4007 - كي |
 يبي محلا هلو «كلملا هل هل ٌكيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ ال) : حبصلاو برغملا ةالض.نم هيلجر ّيتيو

 ٌرشع هنع اجمو رايس ربخع ةدكلاو لكي هلا هللا حا (مرتارم رشق ريدق ٍءيش لك ىلع وهو «تيميو

 نأ بنذل َّلِحَي ملو « ميجرلا ناطيشلا نم ًازرجو «هورکم لك نم ازرح تناكو «ٍتاجرد شع هل َعقَرو «تائيس

 . لاق امم ّلضفأ لوقي :ُهَّلِضَعَي الجر الإ :ًالَمَع سائلا لضفأ نم ناكو ٌكرشلا الإ هكردُي

 يف فلتخم مْنَغ نب نمحرلادبعو «ابشوح نب رهش ريغ ؛«حيحصلا» لاجر هلاجرو «دمحأ هاور

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج نع ثيدحلا اذه يور دقو . هتبحص .

  )( - YoY “ofلوقي كل هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع يورو (فيعض) :

 ریش يحلا وه الإ لإ ال يذلا هللا ٌرفغتسأ) :تارم ثالث رصعلا دعبو «تارم ثالث رجفلا دعب لاق نم

 «رحبلا دَر لثم تناك نإو ؛ُهبوُنذ هنع ٹرک ؛ (هيلإ ٌبوتأو . :

 ٤مآ اذإو «حبصأ اذإو «تاولصلا ربد هلوقي ام امأو» : ظفاحلا لاق .2”)لهباتك» يف ينسلا نبا هاور

 ١١([٠. /ركذلا 4١و15 /لفاونلا 1) يف] . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي باب امهنم لكلف

 ف يلا نأ هيفو ؛ةصيق ثيدح [1 /ملعلا 51 مقر ملعلا بلط يف ةلحرلا بابا يف يف مدقتو (فيعض)

 ا .ئمعلا نم ىفاعث ؛(هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس) : ًاثالث لقف لقف ٌحبصلا تيلص اذإ !ةصييق اي : هل لاق
 .©0:جلافلاو

 .دمحأ هاور

 )١( تلق  Oتي ص  CGهلبق ام هن الهشي .

: 111171 J a () 

 هدانا ل لوط ندبلا يقش دحأ يف ثدحي ضرم : : (جلاقلا) و .هنم هللا انافاع, فورعم ءاد ميجلا مضب : (ماذجلا) ةوف]

 . نم ةيامحلا هللا لأسن ءةتغب ثدحيو نيقشلا يف ناك اميرو «هتکرح

Tt 



 [رذع ريغب رصعلا تاوف نم بيهرتلا] 7

 دقف ؛رصعلا ةالص كرت نم» : ةي يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةديرُب نع(حيحص) ٠ 48 )١(

 .2هلمع طبخ

 . يئاسنلاو يراخبلا هاور

 ٌةالص هْنَئاف نم ِهّنإف «ميغلا موي يف ةالصلاب اوركب» :لاق هظفلو ءهجام نباو(فيعض) ٠-7088 )١(

 . لمع طبخ رصعلا

 ةالص كرت نم» : اي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبآ نعو(حيحص) (۲)- 49-5

 .«هلمع طبح دقفادمعتم رصعلا

 . حيحص دانسإب دمحأ هاور

 الص هّتوفت يذلا» :لاق يك يبنلا نع امهنع هللا يضر ّرمع نبا نعو (حيحص) (۳) - ۸۱ 60 تعال

 .«هلامو هّلهأ رت امّنأكف ؛رصعلا

 ««هحيحصا يف ةميزخ نباو ءهجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 .«تقولا باهذ :هريسفت :كلام لاق» :هرخآ يف دازو

 نَم» :لوقي لب هللا لوسر عمس هنأ ؛هنع هللا يضر ةيواعم نب لفون نعو(حيحص) (4)- 4-184١

 .؛هلامو ُهَلهأ رتو امنأكف "الص هقتاف

 هللا لوسر لاق : رمع نبا لاق .؛ُلامو ُهّلهَأ رتو امنأكف هتتاف نم ةالص» : لفون لاق :ةياور يفو(حيحص)

 . ارصعلا يه» : ةي

 20 تالا هاوز

 ريخآلاو «يوانملا هركذ .رجألا طوبح ىلع وأ «كرتلا دّرعت نم وأ ءلحستملا ىلع يريمّدلا هلمحو «هلمع لطب :يآ )١(

 ىلع ينيم اذهو : تلق .هيبشتلا زاجم نم نوكيو « ظفللا ةقيقح ال ةيصعملا ميظعت هب ديرأ :ليق» :يدنسلا لاقو .رهاظلاوه

 .ًاضيأ يصاعملا ضعبب طبحي دق هنأ ديفت ةيآلا ؟مكئاوصأ اوعفرت الا :ىلاعت هلرق رهاظ نكل «رفكلاب الإ طبحي ال لمعلا لآ
 .؟ملعأ هللأو . يصاعملا كلت ةلمج نم ادمع رصعلا كرت نوكي نأ نكميف

 قيلعتلا يف هتنيب امك هنع هللا يضر هسفن ةديرب لوق نم هنأ ظوفحملاو ءذاش هنإف لوألا هرطش لجأ نم انه هتدروأ امنإ ()

 .هريغو ةديرب نع هريغو يراخبلا هاور «حيحصف يناثلا هرطش امأو ««بيغرلا

 نابح نبأ ةياور كلذكو «يئاسنلا دنع اهل لصأ الو ««رصعلا» :ةدايز ةثالثلا نيقلعملاو ةرامع ةعبطو ةطوطخملاو لصالا يف (۳)

 ةيواعم نب لقوت نأ : كلام نب كازع ةياور نم وهو .(. .ًادمعت ةالصلا كرت نم بيهرتلا باب 40) باتكلا يف يتأيس امك
 رصعلا ةالص هتتاف نم" :لوقي يي هللا لوسر عمس هنأ رمع نب هللادبع ينربخآف :كارع لاق :اهمامتو «ىلوألا ةياورلاب هثدح

 .رمع نبا ثيدحب ىنغتسالو «ةدايزلا هنم عقو امل اهمامتب اهقاس فنصملا نأ ولف «ثيدحلا «. .امنأكف
 نب ركب يبأ نع يسلايطلا داز .؛هلامو هلهأ رتو امنأكف هتتاف نم ةالص ةالصلا نم“ :ظفلب امهريغو ناخيشلا هاورو 2

 . حيحص هدانسإو .«رصعلا ةالص كرت نم» :لاق الك هللا لوسر نأ يبأ ينثدح :لاقف «ملاسل كلذ تركذف : نمحرلادبع

YY 



 (اهمدع دنع اهنم بيهرتلاو «ناسحإلاو مامتإلا عم ةمامإلا يف بيغرتلا) "7

 يضر ٌينَهْجلا رماغ نب ةبقَع عم انرفاس :لاق يرصملا يلع يبأ نع (حيجنص نسح) (1) 47-4
 كم لوقي كي هللا لوسر تعمس يإ :لاقف < انَمَدَقَتَي نأ اندرأف .ةالصلا انترضحف ؛هنع هللا

 ا . مثإلا هيلعو ؛مامتلا مهلف ؛ ؛ مي مل نِإو ءمامتلا مهلو مامتلا هلف

 يف ن باو ةميزخ نباو ءهححصو مكاحلاو «هجام نباو دواد وبأو - هل ظفللاو - دمحأ هاور

 ؛ًائيش كلف نم َصْقَتْلا نسو «مهلو هلف ؛ةالصلا ّمتأو ءتقولا باصأف ّسانلا ّمأ نم» :امهظفلو ءامهيحيحص
 .«مهيلع الو ؛هيلعف

 يتب نمحرلا دبعو ءيرصملا يلع يبأ نع ةلمرح نب نمحرلادبع ةياور نم مهدنع وها : : (ظفاحلا لاق)

 . هيلع مالكلا

 ّمأ نم» : :لاق كي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر ٌرمع نب هللادبع نعو :(فيعض) -704  )١(

 نم غ م ا رجالا نيب ةئواك نسا نو «نِمَض امل ٌلوؤسم ٌنِماض هنأ ْمَلعيلو هللا ٍقتيلف ًاموق

 .(هيلع وهف صقن نم ناكاامو ؛ًائيش مهروجأ نم صقتنُي نأ ريغ

 '.دابع نب كراعم ةياور نم «طسوألا» يف يناربطلا هاور .

 «مكل نولصُيا : لاق لك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (؟) - 1 - ٤۸۲

 : .هريغو يراخبلا هاور . «مهيلعو مكلف اوأطخأ نو "مكلف اوباضأ ناف

 ١ ومتأ نف «ةالصلا نولصي ماوقأ نوک وا «يقأيس : هظفلو ««هحیحص» يف نابح نباو (حيحص نسح)

 .«مکلو « مهيلعف اوصقتنا ِن ٍنإو ء[مهلو]. مكلف

Yoo 3۲امهنع هللا يضر َرمع نب هللادبع نعو (فيعض)1) -  TTTىلع ٌةثالث  

 «نوضار هب مهو ًاموق َّمأ لجرو «هيلاوم ٌّقحو هللا نح ىدأ ٌدبع «-ةمايقلا موي : لاق هارأ - كسملا نابثك

 . (ةليلو موي لك يف سمخلا تاولصلاب يداني

 .«نسح ثيدح# :لاقو يذمرتلاو ءدمحأ هاور

 ةثالثا : ال هللا لوسز لاق : هظفلو هب سأب ال دانسإب ؛طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاورو (فيعض).
 : قئالخلا'بانسج نم ٌعَرفُي ىتح ءكسم نم بيثك ىلع مهو ؛ٌباسحلا مهلاتي الو «ربكألا عزفلا مهوب ال

 .[8 مقرب لوألا بابلا يف ىضم دقو] . ثيدحلا «نوضار هب مهو ًاموق هب ّمأو هللا هجو ًءاغتبا َنآرقلا أرق لجر

 ١- /انه رظنا] ««ناذألا» يف مدقتو ءاهريغو ؛نمتؤم نذؤملاو نماض مامإلا» :ثيداحأ بابلا يفو

 أ .[باب

 «ةريره نبأ نع رخآ قيرط نم )0۸٤۴( ؛مدنسم» يق ًاضيأ ىلعي ين دنعو «يراخبلا خسن ضعب يف يهو ءكمهلو» : دمحأداز )١(

 هذه لبق يتلا يراخبلا ةياور ىرق هبو «(۱۸۷ /۲) «حتفلا» يف ظفاحلا هنع تكسو « نسح هدنسو «(۳۷۵) نابح نبا هنعو

 . هتم ةدايزلاو . نابح نبا دنع ًادهاش هل انركذ دقو «لاقم هيفو" : هلوقب ًاهبنم (رانيد نب هللادبع نب نمحرلادبع) ب اهلعأ هنإف

YA 



 (نوهراك هل مهو موقلا لجرلا ةمامإ نم بيهرتلا) .۸

 مهنم هللا لبقي ال ةثالث» :لوقي ناك ل هللا لوسر نأ ؛ٌرّمع نب هللادبع نع (فيعض) (1) 7051-5

 ٌلجرو «- هتوفت نأ دعب اهيتأي نأ :رابدلاو - ًارابد ةالصلا يتأي لجرو .نوهراك هل مهو ًاموق َمّدقَت نم :ةالص

 و كاس . ارحم دعا
 رحم

 . يقيرفإلا دايز نب نمحرلادبع ةياور نم امهالك ؛هجام نباو دوادوبأ هاور

 تيسن يّنِإ : لاق فرصنا اًملف «موقب ىلص هنأ : هللا'”اديّبُع نب ةحلط نعو (هريغل ح) (۱)- 444-65

 ين :لاق ؟ةل هللا لوسر يراوح اي كلذ هركب نّمو .معن :اولاق ؟يتالصب متيضرأ ءمَدقتأ نأ لبق مكرمأتسأ نأ

 . «هيّتذأ هّتالص ٌرواجت مل ؛نوهراك هل مهو ًاموق ّمأ لجر اميأ» :لوقي ةَ هللا لوسر ُتعمس

 . ؟ريكاتم هل» :هيف ليق «يفوكلا يحلطلا وهو «بويأ "نب ناميلس ةياور نم ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 :لاق يب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر يلّذُهلا رانيد نب ءاطع نعو (هريغل ص) (۲) 4868 6

 ؛نوهراك هل مهو ًاموق َّمأ لجر :مهّسوؤر ٌرواجُت الو ءءامسلا ىلإ ٌدَعِصَت الو «ةالص مهنم هللا لبي ال ثالثا

 . «هيلع ثبأف ليللا نم اهُجوز اهاعد ةأرماو ءرّمؤي ملو ةزانج ىلع ىلص لجرو
 . السرم اذكه «هحیحص) يف ةميزخ نبا هاور

 . هعفري سنأ ىلإ رخآ ًادنس هل یورو (حيحص ح) (۳)- 485

 عفر ال ٌةئالثا : لاق یب هللا لوسر نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۲)- ٩-۲۵۷

 ناوَحأو «طخاس اهيلع اهُجوزو تاب ٌةأرماو «نوهراک هلأ مهو ًاموق ّمَأ لجر ا مهسوؤر قوق مهئالص
 0 *)امراصتُم

 ُمامإ :ةالص مهنم لبق ال ةثالث» : ل هللا لوسر لاق :هظفلو ؛؛هحيحص» يف نابح نباو ؛هجام نبا هاور

 . «نامراصتُم ناوخأو ؛نابضغ اهيلع اهجوزو ْتّناِب ٌةأرماو «نوهراك هل مهو موق

 ٌرواجُت ال ٌةثالث» : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (4) 4807-0 ١

 .'نوهراك هل مهو موق ٌمامإو ؛طخاس اهيلع اهُجوزو تنابةأرماو « مجري ىنح بألا دبعلا : ْمهّئاذآ مهئالص

 .«بيرغ نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلا هاور

 .قتعلا دعب ًاهرك همدختسي نأب ةبلغلاو رهقلاب وأ ءهتع قتعلا نامتكب امإ «ًادبع هذختا ينعي .ًاقتعم :يأ )1١(

 موي دهشتسا :ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ هللاديبع نب ةحلط وهو ءأطخ وهو «ًأربكم هدبع» :ةرامع ةعوبطمو لصألا يف (؟)
 . ةباحصلا يف هل ركذ ال ؛ةحلط دلاو نإف :رخا أطخ اذهو هامهنع هللا يضر» :ةدايز اضيأ ةرامع دنعو ء(١۳) ةنس لمجلا

 هلالعإف .«ءىطخي قودص» : ظفاحلا لاقو «لاجرلا بتكو (؟١1 /14 )١/ ؛يناربطلا» نم حيحصتلاو ء(بويأ يبأ) :لصألا (۳)

 .هدعب ام هل دهشي نکل «نالوهجم امهنإف ؛ ىلوأ هدجو هيبأب
 !هبنتف ؛ةرم نم رثكأ هركذ قبس امك ؟ءاملعلا دنع هيلع حلطصملا فالح هنع يضرّتلاف ءريغص يعبات اذه ءاطع )٤(

 .ًانيد زئاجلا ريغ عطاقتلا دارملاو «ثالث قوف ناعطاقتم :يأ (5)

۹ 



 ءاهنمايم لضفو اهيف صارتلاو فوفصلا ةيوست يف ءاج امو لوألا فصلا يف بيغرتلا) 5

 ,٠ (مدقت ول هريغ ءاذيإ ةفاخم رخؤملا فضلا يف ىلص نمو
 يف ام ٌسانلا ٌملعي ول» : لاق اللا لوسر نأ ؛ هتع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحض) (1) - ۸4۸-۸

 0 .«اومهتسال هيلع اومِهَتسَي نأ الإ اودجي مل مث لوألا ٌفصلاو ءادنلا

 :٠ ةَعْرُق تناكل مّدَقُملا فصلا يف ام نوملعت ول» : ملسمل ةياور يفو . ملسمو يراخبلا هاور

 فوقص ريخ» : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (1) - 48 ٤۸۹

 . «اهلوأ اهّرشو ءاهّرخآ ءاسنلا فوفصٌريخو ءاهرخآ اهّرشو ءاهلوأ ٍلاجرلا

 « سابع نبا هتم ةباحصلا نم ةعامج نع يورو هجام نباو يئانبنلاو يذمرتلاو دواد وبآو ملسم هاور

 :مهريغو.(ةللادبع نب رياجإو ةةمامآ و باو «ديعسوبأو فلام نب نار باطلا نب رمغو

 رففتسي ناك 86 هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر تراس نب ضابرهلا نعو (حيحصلا 060 - 480 - +
 ش ١ .ةرم يناثللو ءًثالث مّدقتملا فصلل

 ملو ءامهطرش ىلع حيحصا : :لاقو «مكاحلاو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو «يئاسنلاو هجام نبا هاور

 يناثلا ىلعؤأ !ءًاثالث مّدقملا فصلا ىلع يلصي ناك» : هظفلو ««هحیحص», يف نابح نباو .«ضابرعلل اجرخي

 . ةدحاو

 00 ا نينرم لوألا فصلا ىلع يلصي ناك" : لاق هنأ ال الإ ؛نابح نياك يئاسنلا ظفلو

 هتكمالمو هللا نإ» : لاك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (هريغل ح) (4)- ١-٤۹۱

 فصلا ىلع نواصي هتكئالمو هللا نإ : لاق ؟يناثلا ىلعو !هللا لوسر اي :اولاق . لوألا فصلا ىلع نولي

 يابا ىو لاق ؟يناثلا ىلعو !هللا لوسر اي :اولاق . «لوألا

 « مكناوخإ يديآ يف اوثيلو مکا نيب اوذاحو ؛مکقوفص اوُؤَس» : ي4 هللا لوسر لاقو (حيحص)
 ا ِنأضلا دالوأ ينعي . (فّذَحلا ةلزنمب «مكنيب اميف ُلخدي ناطيشلا نإف ؛ ؛َلَلَخلا اوُدُسو

 .هريغو يناربطلاو «هب سأب ال دانسإب دمحأ هاور

 .ءاف امهدعبو نيتحوتفم ةمجعملا لاذلاو ةلمهملا ءاحلاب (قذحلا)

 نإ : e لاق هنغ هللا يضر ريشي نب نامعنلا نعو (نسح) (0)- 6۹۲ _- ۲

 .("”يلوألا فوفصلا وأ «لّرألا فصلا ىلع نوَلِصُي هتكئالمو هللا

 تن انساب ر

 ةىربكلا ننبللا» يق ةياور فلؤملا هركذ ام لعلف :«ًاثالث# :نابح.نبأ ةياور لثم ؛يئاسنلا» نم انخسن يف يذلاو ءلاق اذك )0

 !مهتعو مهلهجل سكعلا ارمهراف ةثالنلا نوقلعملا امأو . (ًاثالث) باوصلا ىلع يه اذإف هذه تعبط مث . يئاسنلل

 .«ناذآ الو بانذأ الب ؛ةّيْشَّرُج وأ ةيزاجح ر راغص دوس منغ . . .(فذحلا) و» :«سوماقلا# يف (؟)

 لفغ وطخملاو لصألا يف !ةثالثلا هنع لفغو .(7579/5) «دنسملا» نم تلاو .«لّوألا فومصلاو» :ةط او لصألا قفرفز

۰ 



 ةيحان يتأي ةي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ٍءاربلا نعو (حيحص) (5) - ۳ -_ ٤۹۳

 نولصي هتکئالمو هللا نإ ءمكُيوُلق فلتختف اوفلتخت ال» :لوقيو «مهبكانمو موقلا رودص نيب يّوَسُيو «فصلا
 . "لوألا فصلا ىلع

 ."!(هحيحصا يف ةميزخ نبا هاور

(WAE VEاوُوُس» : ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص)  

 . اقالصلا مامت نم ٌفصلا ةيوست نإف ؛ مكقوفص
 . ةقالصلا ةماقإ نم ٍفوفصلا ةيوست نإف» : يراخبلا ةياور يفو . مهريغو هجام نباو ملسمو يراخبلا هاور
 اوُداحو ءاهنيب اوبراقو «مکقوفص «©”)اوصُر» : لاق اب هللا لوسر نأ : هظفلو «دواد وبأ هاورو (حيحص)

 . «فّذَحلا اهنأك ٌفصلا ٍلّلَخ نم ٌلخدي ناطيشلا ىرأل ينإ هديب يسفن يذلاوف ؛يقانعألاب

 . دواد يبأ ةياور وحن «امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو «يئاسنلا هاور
 . صارتلا مدع دنع عاستا نم نينثالا نيب نوكي ام وه :ًاضيأ ماللاو ةمجعملا ءاخلا حتفب :(للخلا)

 : قلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يورو (فيعض) (۱) - ۲۹۸-۵

 ١ .«اومحارت اوّسامتو .مكبولق يوتست اووتسا»

 هاور .هاولصاوت :(اوسامت)» :هريغ لاقو .«ةالصلا يف ““اومحدزا ينعي (اوسامت)» :حيرش لاق

 : .«طسوألا» يف يناربطلا

 «ٌفوفصلا اوميقأ» : لاق ةي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر َرمع نبا نع (حيحص) (۸) - 5 ٤۹۵

 ًافص لصو نمو ؛ناطيشلل ِتاجّرُف اوُرَدَت الو «مكناوخإ يديأب اونيلو ءََلَخلا اوُدُسو .بكانملا نيب اوُداحو
 . (هللا هعطق افص عطق نمو «هللا هلصو

 .“رخآ ةميزخ نباو ىئاسنلا دنعو «دواد وبأو دمحأ هاور

 مقر) هل ةياور يفو .«لوألا فوفصلا» دواد يبأو ١١۵۷( /57/17) «ةميزخ نبا حيحص» يف يذلاو ءةطوطخملاو لصألا اذك )0(

 . هنع فنصملا لهذ دقو ء(١1۷) ؛دواد يبأ حيحص» يف جرخم وهو . لوألا فوفصلا وأ ؛لوألا فصلا :( ۲

 .(٦/باب-۳۲) و (؟ /باب -۳۰) ًابیرق يتأيس امك امهريغو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو :تلق (۲)

 ءاتعمو . (صوصرم ناينب مهنأك# : یلاعت هلوق هنمو «ضعبب هضعب قصلأ اذإ :ًاصر هصري ءءانبلا صر : لاقي :(صرلا) نم (۳)
 بعكب هبعكو «هبحاص بكدمب هبكنم لجرلا قصلي نأب كلذو :تلق .عطقني الو مكنيب ام لصتي ىتح اوقصالتو ارماضت
 كلام نب سنأ ثيدحو ؛277) «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس هل عجارف هدي يبنلا ءارو ةباحصلا نع كلذ تبث امك :هبحاص

 داح نمي  ءىراقلا يخأ - رتغت الف : لوقأ ةبسانملا هذهبو .(0 /باب -۳۲) يئالا ريشب نب نامعتلا ثيدح هلثمو ءًابيرق يتآلا
 صوصتنلا هذه لوأت هنإف «1ةنسلا قيبطت يف لاغيإ اهيف «دراولا ىلع ةدئاز ةئيه اهنأ» معزو ءةلأسملا هذه يف فلسلا يده نع

 : لضاق ملاع ةلز وأ ةلفغ هذهو !اهولطعو تابثإلا ىلع اهتالالدو ةيملعلا صوصنلا مالكلا ءاملع لوأت امك ءاهلطعو ةيملعلا

 . (۷۷ /1) «ةحيحصلا" رظنا .اهيف عقي مل هنأ انددو

 .اهريغو ةطوطخملا نم هتححص .أطخ وهو ؛(وأ اومحازت) :ةرامع ةعبطو لصألا يف )٤(

 . 08 /باب 7 ۰) ًابيرق يتأي امك هححصو مكاحلا هاور كلذكو (ه)

۳۱ 



 .نينثالا نيب يلاخلا ناكملا يهو «ةجرُف عمج : (تاجرفلا)
AT YYلان ل5 هللا اوس انيلع عز + لاق للا یر ةر نب واچ رو حج 80د  

 : لاق ؟اهبز دنع ةكئالملا تنصت فيكو !هللا لوسر اي :انلقف . ؟اهّبر دنع ٌةكئالملا ُتّصَت امك نوُقُصَت الأ»

 .«ٌفصلا يف نوصارتيو لوألا فوفصلا نوُجَي»

 .هجام نباو ٰيئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 مكٌرايخخا : دل ايسر لل لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) 4907-4 - )1١(

 . «ةالصلا يف َبكانم مكئيلأ

 . واد وبأ هاور

 ب دفا رر انيلع ليقف ةالصلا تميق أ :لاق هع هللا يضر سنأ نعو (حيحصلا (11- £44 4

 را ءارو نم مكارأ ينإف ؛اوصارتو «مكقوفص اوميقأ» :لاقف ههجوب

 ..هوحنب ملسمو يراخبلا هاور

 : .©")همَدقب همَدَقو «هبحاص بكنمب ُهبكنم َّقِزلُي انّدحأ ناکف» : يراخبلل ةياور يفو

 قوفصلا باق ونملحأ : لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 444-6٠ - )۱۲١(

 0 . «ةالصلا يف

 : .""«حيحصلا» ةاور هتاورو ؛دمحأ هاور

 هتكئالمو هللا نإ» :ِِلي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (۲) - ۲۵۹-۱

 .«فؤوفصلا نمايم ىلع نوُنصي
 2 دانسإب هجام نباو دواد وبأ هاور

 نأ انيبحأ لي هللا رو تک یم ا : لاق بزاع نب ءاربلا نعو (نسح) (15) 600-87

 . «كدايع تعبت موي «كباذع ينق بر :لوقي هئعمسفأ .ههجوب انيلع لقي «هنيمي نع نوكن

 «ةحيحصلا) وا «(1۷۷).ادواد يبأ حیحص» يفو «قيلعتلا# يف هتنيب امك ةلاهج هيفو «نابح نباو ةميزخخ نبا هححصو :تلق )١(

 لبق مدقت يذلا ةمامأ يبأ ثيدحو «ثيدحب هلبق يذلا رمع نبا ثيدح هل دهشي ؛حيحص و أ نسح ثيدحلا ٌنكلو ( 7

 . هيف عبارلا يلاتلا بابلا يف يتالا اضيآ رمع نبا ثيدحو «ثيداحأ ةتسب اذه

 .(0) مقرب باب دعب روكذملا ريشب نبإنامعنلا ثيدح ةياورلا هذهل دهشيو قفز

 درا يف يتلا ير يل ثدح لم .اهلوأ ةالصلا يف موقلا فوفص ريخو» : ها الا 522

 .: يصهرتلا 1”7)

 رظتاف ؛ يقهيبلا لاق امك «فوفصلا .نولصي نيذلا 56 : ظفلب ظوفحملاو «هريغو فلؤملا ىلع تيفخ ةلع هل :تلق )٤(

 !ةلقن !ةعمإ مه امنإف ءهونسح نيذلا ةثالثلاب رتغت الو )00١97(« «ةاكشملا»

 ناك هنأ ريو ءاربلا نع ةحيمنصلا قرطلا لاخلا «دارعب سيلو «ةالصلا دعب هب اعد هنآ رهاظو «01615/1) ملمس يف اذك )0(

 «دنسملا# يف وهف ًاضيأو .01184) ؛ةحيحصلا» يف هتنيب امك روهشملاب سيل مهل فلاخملا نألو «موتلا دنع كلذ لوقي

 . لمأتف «فلاخمب سيل اذهو .۰٠ . . بر :لوقي هتعمس : لاق" : ملسم دانسإب (۰ ٤و ۰ 0

YY 



 .ملسم ةاورا

 كرت نم» : هلي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يوُرو (عوضوم) (30- 750-588

 . «لوألا ٌفصلا رجا هل هللا فعضأ ءادحأ َيِذَوُي نأ ةفاخم لوألا فصلا
 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 (جرقلا دسو فوفصلا لصو يف بيغرتلا) ٠

 هتكئالمو هللا نإ» :لاق ا هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص نسح) 4-201١ )١1(

 .«"ٌفوفصلا نوُلِصَي نيذلا ىلع نوُلِصُي

 ىلع حيحص» :لاقو «مكاحلاو ء؛امهيحيحص» يف نابح نباو يف ةميزخ نباو ءهجام نباو دمحأ هاور

 . «ملسم طرش

 . اًةجرد اهب هللا هعفر ةجرُف دس نمو» :هجام نبا داز (هريغل ص)

 فصلا يتأي اب هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (حيحص) (۲) 2076

 :لوقي ناكو :لاق .«مكبولق ٌفلتختف ءاوفلتخت ال» :لوقیو ءانرودص وأ انبكانم ٌحسميف «ةيحان ىلإ ةيحان نم

 . «َلَوُألا فوفصلا نولِصَي نيذلا ىلع نوُنَصُي هتكئالمو هللا نإ»

 .11 /باب 19 هوحنب ًابيرق ىضم] .«هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور

 لصو نم» : لاق ل هللا لوسر نأ ؟امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۴)- 0۳ --

 . «هللا هعّطَق ًافص عطق نمو «هللا هلّصَوَاَفَص

 دمحأ هاورو .«ملسم طرش ىلع حيحصا :لاقو «مكاحلاو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو «يئاسنلا هاور

 .[۸ /باب -۲۹] ًابيرق مدقت ثيدح رخآ يف دواد وبأو

of AYمكرايخ» :وكي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو ( ریل حل (40-  

 . هاهّدَسَق فصلا يف ةجرُف ىلإ ٌلجر اهاشم ٍةوطخ نم ًارجأ ٌمظعأ ةوطخ ةوطخ ْنِم امو «ةالصلا يف ٌبكانم مكليلأ

 يناربطلا همامتب هاورو ؛لوألا رطشلاب امهالك ؛«هحيحص» يف نابح نباو «نسح دانسإب رازبلا هاور

 .«طسوألا» يف

 ؛ةجرُ دس نما ءال هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ص) (0) ه١ 6-4

 . "ةنجلا يف اتيب هل ىنبو «ةجرد اهب هللا هعفر

 بابلا لوأ يف هجام نبا دنع مدقتو ."يجنزلا دلاخ نب ملسم ةياور نم «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 . «ةنجلا يف اتيب هل ینبو» : هلوق نود

 نب ةمصع هدانسإ يفو . ةريره يبأ ثيدح نم ًاضيأ ةدايزلاب يناهبصألا هاورو (هريغل ص) (3)- ٠-05

 .(1871) «ةحيحصلا» :رظنا .ًاضيأ ؟طسوألا» دانسإ يف وهو «ميلس يبأ نب ثيل هيفو ء(١٩ /1) يمثيهلا لاق اذكو 0(

 .(1841) «ةحيحصلا» رظناق «يلماحملا دنع عيكو هعبات :تلق (۲)
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 : .«كورتم» :هريغ لاقو .«يوقلاب سيلا : متاح وبأ لاق دمحم
 يف ةجرُف دس نما : لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةفيحج يبأ نعو:(فيعض) (1) - 1-۹

 . اهل رفع ؛ فصلا

 . يئاوُسلا هللادبع نب بهو ةفيحج يبأ مساو .'”نسح دانسإب رازبلا هاور

kN e 8 1-14هتكئالمو هللا" ناد  
 ارب دكلملا ع زر ةعرم يلا هئلرأل ؛ًافص دبع لص الو ؛فوفصلا نوُنِصَي نيذلا ىلع نوُلَصُي

 .دانسإب سأب الو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ی : E a لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (هريغل ص) (۷)- ةهءال

 هيرو رج يدور رضوا لوألا فوفصلا نولي َنيذلا ىلع نولي هتكئالمو هللا

 : . ؛ًافص اهب لص

 .[7 /باب 79] . مدقتو «ةوطخلا ركذ نودب ةميزخ نباو «ثيدح يف دؤاد وبأ هاور
 اطخلا ُثحأ امهادخإ ناتوطخ» :لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ذاعم نعو (فيعض) (۳)- 77-1

 امأو :هدَسَف فصلا يف يلح ىلإ رظن ٌلجرف ؛هللا اهبحي يتلا امأف «هللا ىلإ اطخلا ضغبأ ىرخألاو «هللا ىلإ
 ل ؛هللا اهضغبي يتلا

 ١ ا . «ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ةرسيم نإ : هَ يبلل لبق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورد (فيعض) (4) 754 - 581
 0 ..:ارجألا نم نالفك هل جيك جبسم رد زك نما: : غ5 يبلا لاقف «ثلطعت دق ٍدجسملا

 ٍ .هريغو ةميزخ نبا هاور
 ٌبناج ركع نما : ارا ١ :لاق امهنع هللا يضر سابع نب با نعو.(فيعض) (3)-738-5,

 1 .«نارجأ هلف هله قل رسيألا دجسملا

 .ديلولا نب ةيقب ةياور نم ريبكلا يف ذ يناربطلا هاور

 ,مهفوفص رخاوأ ىلإ لاجرلا رخأت نم بيهزرتلا) ١
 (فوفصلا جاجوعا نمو ءنهفوفص لئاوأ ىلإ ءاسنلا مدقتو

 فوفص ريحا ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) - ٥ . ٩۱۸
 .«اهلّوأ اه شو ءاهّرخآ ءاسنلا فوفص ريخو ءاهُرخآ اهرشو اهلوأ لاجرلا

 .[۲/باب-۲۹] .مدقتو «يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 (017148) مقرب «ةفيعضلا).يف هتنيب امك فيعض وه لب 0(

 , )۴٥۳۲( (ةحيحصلا# :يف هتنيب امك كلذك سيل )(

 ج نع وقب يبه . فيعض وهو ؛(جرفلا نب دمحأ) هيفو :تلق .«عطقنم ذاعم نع ًادلاخ :نإف ءال» : هلوقب يبهذلا هدرو :تلق (۳)
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 ءرخأت هباحصأ يف ىأر ليلا لوسر نأ :هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو (حيحص) (۲) 5084-5

 . هللا مهرخؤي ىتح نورخأتي موق لازي ال «مکدعٌب نم مكب ٌمَنأيلو يب اوُمتئاف ءاومّدقت» : مهل لاقف

 .هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ٌموق لازي ال» :ِِي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ص) (۳) - ۵۱۰ _- ۷

 «. . .هللا مهرُخؤي ىتح لوألا ٌفصلا نع نورخأتي
 . , .هللا مهّمّلَخُي ىتح» :الاق امهنأ الإ ؛نابح نباو ؛؛هحيحص» يف ةميزخ نباو «دواد وبأ هاور

 انّكانم ٌحَسمَي كي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر "”دوعسم يبأ نعو (حيحص) (4) - ٩۱۱-۸

 نيذلا مث «ىهّتلاو مالحألا ووا مكنم يِتيِلَبل مكبولق فلتختف ؛اوفلتخت الو ءاووتسا» :لوقيو ““#الصلا يف
 . 'مهنولي نيذلا مث «مهنولي

 .هريغو ملسم هاور

 : لوقي كي هللا لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو (حيحص) (0)- 517-48

 .«مكهوجو نيب هللا َنَقلاخيَل وأ .مكقوفص نو 4

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 ىتح «َّحاَدَقلا اهب يَوَسُي امَّنأك ىتح ءانقوفص يّوَسُي ناك ةي هللا لوسر نأ :ّيراخبلا الخ مهل ةياور يفو
 !هللا ًدابع» :لاقف «فصلا نم هّردص ًايداب الجر ىأرف ءرّبكي داك ىتح ماقف ًاموي جرخ مث «هنع انْلَقَع دق اّنأ ىأر

 .«مكهوجو نيب ُهللا َنَمِلاخيل وأ مكقوفص َنوَسْتَل
 :لاقف ههجوب سانلا ىلع كي هللا وسر َلبقأ :«هحيحص» يف نابح نباو دواد يبأل ةياور يفو (حيحص)

 ةبكرب ةتبكرو «هيحاص بكنمب هبكنم قِزلُي لجرلا ٌثيأرف :لاق .«مكبولق نيب هللا َنَقِلاخيل وأ «مكفوفص اوميقأ»
 .ادبعكي هبعكو «هبحاص

 نأ هتصالخ ؛لوصألا ىلإ عوجرلا مدعو ءديلقتلا مؤش نم وهو «هلم هللا رفغتسأ شحاف أطخ ةقباسلا تاعبطلا يف انه ناك )١(

 اهل لصأ ال !ةمحقم اهنأب يجانلا ظفاحلا مزج كلذ يف ينطرو «ةعيرألا هيجرخم دنع اهل لصأ ال ثيدحلا نم رخأتلا ةرقف

 امأو :هقيفرت ىلع هلل دمحلاو ءًاعيمج مهيدل ةتباث اهنأو ؛هأطخ تنيبت «ةعبطلا هذهب باتكلا ققحأ انأو نآلاو «مهدنع
 !ةعبرألا دنع ماقرألاب ثيدحلا نطاوم اوركذ مهنأ مغر ؛ يجانلا ظفاحلا ديلقتو أطخلا ىلع اورمتساف « ةثالثلا نوقلعملا

 «دواد يبأ حيحص» يف ءاج امك دمحأل ةياور يف حصو ءاهدنس فعضل اهتفذحف :هرانلا يف» : طقنلا ناكم ثيدحلا يف (۲)

 .1ةمايقلا مويا :هلبق يذلا ديعس يبأ ثيدح يف (585)

 يبأ حيحص" يف جرخم وهو «هربغو ؟ملسما نم هتححص أطخ وهو ««دوعسم نبا# :ةطوطخملاو ةرامع ةعوبطمو لصالا يف (۳)
 يف وهو ؛ةيوستلاو حسملا ركذ هيف سيل نكلو «هريغو ًاضيأ ملسم دنع «دوعسم نبا ثيدح نم لصأ هلو ء(1۷۸) «دواد

 .(51/4) قباسلا ردصملا

 .ةالصلا فوفص يف :يأ )٤(

 نم عابتا يف ريخ لكو» :مهلوق هيلع قفّتملا نمو «ىلاعت هللا ءاش نم الإ ؛هولمهأف فلخلا امأو «فلسلا لعق اذه :تلق (5)

 ١(. ثيدحلا تحت /باب -۲۹) مدقتملا قيلعتلا رظناو .«فلخ نم عادتبا يف رش لکو فلس
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 شيرلاو لضنلا هيف لعجي نأ لبق يرُب اذإ مهسلا بشخ وهو ؛(حدق) عمج : فاقلا رسكب (حادقلا)

 فصلا للتي ال هللا ٌلوسر ناك :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (حيحص) (5)- 0

 هللا نإ» :لوقي ناكو . «مكبولق فلتختف ؛اوفلتخت ال» :لوقيو انبكانمو ب 5 ا
 E . لوألا فوفصلا ىلع نولصُي هتكنالمو

 انيتأي هي هللا وسر ناك :هظفلو ««هحيحص» يف نابح نباو «ةميزخ نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور
 ىلع نري هتكئالمو لل نِ «مکبولق فلتختف ف يكفوفص فلتخت ال»ا :لوقيو ءانّرودصو انقناوع ٌحسميف

 ١[. مقر /باب 79 ىضم] . لوألا فصلا

 . ؟مكبولق فلبختف ؛مكُروُدص فلتخت ال» : ةميزخ نبال ةياور يفو (حيحص)

 نرسل :لاق كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (أدج فيعض) (1) 355 ١

 .«مكراصبأ نمط وأ مکر اصبأ رضفتلو ؛ةوجؤلا َّنَسَمِطُتل وأ فوفصلا

 , :."”ههضعب هاشم دقو "ديزي نب يلع نع رحز نب هللاديبع ٍقيرط نم يناربطلاو دمحأ هاور

 (حاتفتسالاو لادتعالا يف هلوقي امو ءاعدلا يفو مامإلا فلخ نيمأتلا يف بيغرتلا) ؟؟

t۲مامإلا لاق اذإ» :لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - : 

 مهما ريغ ا كوبلا زا هلوق ّقفاو نم هاف .«نيمآ) :اولوقف د الو مهيلع بوضغملا ريغ
 . «هبتذ نم

 .هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو «- هل ظفللاو  يراخبلاو كلام هاور

 يجاتلا لاق .!(ةثالثلا) .ةعبطو :(40 /1).«عمجملا» و « 9 ه) هدنسملا يف اذكو“ «ميملا ةدايزي(نضمغتلو) :لصألا )١(

 اذ نم فلج اقفل نعل يارا ي عقر باسل امرأ: .«رهاظ وهو «(ضغلا) نم ميملا طاقسإب باوصلاو# : : 0 مج

 . (حاكتلا )١7 لوأ يف يتأيسو

 ,؟ثيدحلا ركتم» :يراخبلا لاق ؛يناهلألا ديزي نب يلع وهو ءأطخ وهو ء(ديز) : ا )¥(

 ءاشما : خسنلا ضعب يف اذكه# : : هصن ام لصألا شماه يف ءاجف ؛مهضعب ىلع ىنعملا اذه يفخو. هيف فعض ىلع هلبق : ي قفل

 باتكلا رخآ يف ينأي ًامالك رحز نب هللاديبع يف نأل «مهضعب هاهو هلعلو «رهاظ ريغ وهو ««اهاشم» :اهضعب يفر :«مهضعب

 «هيضْرو هلبق هاتعم «هاشم» : هلوق نإف «موقلا بتكب ةيانع هل نم دنع اهيف ضومغ ال ةرهاظ ةرابعلا :تلق . .2ىلاعت هللا ءاش نإ

 نباو . 1 لاو ا لا ا وون ل كو وب علا نكلو

 5 . مهضعب امهكرت لب ءرحز نبا هلثمو ««بيرقتلا» يف ظفاحلا هب مزن امك فيعض اذه ديزي

 الو E E همزال اذهو .*نيلاضلا الو# ةءارق نم مامإلا غارف دعب نّمؤي متؤملا نأ ةياورلا هذه رهاظ )٤(

 اوف مامإلا نّمأ اذإ» .: ظفلب «تاوعدلا" يف يراخبلا هاورو ءهاونُمأف ءىراقلا نّمآ اذإ» : ةيلاتلا ةياوزلا فالخب دنع رخأتي

 نيرمألا نم:لكو :لوألا ىلإ روهمجلا بهذو .مهضعب لاق اذهبو .مامإلا نيمأت بقع عقي مومأملا نيمأت نأ هرهاظ اذهف

 هذه ليوأت نكميو ؛ىرخألا ةياورلا حيرصتل ؛نمأو : يأ «نيلاضلا الو :لاق اذإ :لاقيف لوألا ليوأت نكمي هنأل ؛لمّتحم

 ًالضف مسفن ثيدحلا يوار لعف نم ليوأتلا اذه حّجري ام ٌثدجو دقو ؛هريغو ظفاحلا هلّرأت هبو .نُّمؤي نأ دارآ اذإ دارملا نآب

 ارقبسي ال نأ نيلصملا ىلع كلر 2407 مقر) ؛ةفيعضلا ثيداحألا# نم يناثلا دلجملا يف ًاريخأ هيلإ تلم كلذلو «هريغ نع

 . مهريكذت ةمثألا ىلعو «كلذ نم مهانرذح املاطو ءمهريهامج نم عقي امك (نيمآ) ب مامإلا

 فره



 ْتقفاوف «(نيمآ) :ءامسلا يف ٌةكئالملا تلاقو «(نيمآ) :مكُدحأ لاق اذإ» :©"”يراخبلل ةياور يفو

 . «هبنذ نم مّدقت ام هل رفع ؛ ىرخألا امُهادحإ

 . "!كيدحلا «اونّمأف ءىراقلا نّمأ اذإ» :يئاسنلاو هجام نبال ةياور يفو

 مهللا :اهانعم :ليقو . ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا وه ليقو «ّيَمَل هودمملا ديدشتو ءرصقتو دمت (نيمآ)

 و يا ا

 ىلع ٌدوهيلا ُمُكْنَدَسَح ام» :لاق لكَ يننلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) Doe) لال

 .©0(نيمأتلاو مالسلا ىلع ا ام ٍءيش

 هللا لوسر نأ :هظفلو دمحأو ««هحيحص) يف ةميزخ نباو «حيحص دانسإب هجام نبا هاور (هريغل ص)

 ءاهل هللا اناده يتلا ةعمجلا ىلع انودّسح امك ٍءيش ىلع انودسحي مل مهنإ» :لاقف دوهيلا هدنع ثركذ

 ,2(نيمآ) : روك د ياما يس يبا اس

 “وق دوهيلا َّنإ» :لاق : E ذ ؟”يناربطلا هاورو (فيعض) (۱) ۲۹۷ -

 «فوفصلا ةماقإو ءمالسلا در : ثالث نم ٌلضفأ ىلع نيملسملا اودسحي ملو :دّسُح موق مهو «مهنید اومئس

 .«(نيمآ) : ةبوتكملا يف مهمامإ فلخ مهلوقو

 دق هللا نإ» :لاقف ًاسولج ايب يبنلا دنع انك : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۲) - 18

 «نيمأتلا يناطعأو ءةنجلا ٍلهأ ٌةيحتل اهنإ ؛ حلا يناطعأو «فوّقصلا ىف ف ًةالص يناطعأ ءًاثالث ًالاصخ يناطعأ

 .«نوراه نمؤيو ىسوم وعدي «نوراه هاطعأ دق هللا نوكي نأ الإ «يلبق نييبنلا نم ًادحأ هطعُي ملو

 . هتوبث يف ددرتو «بلهملا لآ ىلوم يبرر ةياور نم «هحيحصا يف ةميزخ نبأ هاور

 :مامإلا لاق اذإ» : لك هللا لوسر لاق :لاق هتع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۳) 59 8

 ؛(نيمآ) ضرألا لهأو ءامسلا لهآ نم تقتلا :(نيمآ) : هفلخ نيذلا لاق ؛«نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ

 ءاوعرتقاف «موق عم ازغ ٍلِجَر لثُمك (نيما) :لوقي ال يذلا ُلَثَمو»  :لاق  .«هبنذ نم مدقت ام دبعلل هللا رفغ

 ."(نيمآ) : لقت مل كنإ :لاق ؟جرخي مل يمهسل ام :لاقف «هّمهس جرخب ملو :مهماهس جرخف

e ؛ناذألا» يف اهلبق يتلاو هذه هدنع ْنإَف .هتبثأ ام باوصلاو :(يراخبلا) :ةثالثلا نيقلعملاو ةرامع ةعوبطمو لصألا )١( 
 «يراخبلا رصتخم# يباتك رظنا )٤١٥( .ًاضيأ يراخبلا دنع ةيتآلا هجام نبا ةياورو ؛ةثالثلا هقرطب

 نم هنإف ؛(نيما) :اولوقف «٠ «نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ# :لاق اذإر» : : يئاتسنلل ةياور يفو) : هصن ام هدعب لصألا يف (؟)

 ننس" يف يهو ء«ىربكلا» الو «ىرغصلا يئاسنلا نئس» يف هدجأ ملو ء(؛دجسملا يف نمل ٌرفغ ؛ةكئالملا مالك هّمالك ققاو

 دقو هل رفغ» : ظفلب ةريره يبأ نع تاقثلا تاياور لك اهيوار فلاخ «ةركنمو ةذاش ةياور يهو ؛«دمحأ دنسم# و «يقهيبلا

 . رخآ باتك يف هارت ال امب (751/7) «ةحيحصلا# يف كلذ تنيب

 . مهوظيغتل امهنم راثكإلا مكب قئاللاف ءامهتكربو امهلضف نم اوملع امل (۳)

 مث .هنع هللا يضر ذاعم ثيدح نم وه لب ؛كلذك سيلو «ًاضيأ ةشئاع ثيدح نم هاور يناربطلا نأ مهوي فطعلا اذه :لوقأ 42

 .(0054) «ةفيعضتا» يف اهتنيب «للع سمخ هيفو فيك «نسحب سيل هداتسإ نإ

 .«طسوألا» مث «دئاوزلا عمجم» و ؟نيرحبلا عمجم» نم بيوصتلاو ««دق» : نيققحملا ةثالثلا ةعوبطمو ةطوطخملاو لصألا 2(

 فضي



 : . ميَلُس يبأ نب ثيل ةياور نم ىلعي وبأ هاور .
 : مامإلا لاق اذإ» : لي يتلا لاق : لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةَرُمَس نعرا (هریغل ص) (۳)- 5-5

 : . للا "كبي ؛ ؛(نيمآ) : اولوقف «َنيِلاَّضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ

 ٠ . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 يرعشألا ئسوم يبأ نع  ليوط ثيدح يف - يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاورو يا حيحص) (4)- هلال.

 مهيلع ٍبوضغملا ريغ ريغ : لاق اذإ ءاورّيكف ربك اذإف ءمكُدحأ مُكّمؤيلو « مكَفوُفُص اوميقاف ملص اذإ# : : هيف لاق
 . هللا ْمُكِبحُي؛ (نيمآ) :اولوقف «َنيلاّضلا الو

 املا :ق هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع يوُرو (ادج فيعض) (4) ١-0
 .«(نيمآ) لوق نم اورثكأف ,2"”(نيمآ) ىلع مكئدسح ام ٍءيش ىلع ُدوهيلا ٌمُكنَدَسح

 . هجام نبا هاور

V۸هللا يضر يري ريهذ يبأ ىلإ ساجن انك : : لاق يئارُملا حبصُم يبأ نعو (فيعض) (00-  
 ٠ نإف ؛(نيمآ) ب ُةُمَيْخا : : لاق ِءاعدب انم لجرلا اعد اذإف «- ثيدحلا َنَسْحأ ُتّدحُي «ةباحصلا نم ناكو - «هنع
 ةليل تاذ ا هللا لوسر عم انجرخ ؟كلذ نع مكربخأ : : يز ريع وبا اقر ةفيحصلا ىلع عباطلا لثم (نيمأ)
 .«متخ نإ ب جوأ» : ةي ىبنلا لاقف ءهنم عمتسي كَ يبنلا فقوف «ةلاسملا يف ّعلأ دق يلجر ىلع انبناف « يشمن

 لجرلا فرا :«بجوأ دقف ؛(نيمآ) ب مّمَح نإ هنإف «نيمآ» : :لاقف ؟متخب ءيش يأب : موقلا نم ٌلجر لاقف
 .رشبأو (نيمآ) ب نالف اي متخا :لاقف ّلجرلا ىنأف يک يبنلا لأس يذلا

 .دواد وبأ هاور

 ا چ مضب (يئارقملا) و . . ةلمهم ءاح اهدعب ةدحوملا غابلا رسكو ميملا مضب (حبصم)

 . (قشمد) ب ةيرق ىلإ ةبسن ءةدودمم ءار اهدعبو فاقلا نوكسبو ءرهشأ مضلاو

 ٌتعمس :لاق ۔ ةوعدلا ٌباجم ناكو يرْهفلا "ةا نب بيبح نعو (فيعض) (0) - ۲۷۲ ۹
 . هللا مهباجأ الإ ؛ ؛ مهضعَب ُنُسْؤُيو ءمهضعب وعديف الم ٌعمتجي الا : : لوقي ب هللا لوسر

 . مكاحلا هاور

REVSذإ ا هللا لوسر عم يأمن نحن امني : : لاق هنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (5) -  
 : لكي هللا لوسر لاقف «(ًاليصأو ٌةركُب هللا ّناحبسو ءًاريثك هلل ٌدمحلاو ءاريبك ُربكأ ُهللا) : موقلا نم ٌلجر لاق
 بأ اهل تحف ءاهل ٌتبجع» :لاقف .هللا لوسر ايانأ :موقلا نم ٌلجر لاقف . .«؟اذكو اذك ةملك ٌلئاقلا نَم»

 .هب مامتهالا دٌكأتيف نيمأتلا ىلع ميظع تح الهو ءمكءاعد بجتسي :يأ ؛ميجلاب وه (1)
 .بابلا اذه يف ؛حيحصلا# يف اهرظناف «دهاوش هل حيحص ثيدحلا انه ىلإ (۲)
 ,.. ةطوطخمملاو لاجرلا بتكو «كردتسملا» نم حيحصتلاو ءاطخ وهو ء(ةملس) :ةلهجلاو ةرامع ةعوبطمو لصألا يف (7”)

 فلكل



 . كلذ لوقي يك هللا لوسر ٌُثعمس ذدم ّنهتكرت امف ْ:رَمُع نبا لاق .ءامسلا

 .ملسم هاور

 هسأر عفر ان اًملف ولكي يبنلا ًءارو يلصن انك : لاق ّيقَررلا عفار نب ةعافر نعو (حيحص) (53)- ١-14

 ؛(هيف ًاكرابم ًابّبط ار يثك ًادمح ءدمحلا كلو اًنبر) :هئارو نم لجر لاق . . «هدمح نمل هللا عمس» :لاق ةعكرلا نم

 .«لوأ اهبثكي مهيأ اهنوردتبي ًاكلَم نيئالثو ًةعضب ُثيأر» :لاق ءانأ :لاق .«؟ملكتملا نم» :لاق فرصنا املف

 . يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلاو كلام هاور

 نمل هللا عمس) :ٌمامإلا لاق اذإ» :لاق ل هللا لوسر نآ ؛ةريره يبأ نعو (حيحص) (7) 0-070١

 .«هبنذ نم مق ام هل َرِفُغ ؛ةكئالملا لوق هّلوق فاو نم هّنإف .(ةمحلا كلانّبر مهللا) :اولوقف ؛(هدمح

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 ."واولاب «ةمحلا كلو انّبر :اولوقف» : ملسمو يراخبلل ةياور يفو

 (دوجسلاو عوكرلا يف مامإلا لبق هسأر مومأملا عفر نم بيهرتلا) ٣

o1۳اذإ مكدحأ ىشخي "اامأ» : لاق الب يبنلا نأ ؛ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) -  

 .«] ؟رامح ةروص هتروص هللا ّلعجي وأ ءرامح نمار هّسأر هللا َلعجيي نأ مامإلا لبق هس هسأر عفر

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو 2

 » : لک هللا لوسر لاق :هظفلو :؟*”ديج دانسإب «طسوألا» ىف ف يناربطلا هاورو (ذاش) (1) 77

 .8!؟ٍبْذَك سار هَسأر هللا َلّوحُب نأ «مامإلا لبق هّسآر َمَهَر اذإ مكدحأ ُنِمْؤي

 اهدحأ ديناسأب ؛دوعسم نب هللادبع ىلع ًافوقوم «ريبكلا» يف هاورو (فيعض) (7) - ۲۷۲ ٠

 'ةلاجعلا» يف يجانلا ركذ امك ؛خسنلا رثكأ هيلعو ءانتبثأ ام باوصلاو ءاطخ وهو ««ةنجلا باوبأ» خسنلا ضعب يف عقو )١(

 .ةيرهاظلا ةطوطخم اهنمو ء(٤۷)

 هنع ناظفللا تبث دقو )۷٤(. يجانلا هيلع هن امك هيف واولا اركذي ملف ناخيشلا امأو .طقف يئاسنلاو يذمرتلل ظفللا اذه امّنإ (5)

 ظفاحلا ىلع ادر اولاقف ؛ملعلا نيعّدم انه ةثالثلا طلخو . "45 يبنلا ةالص ةفص١ يف هتركذ امك «ةريثك ثيداحأ يف لي

 !«حتفلا» يف يه امنإو ءاوركذ ام اهيف سيلو )۷۹٥(. يراخبلل ةياور يه :(!)انلق# : يجانلا

 فلتخاو . خيبوت ماهفتساانه اه وهو «ماهفتسالا ةزمه اهيلع تلخد ةيفاتلا اهلصأو :(آلأ) لثم ؛حاتفتسا فرح ميملا فيفختب (۳)

 ريعتساف «ةداليلاب فوصوم رامحلا نف < ؛يونعم رمأ ىلإ كلذ عجري نأ لمتحي : ليقف ءانه روكذملا ديعولا ىنعم يف ءاملعلا

 ةرثك عم عقي مل ليوحتلا نأ زاجملا اذه حّجريو ؛مامإلا ةعباتمو ءةالصلا ضرف نم هيلع بجي امب لهاجلل ىنعملا اذه

 هلعف نوكو «كلذل ًاضرعتم هلعاف نوك ىلع لدي امنإو هدب الو عقي كلذ نأ ىلع لدي ام هيف سيل ثيدحلا ّنكل «نيلعافلا

 .ءيشلا كلذ عوقو ءيشلل ضرعتلا نم مزلي الو ديعولا كلذ هيف عقي نأل ًادكمم
 قرط نم ءيش يف اهل لصأ الو ؛يجانلا مزج امك ةمحقم يهو ««دوجس وأ عوكر نم» :ةدايز ةطوطخملاو لصألا يف انه (5)

 !ةققحملا مهتعبطب يف اهوتبثأف  مهتداعك - ةئالثلا نوقلعملا لفغو «هريغو ٤۹١( /۲) ؛ءاورإلا» يف جرخم وهو «ثيدحلا

 !!ىيقحتلا يف مهتيقادصم ىلع ةلثمألا تائم نم لاثم اذهو

 نيب ةلهجلا قرفي ملو :29044) «ةفيعضلا" يف هنايبو ««رامح ةروص هتروص» :ظفلب ظوفحملاو ءذاش وه لب الك :تلق ()
 ! !نابح نياو يناربطلا جيرختلا يف اوركذو .٠٠ . .هاور «حيحصض# :(501/1) مهلوقب امهولمشف نيظفللا

۳۹ 



 . بلك أر هشار دوعي نأ مامإلا لبق ةالصلا يف هسأر عقرراذإ مكدحأ ٌنمؤي ام : هظفلو] ی

 : هظنلو ا6 يبنلا نع ابغي ةريزغ يبأ ثيدح ن «ةحيبخصت يت نابت نبا ءاورو (ذاش) (90 ماله

 .«ٍبلك سأر هّسأر هللا لوحي نأ ؛مامإلا لبق هّسأر عفري يذلا ىشخي امأ»

 لعف نمل ةالص ال» :لاق هنآ ندع نبا نع يوُرف «كلذ لعف نميف سانلا فلتخا) : (يباطخلا لاق)

 ىلإ ذوعيا ناب هنورمأب مهرثكأ نأ ريغ «هئزجت هتالصو .ءاسأ دق :اولاق مهتإف ملعلا لهأ ةّماع اأو .«كلذ

 . ىهتنا «كرت ناك ام رّدقب هسأر مامإلا عفري نأ دعب هدوجس يف ثكمي "1: مهضعب لاق] و .دوجسلا

N: AAGهثيصان امنإ '؛ مامإلا لبق عفريو ضفخي يذلا" : اهل 78 يا ماين  

 . «ناطيش ديب

 ..هعفري ملو هيلع هفقوف «أطوملا» يف كلام هاورو . ا دانيسإب يئاربطلاو دازبلا ءاور

 (عوشخلا ييف ءاج امو ءامهنيب بلضلا ةماقإو ,دوجسلاو عوكرلا مامتإ مدع نم بيهرتلا) "4

 ٌةالص ءىزجُت ال» : الگ هللا لوسر لاق :لاق '؟يردبلا ٍدوعسم يبأ نع (حيحص) (1) - ٩۲۲-۰
 .ادوجسلاو عوكرلا يف هرهظ م مي ىتح ٍلجرلا

 يف نابح نباو ةميزخ نباو ءهجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو «- هل ظفللاو د دواد وبأو دمجأ هاور

 ل لاقو :«تباث حيحص هدانسإ» :الاقو «يقهيبلاو [ينطقرادلاو] يناربطلا هاورو ««امهيحيحص»

 . ؟حيحص نسح ثيدحاا

 ب ارغلا ةرقث هن نع كي هللا ل وسر ىهنا : لاق ليش نب نمحرلادبع نعو (هريغل ح) (۲) ۔ ٥۲۳-۹

 . هريعبلا ُنُطَوي امك دجسملا يف ناكملا ٌلجرلا َنّطَوُي نأو . عْبّسلا شارتفاو

 .«امهيحيحص» يف ف نابح نباو ةميزخ نباو «هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور

 سانلا ًاوسأ» : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو (هریغل ص) (۳) ۔ ۷-۲٤

 الو اهعوكر معي الا :لاق ؟هتالص نم ٌقرسي فيك !هللا لوسر اي :اولاق .ةهتالص نم ٌقرسَي يذلا ٌةقرس

 : ا دوجسلاو عوكرلا يف هّبلص ميقب ال :لاق وأ - .اهدوجس

 يبأ ثيدح نأ نایب هيفر )۵۰٤۹(« ؛ةفيعضلا» يف هنایبو ءعطقتم وه مث ءدحاو دانسإ لإ دزفشما نبا نخل سیلو !لاقاذك )١(

 . «رامح سأرلا : ظوفحملاو «ركنم وأ ذاش هلبق يذلا ةريره

 ىرأ ال يننإ مث :رفاظ و م امك اهتزد نم فلتخي ىعملا نال ماه ةدايز يهز ء(١۳۲/) ؛ملاعملا» يف يباطخلا نم ةدايز فق

 . ىفخي ال امك مامإلا ةعباتمب فالخإلا مزلتسي وه مث «يأر درجم هنأل ؛روكذملا ريدقتلل ًاهجو

 156 «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛ًافوقوم هنع كلام ةياور عم عم «نابح نبا ريغ هقثوي مل لوهجم هيف :تلق ()

 . 07/8) يجاتلا هلاق . اهيلإ بست اهنكس امنإ ءروهمجلا دنع ردب ةوزغ دهشي مل (54)

 يقهيبلا دنغ ْنسيلو «"حيحص تباث دانسإ اذه» :لاق نكل «(1/848/1) ةهننس' يف هححصو هتبث يذلا وهف اهنم دب ال ةدايز (0)
 ا (PNY ؛يناربطلا ريبك» يف وهو ؛(٤0۸-١/0۸۳) هل ةننسلا ةفرعم يف اذكو .(تباث) ظفل 79

 ١16(. /۲) «هحیحص» يف ًاضيأ ةناوع وبأ هاورو ء(۸٥- 0۷4

 .هلكأ ديري اميف هراقنم بارغلا عضو ردق الإ هيف ثكمي ال هنأو ءدوجبسلا فيفخت ديري .(0)

4 



 . «دانسإلا حيحص» :لاقو «مكاحلاو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو «يناربطلاو دمحأ هاور

 قرسأ» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر لمم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (4) ۔ ۸ ٥۲۵

 ٌلخبأو ءاهدوجسواهّعوكر مني ال» :لاق ؟هتالص قرسَي فيك !هللا لوسر اي :ليق .«هتالص ٌقرسَي يذلا سانلا
 . «مالسلاب َلْخَب نم سانلا

 . دّيج دانسإب «ةثالثلا همجاعم» يف يناربطلا هاور

 هللا لوسر ىلع انمِدَق ىتح انجرخ : لاق هنع هللا يضر نابيّش نب يلع نعو (حيحص) (0)- 77-48

 بلا ىضق املف «عوكر لا يف - بلص ينعي - هتالص ميقي ال الجر هنيع رَّخَوُمب َحَمَلَف ؛هفلخ انيَّلصو :هانعيابف ةا

 .«دوجسلاو عوكرلا يف بص ٌميقي ال نمل ةالص ال !نيملسملا ّرشعم اي» :لاق هتالص ال
 . (امهيحيحص) يف نابح نباو ةميرخ نباو «هجام نب باو دمحأ هاور

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر “ٌيفنحلا يلع نب قْلَط نعو (حيحص نسح) ۲۰ ۲۷ - )٩(

 . اهدوجسو اهعوكر نيب هّبلص اهيف ميمي ال دبع ةالص ىلإ هللا رظني ال» : ةا
 . تاقث هتاورو «ريبكلا» يف يناربطلا [و "دمحأ] هاور

 «هّعوكر مب ال اجر ىأر ل هللا لوسر نأ :ّيرعشألا هللادبع يبأ نعو (نسح) (۷) - ٩۲۸-۱

 دمحم َهَّلِم ريغ ىلع تام ؛هذه هلاح ىلع اذه تام ولا : چ هللا لوسر لاقف ءيلصي وهو «هدوجس يف ُدُقَنَيو

 ؛نيترمتلاو ةرمتلا لكأب ؛عئاجلا لَم هدوجس يف قلبو «هَعوكر مي ال يذلا ٌلثم» : لب هللا لوسر لاق مث . كي
 . اغیش هنع ناینغی ال

 وُرمَع :دانجألا ًءارمأ :لاق ؟هْلكَي هللا لوسر نع اذهب كئَّدح نم :هللادبع يبأل تلقا :حلاص وبأ لاق

 «ةريبكلا» يف يناربطلا هاور . لي هللا لوسر نم هوعمس «ةنّسح نب ُليبْحَرُشو «ديلولا نب ٌدلاخو «يصاعلا نبا

 . هحیحص يف ةميزخ نباو «نسح دانسإب ىلعي وبأو
 َنيتس يَلصيل لجرلا نإ» :لاق ال4 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۸)- ٠۲۹ - فني

 .«عوكرلا مي الو دوجسلا ميو «ةوجسلا مي الو «عوكرلا مي هّلعل ؛ًةالص هل ُلبقُت امو ةنس

 م ظني «يناهبصألا مساقلا وبأ هاور

 ر  .رازت نب ةعيبر نم ةريبك ةليبق ؛(ةفينح) ىلإ ةبسن :نونلاو ءاحلا حتفب ()
 ةراتخملا# يف ءايضلا هجرخأ دقو !هل ظفللا نإف «يرورض هتابثإو لصألا نم طقسو :(77/4) ؛دتسملا» يف :تلق (؟)

 ١ . نسح هداتسإو ؛(4 408-٠2 /8) ؛ريبكلا» يف اذهو :يناربطلاو دمحأ قيرط نم (۱ ۳۸۲۷/۲9
 نم هتححصف «(ثدح نم) :لصألا ناكو .ةقث يماش يعبات وهو «يرعشألا هللادبع يبأ نع يوارلا يرعشألا وه :تلق (۳)

 . ةروكذملا رداصملا

 ثيداحألا نم ىقتتملا يف يسدقملا ءايضلاو (1 1417-48 /۲ /۲) «خيراتلا» يف يراخبلا مهنم رخآ عمج هاورو :تلق (5)
 . (فراعملا )١1- «ةالصلا ةفص» رظنا .«ناسحلاو حاحصلا

 دلجملا نم :(1918) «ةحيحصلا» يف هتجّرخ كلذلو ءائسح هتدجوف ؛«بيغرتلا# هباتك يف هدنس ىلع تفقو دق :تلق (0)
 .هلل دمحلاو «ءارقلا يديأ نيب راص دقو «سداسلا



 هباحصأل ًاموي لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ًاضيأ ةريره يبأ نعو (عوضوم) ()- ۲۷۷-۳
 !؟هلل يه يتلا الص ٌعدجيف مكُدحأ ُدَمْمَي فيك !عدجُت نأ هركل ةيراسلا هذه مكدحأل ناك ول# : :رضاح انأو
 . أمات الإ ٌلبقي ال هللا نإف ؛مكتالص اومتأف

 3 ميك لاو ف يناربطلا هاور

 . ءيشلا ضعب عطق : (عْدَجلا)

 الو موكرلا خيال اجر رصبإ هنآ :هنع هللا يضر ٍلالب نعو (فوقوم:حيحص) (4) 570-74

 : الي "”لمحم لم ريغ ىلع تامل اذه تام ول : لاقف ءًدوجسلا

 .؟تاقث هتاورو «يناربطلا هاور
 ةالصلل نإ : : لاق كي هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع نع يورو (ادج فيعض) (۲) ۲۷۸-۶

 .«صقتلا ام ىلع اهبف هب بوح ائيش اهنم صقتنا نم «ًانزو هللا دنع ةبوتكملا

 ٠ .يناهبصألا هاور

 ىلإ هللا رظني ال» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «ةريغل ص) ٠ )هلا

 .«هدوجسو هعوكر نيب هبل میقب ال دبع
 .دّيج دانسإب دمحأ هاور

 يضر يلع نع يورو (هريغل ص) (11) - ٠۲۲ وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (فيعض) (۳) 14-7
 ءهتالص يف بص ميقي ال يذلا لهم !ٌيلع ايد : :لاقو «عکار انأو أرقأ نأ ایپ هللا لوسر يناهن] : لاق هنع هللا
 ءهدلَو تاذ يهالو ءَ تا يم الف «ٌثطقسأ اهّسافت اند املق تلمح ىلبُح ٍلثمك

 هل صخب ىتح زا سلتا ءرجاتلا ٍلثمك «يّنصملا ٌلثم» :دازو 1 هاور

 e E تلق ()
 «طسزألا مجعملا# يق أذكو . ؟مالسلا هيلع ىسيع ةلم# :ظفلب ١٠۸١/۳۴١) /) «ريبكلا مجعملا» يف يذلاو ءلصالا اذك ۳

 نم هنأ ينظ فو !«ريبكلا» هل رخآلاو ء«طسوألا» ل لوألا ظفللا لعجف ؛يمئيهلا قرفو :(نيمرحلا 5431/117/) 1

 هديؤيو ؛مزإلب سيلو !هوححصف ءأطخ اذه نأ اونظ لوألا ظفللاب )١۲۸( مدقتملا ثيدحلا يف اوأر امل خاسنلا ضعب فرصت

 ل ل

 ؛ !بيرغلا ظفللا اذهب فوقوم حيحص

 منوك عم ٠ يناربطلا ىلع رصتقا» : :0/5) ؛ةلاجعلا» يف يجاتلا لاقو . (111 /5) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق اذكو :تلق 2
 ًادمحم هللا زطف يتلا ةرطفلا ريغ ىلع تم كم ولو «تيلصام ءهل-لاق» :هظفل نكل : تلق .؛ةفيذح نع يراخبلا يف هوحنب

 ةعبط - و و و يحب محلا اا يآ دمحم ةّنس ريغ ىلع تم : ةياور يفر .
 ' ' .فراعملا

 يق دهاوش اهل ةحيحص هنم ةلمجلا هذهو «ةمتت ثيدحللو «حيحص ا و نس ع :تلق (5)
 نود !اوشفو ةوفعض دقق «ثيدحلا يف مهتعاضب ةلقو ؛ملغلا اذهب مهلهجلف ةثالثلا نؤقلعملا امأو ءامهريغو «نيحيحصلا»
 . ةلمجلا هذه ةحصل اوهبتني نأ



 . (ةضيرفلا يدوي ىتح هتلفان لبقُ ال «يلصملا كلذك ءهلام ٌسأر

 سانلا ًاوسأ» : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (نسح) (۱۲) _ ۳۳ 4

 . ؛اهدوجُس الو اهعوكر مب الا : لاق ؟هتالص قرسي فيكو : لاق .؛هتالص قرسَي يذلا ٌةقرس

 . هحخصو مكاحلاو ««هحيحص يف ناّبح نباو ««طسوألا» يف يناربطلا ءاور

 ام» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب َرمَع نع يورو (فيعض) (6) 484-78١

 . «ههجو ىلع اهب ابرض اهب مل نإو ءاهب اجَرَع اهّمتأ نإف ءهراسي نع ٌكّلَمو « هنيمي نَع كلمو الإ ٌلصم نم
 يناهبصألا هاور

 براشلا يف َنْرَت ام» :لاق ءاي هللا لوسر نأ رم نب نامعنلا نعو (هريغل ص) (17) 084

 ٌنهيفو «شحاوف َّنُم١ :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق  دودحلا مهيف لزنت نأ لبق كلذو  «؟قراسلاو ينازلاو

 .هاهدوجس الو اهعوكر ٌّمِني ال» : لاق ؟هتالص ٌقرسَي فيكو :اولاق .«هئالص قرسي يذلا ةقرسلاًاوسأو «ٌةبوقع

 . كلام هاور

 :هيفو ب يبنلا نع سنأ ثيدح ؛اهتقو ىلع ةالصلا باب ]١5-[ يف يف مدقتو (ًادج فيعض)

 ءاهدوچس الو ءاهعوكر الو ءاهعوشخ اهل متي ملو ءاهءوضو اهل غبسُي ملو ءاهتقر يمل اهالض نمو
 ُتْلُب امك تقل هللا ًءاش ثيح تناك اذإ ىتح « يتعّيَض امك هللا َكَمّيَض : لوقت ةَمِلظُم ًءادوس يهو ْتَجرَخ

 . هجو اهب بر مث « قلخلا بوثلا

 . يناربطلا هاور

 لكي هللا لوسرو ةجسملا ّلخد ًالجر نآ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۱ - ۳ ٠

ETلصف غجرا اتعرف : ةَ هللا لوسر هل لاقف «هيلع مّلسف ءاج مث  

 مث «ىلصف . «ّلصت مل كنإف ؛ٌلّصق عجراف ءٌمالسلا كيلعود :لاقف ٠ «مّلسف ءاج مث ءىَّلصف . لصف مل كف

 اي ينمّلع : اهيلت يتلا يف وأ ةيناثلا يف لاقف . . الص مل كنف ؛ لصق عجراف مالسلا كيلعو" : لاقف < « مّلسف ءاج

 نم كعم رّسيت ام ارقا مث بكف ةلبقلا ٍليْفَتسا مث «ءوضولا غبشسأف «ةالصلا ىلإ ٌتمق اذإ» :لاقف ءهللا لوسر

 ىتح عفرا مث ًادجاس نئمطُت ىتح ذجسا مث ءآمئاق َيوَنسَت ىتح عفرا مث ًاعكار ٌنِئمطت ىتح خكرا مث ڈ «نآرقلا

 . اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث 0 ا و

 يف هّدع نم مهوو «ةيناثلا نم ةقث «يندملا يقرزلا يراصنألا .. .» :«بيرقتلا» يف لاق ءريبك يعيات اذه نامعنلا :تلق )١(

 هتداع يه امك ؛«لسرم وهو» : هجيرخت دعب هلوق لثمب كلذ ىلإ ريشي نأ هللا همحر  فلؤملا ىلع ناك اذهلو ؛«ةباحصلا

 . هلبق ام هل دهشي نکل !ةلابإ ىلع ًاثغض هلع يّضرعلا داز ثيح « هتعبط يف ةرامع لعف امك «يباحص هلأ مهري ال يكل ءهلثم يف

 نم هوجو نم دنسي حيحص ثيدح وهو ؛هلاسرإ يف كلام نع ةاورلا فلتخي مل» ٤١۹(. /۳۳) «ديهمتلا» يق ربلادبع نبا لاقو

 . اذه لبق مدقت ةريره يبأ ثيدحو ءامهدانسإ قاس مث . ؟ديعس يبأو ةريره يبأ ثيدح

 تتبث امنإو «ةيتآلا ةياورلا باوصلاو «ثيدحلا اذه يف ذاش  ةحارتسالا ةسلج وهو - ةيناثلا ةدجسلا دعب انه سولجلا ركذ 69

 .«ةالصلا ةفص» يباتك يف نيبم ره امك ٍ؛ِِلك هلعف نم هذه ةسلجلا

Er 



 ا ةيناثلا ةدجسلا نم ينعي . ًامئاق ي 9 وتست ىتح قرا مث : ةياور يفو - (حيحص)

 ءاذه ريغ ُنِرحُأ ام ٌقحلاب كعب يذلاو :لجرلا لاقف» :هثيدح يف لاقو "ملسمو يراخبلا هاور
 0: . ةدحاو ةدجس ريغ ركذي ملو . «ينملعف

 . هجام ن ناو يتاضلاو اين ا رولا ءادزب اعنا

 نم ماب ؛اذه نم ٌتصقتنا نإو .كئالص ْثَكَت دقف ؛كلذ تلعف اذإف» :دواد يبأل ةياور يفو:

 اک هللا لوسر دنع ًاسلاج تنك :لاق هنع هللا يضر عفار نب ةعافر نعو (حيحص) (16) 025-07
 : هل يبنلا لاقف «ّيلع َتبِعام يردأ ال : هيف لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف - . ىلصف دجسملا لخدف لر ةءاج ذإ
 حسبو «نيقفرملا ىلإ هيديو ةّهجو ّلسغيو «ىلاعت هللا هّرمأ امك ءوضولا َعبسُي ىتح مكدحأ ٌةالص مِن ال هنإ»
 مث رَسيَتو هيف هل هللا َّنذَأ ام نآرقلا نم ًأرقيو :هدُجَمُيو ؛ٌةَدَمَحَيو هللا بكي مث «نيبعكلا ىلإ ةيلجرو هسأرب

 يوتسيو ؛هّدمح نمل هللا عمس :لوقي مث ؛ ؛يتخرتسنو هل صافم نمط تح هیر قاع هبت مضيف« عكريو ربكي
 ٌنئمطت ىتح «ضرألا نم هتهبج ُنُكمُيَو ؛ٌدجسيف ءريبكي مث بلص َميقُيو ؛هذخأم مظع لك ّدخأي ىتح ًامئاق
 اذكه ةالصلا فصوف - ءهبلص ميقيو «هتدعقَم ىلع ًادعاق يوتسيو سار عفريف ريكي مث «يخزتستو هّلصاقم

 . «كلذ ّلعفي ىتح مكدحأ ٌةالص منت ال : لاق مث غرف ىتح

 و :هرخآ يف لاقو . «نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو «- هظفل اذهو - يئاستلا هاور

 . «كتالص نم ٌتصقتنا ؛ًائيشإ اهنم تصقتنا نإو «كئالص تمت دقف
 .«تباث ثيدح اذه» :ٌيرمّتلا ٌرّبلادبع نبا رمع وبأ لاق

oY TYنإ! : :لوقي لي هللا لوسر ٌتعمس : :لاق هنع هللا يضر رساي نب ير سيسر  

 ءاهنلُت ءاهعبُر ءاهسمخ ءاهسدش ءاهعبش ءاهنمُت ءاهُمسُت الص شع الإ هل َبِتُك امو فرصنیل ّلجرلا
 . (اهفصن

 . هوحتب !هحيخصا' يف نابح نب باو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 يلصي نم مكنم» : :لاق لكي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر رَسيلا يبأ نعو (هريغل ح) (10) 518 - فلن
 1 .ٌرْشُعلا غلب ىتح .«ّسمخلاو «ٌعبرلاو ؛ٌتلثلاو «تفصنلا يّلصي نَم مكنمو ؛ةلماك5 ةالصلا

 نب بعك ١ نيتحوتفم ةلمهملا نيسلاو تحت ةانثملا ءايلاب  رسيلا يبأ مساو . نسح دانسإب يئاسنلا هاور
 ش .ًاردب دهش يمّلّسلا ورمَع

 ٌةالصلا» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحنص نسح) (18) ه4 ۰

 . (قراعملا ١85 ص) «ةالصلا ةفص» :رظناو . )۷١( ؟ةلاجعلا» يف امك ةيناثلا ةياورلا ملسم دنع سيل نكل : تلق )0(
 ترح تلعب (اهنج ؛ ءاهنمث ءاهعست) :هلوقو . ةيلاح ةلمجلاو «كلذ ريغو عوضخلاو عوشخلاب لخدأ امل اهباوث رشع : :يأ (0)

 .خلإ « ءاهعست وأ اهبارث رشع الإ هل بتكي ّملو هتالص نم فزصني دق لجرلا نأ : ىتعملاو «فطعلا
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 هِلَمَح ئاس هنم لبقو ؛هنم ْثّلبق اهّقحب اهاّذأ نمف ءٌّتلث دوجسلاو تلت عوكرلاو ثلث ٌروِهَطلا «ثالثأ ٌةثالث

 . اهلَّمعُر ٌرئاس هيلع در ؛هئالص هيلع تدر نمو

 هدانسإو» :(ظفاحلا لاق) .«ملسم نب ةريغملا ثيدح نم الإ ًاعوفرم هملعن ال :لاقو ءراّربلا هاور

 , ؟نسح

ot ¥7ًاسيلج ينقزرا مهللا :تلقو ةنيدملا ُثمدق : لاق ةصيبق نب ِثْيَرُخ نعو (هريغل ص) (15)  

 ثيدحب ينحف ءًاحلاص ًاسيلج ينقزري نأ هللا ٌُتلأس ينإ :تلقف «ةريره يبأ ىلإ تسلجف :لاق ءًاحلاص

 هب ٌبساحي ام لوا نِإ» :لوقي كي هللا لوسر ٌثعمس :لاقف ءهب ينعفني نأ هللا لعل ب هللا لوسر نم هّتعمس

 نم صقتنا ناو ءرسخو باخ دقف ثدسف نإو ؛ّحجنأو حلفآ دقف ْبَّحَلَص نإف «هئالص هلمع نم ةمايقلا موي ٌدبعلا

 ىلع هلمع ٌرئاس نوكي مث ؟ةضيرفلا نم قنا ام هب ُلّمكُي عوطت نم يدبعل له اورظنا : ىلاعت هللا لاق هتضيرف

 .«كلذ

 .؟بيرغ ٹیدحا :لاقو «هریغو يذمرتلا هاور

 3 ءاموي كي هللا لوسر یلص :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲۰) 5411 _- ۷

 ينإ .هسفنل يلصي امّنإف ؟يلصي فيك ىلص اذإ يلصملا رظنَي الأ ؟كتالص ٌنِسْحُ الأ !نالف ا : :لاقف فرصنا

 .7"2َدَي نيب ب نم ٌرِصِبَأ امك يئارو نم ٌرِصبأل

 كك هللا لوسر انب یلص : لاق : ةو *«هحيحص يف ةميزخ نباو «يئاسنلاو ملسم هاور (نسح)

 نإ ؟يّلصُت فيك رظنت الأ !للا ىَقّتَت الأ نالف اي» :لاقف «فوفصلا رخآ يف ذ ناك الجر ىدان ,مّلَس املف ءرهظلا

 نم ىرأل هللاو يّنإ «مکارآ ال ينأ نورت مكنإ «هيجاني فيك زظنیلف هير يباني موقي امّنإ يَّلِصي ماق اذإ مكدحأ

 . يدي نيب نم ىرأ امك «يرهظ ٍفلَخ

 ًالمع دبع نم هللا لبقي ال» :لاق لي يبنلا نع "شره يبأ نب نامثع نعو (فيعض) (0) - 481 -

 ْ .ههنِدب عم هبلق ّدهشي ىتح

 دنسم» يف يمليدلا روصنم وبأ هلصوو :ًالسرم اذكه ؛ةالصلا باتك» يف يزورملا رصن د نب دمحم هور

 . حصأ لسرملاو «بعك نب َيِبأب «سودرفلا

 ٌةالصلا» : لإ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سابعلا نب لضفلا ¿ نعو (فيعض) (0- ۲۸۲-۹

 ” تقرخنا دقو «هئارو نم هب رصُْي هافق يف ًاكاردإ الإ هل قلخ ىلاعت هللا نأ هانعم :ءاملعلا لاق» : :«ملسم حرش» يف يروتلا لاق (1)

 لاق :يضاقلا لاق .هب لوقلا بجوف هرهاظب عرشلا درو لب « ؛ عرش الو لقع اذه نم عنمي سيلو ءاذه نم رثكأب كو هل ةداعلا

 يف ةي هب ةصاخ يهو :تلق .«ةيقيقح نيعلاب ةيؤر ةيؤرلا هذه نإ : : ءاملعلا روهمجو ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا

 . هبنتف «مومعلا ىلع ليلد الو ؛ةالصلا ةلاح

 !يبهذلا هقفاوو !ملسم طرش ىلع هحخصو ؛(؟716/1-77) مكاحلا اذكو :تلق (۲)

 نش رهد) ةرامع ةعوبطم يفو .«ليدعتلاو حرجلا» و يراخبلل «ريبكلا خ خيراتلا» و ةطوطخملل قفاوملا وهو ؛لصألا اذك (۳)

 .(0-0:8) ؛ةفيعضلاا يف هثيدحو . ةنبيع نبا خويش نم رخأتم لاحلا لوهجم وه مث . فيرحت وهو
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E ىلإ - امهعف ورب :لوقي - (كیدي عفو «ٌنكْسمَتو «ٌعّرَضَتو «ٌعّشخَتو ؛نیتعکر لک يف دهشت «ىنثُم ىنثم 
 .«اذكو اذک يهف كلذ لعفي مل نَّم !ٌبر اب ٌبر اي. : : لوقتو ٠ ٌكّهجو امهنوطبب ًالبقتسم كبر

 : دعس نب ثيل نع مهلك هوور' «هتوبث يف ددرتو .ههحيحصا يف ةميزخ:نباو «يئاسنلاو يذمرتلا هاور
 نع". ثراحملا نب ةعيبر نع «ءايمعلا نب عفان نب ب هللادبع نع ءسّنَأ يبأ نب نارمع نع «ديعس نب هبر دبع انثدح
 - :لاق و . ؛جادخ يهف كلذ لعفي مل نم» :ثيدحلا اذه يف كرابملا نبا ريغ لاق :يذمرتلا لاقو . . لضفلا

 عضاوم يف,اطخأق هّيَر دبع نع ثيدحلا اذه ةبعش ىوَر : :لوقي - يراخبلا ينعي - ليعامسإ نب دمحم ٌثعمس

 وری مل ءايمعلا نب عفان نب , هللادبعو» : (ظفاحلا لاق) . (ةبعش ثيدح نم: حصأ دعس نب ثيل ثيدحو - : :لاق

 ىبأ ع نبا نع هبر دبع نع ةبعش قيرط نم هجام نباو دوادوبأ هاورو . . (ةقث نارمعو «سنأ يبأ نب نارمع ٌريغ هنع
 لاق: هجام نبا ظفلو . ةَعادو يبأ نب ب بلطملا نع ثراحلا نب هللادبع نع ءايمعلا نب عفان نب هللادبع نع سنأ
 رفغا مهللا :لوقتو « ٌعنقتو «نكسمتو «ٌسءابت «نيتعكر ّلك يف ُدهْشَتو « ىنثم ىنثم ةالصلا» : ب هللا لوسر
 00 5 . ؟جادخ يهف كلذ لعفي مل نمف ءيل

 «مدقتملا ئراخبلا لوق ىكح مث  ثيدحلا اذه يف ةبعش نوطُلَقُي ثيدخلا باحصأ» :(يباطخلا لاق)
 ءدغس نب ديل َبّوصو «ةبعش أّطخو .يراخبلا لوق لثم ثيدحلا اذه يف نايفس نب بوقعي لاق - :لاقو
 نم (نكسمت) و «ةقافلاو سؤبلا راهظإ هانعم (ٌسأبت) :هلوقو :لاق . ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم لاق كلذكو
 رص تل ود نيديل ل ا :هانعم : ليقو . ةنكسملا
 ° ىهتنا «ةليضفلاو رجألا يف صقانلا :انهه هانعم (جادخلا) و

 زع هللا لاق» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نعؤ (فيعض) (۷) - 787-7١

 «يتيصعم ىلع ًاَرِصُم ٺپ ملو «يقلخ ىلع ْلطَتسَي ملو ٠ .يتمظعل اهب عضاوت نمم ًةالصلا لبقتأ امنإ : لجو
 ؛سمشلا رونك هر هرون كلذ ؛ٌباصملا محرو «ةلمرألاو ليبسلا ّنباو نيكسملا م محرو يرد يف راها ٌعْطَقو
 ربك يح اكو املج ةلاهجلا يفو ءارون ةملظلا يف هل ٌلعجأ «يتكئالم هظفحتسأو يرعب هؤلكأ
 : «ةنجلا يف سودرفلا

 . تاقث هتاور ةيقبو ءيناّرَحلا دقاؤ نب هللادبع ةياور نم رازبلا هاور

 48 هللا وسر تعمس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع يوژو (فيعض) (۸)- 84-1
 هبو رج نمو نم لاول ؛تافتلالا ٌرّثكأو ءاهعوكر الو اهّعوشخ ؛هتالص مدي ملف ىلص اذإ ٌدبعلا نإ» :لوقي
 4 ا ءاليخ

 ءيا درام يبأ ةياور كلذ ىلغ لديو «لاعقألا ةيقب يف لوقلا كلذكو «دهشتت :يأ «نيءاتلا ىدحإ فلحب عراضم لعف )١(
 . كلذ ريغ ليقو ««دهشتت نأ» : ظفلب ب هدنع يهو

 . فلؤملا نم هحرش يتأي امك ؛امهعفرت :يأ (۲)
 .(۸۸-۸۷ )١/ «ننسلا ملاعم» يف وهو «يباطخلا مالك يأ (۳)

3 



 . يناربطلا هاور

 ٠4۲-۲ -) )71لاق الب يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص نسح) 220

 «ًاعشاخ اهيف ىرت ال ىتح «ٌعوشخلا ةمألا هذه نم .

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 ("”سوأ نب دادش ىلع ًافوقوم ثيدح رخآ يف ؛هحيحض» يف نابح نبا هاورو (حيحص) (77) 04

 . "”هبشأ فوقوملاو ءًاضيأ ىناربطلا هعفرو

 نم ءنازيملا ٍلّئَمَك ةبوتكملا ةالصلا لَم :لاق ًاعوفرم سابع نبا نعو (فيعض) 4# 786 )٩(

 . «ىفوتسا ىفوأ

 .باوصلا وهو «ًالسرم نسحلا نع هريغ هاورو ءاذكه يقهيبلا هاور

 « يّلصي الپ هللا لوسر ٌتيأر :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع فّرطُت نعو (حيحص) (۲۳) 544 4

 . ءاكبلا نم «ىحّرلا زيزأك ٌريزأ هردص يفو

 . يكبي ينعي . ٍلَجْرِملا زيزأك ٌريزأ هفوجلو يّلصُي لك هللا لوسر ٌتيأر : هظفلو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور
 .؛هردصلو» :لاق ةميزخ نبا نأ الإ «يئاسنلا ةياور وحن «امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نبا هاورو

 هفوجل نأ ينعي «رذقلا وه :ميجلا حتفو ميملا رسكب (لجرملا) و .اهتوص وه :نييازب (ىحرلا زيزأ)

 .ردقلا نايلغ توصك ًائينح

 ءدادقملا ريغ ردب موي ٌسراف انيف ناك ام : لاق هنع هللا يضر يلع نعو (حيحص) 05 ٥٤٩ - )۲٤(

 . حبصأ ىتح «يكبيو يلصُي ٬ة ةرجش "تحت ال هللا لوسر الإ «ٌمئان الإ انيف امو اشيأر دقلو

 . ؟هحيحص) يف ةميزخ نبا هاور

 طئاح يف يلصي ناك يراصنألا ةحلط ابأ نإ : ركب يبأ نب هللادبع نعو (فيعض) 1813-5 )1١(

 ىلإ عجر مث «ةعاس رص همني لعجف «كلذ ُّبجعأف ءدجي الف ءًاجرخم متلي ُهدَرَتَي قفطف يبد راطف هل

 هل ركذف لكي هللا لوسر ىلإ ًءاجف هه اذه يا يف باا لاقف ؟ىلص مك يردي ال وه اذإف «هټالص

 . تش ُثيح ُهْعَضَق ةقدص وه !هللا لوسر اي : لاقو «هتالص يف هباصأ يذلا

 . ةصقلا كردي مل ركب يبأ نب هللادبعو «كلام هاور

 قيلعتلا يف جرخم وهو . ةدابع نع يذمرتلا هنسحو «يبهذلا هقفاوو «تماصلا نب ةدابع نعو هنع مكاحلا هحخصو :تلق . )١(

 .(89) مقر «لمعلا ملعلا ءاضتقا» ىلع

 .يأرلاب لاقي ال وهو امّيس ال ءدهاوش هل نأل هبشأ عوفرملا لب :تلق (۳)

 امهدنسو ؛(ىلإ) :(۱۳۸/۱) هل ىرخأ يفو )٠۲١/۱(. دمحأل ةياور وهو ء(۳/۲٥) «ةميزخ نبا حيحص» يف عقو اذك (۳)

 ىضتقمو «ةافانم الو .«ةرجشلا ىلإ ةالصلا» :هلوقب اهل مجرتو ؛2877 /۲۷۰ /1) «یربکلا» يف يئاسنلا هاور اذكو . حيحص

 !يجانلا خيشلا روكذملا قرفلل هبي ملو ءاهيلإو اهتحت ىلص هنأ عمجلا
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 ناك راصنألا نم الجر نإ : : ظفلو كي هللا لوسر الو «ةحلط ابأ هيف ركذي ملف «" رخآ قيرط نم هاورو,
 ءاهزمشب ٌةَقَوَطُم يهو «تّللذ دق ّلختلاو هرَمّثلا نامز يف - ةنيدملا ةيدوأ نم داو - (ٌّقلا) ب هل طئاح يف يلصي
 . ةنتف اذه يلام يف ينباصأ دقل : لاقف ؟ىلص مك يردي ال وه اذإف «هتالص ىلإ عجر مث .هثيجعأن اهيلإ رظنف

 .ريخلا ليبس ىف هلعجاف «ةقدص وه :لاقو ءهل كلذ ركذف  ةفيلخ ذئموي وهو  هنع هللا يضر نامثع ءاجف
 1 .(نيسمخلا) : :لاملا كلذ ئمسف .ًافلأ نيسمخب هعابف

 ةلمهملا نيسلا رانو ةدحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا لادلا مضب (يسْيّدلا) و .ناتسبلا وه :(طئاحلا)
 . ماميلا ركذ وه : ليق ءريغص رئاط وه :ةددشم ءاي اهدعب

 EEC ل
 ٤ . ىقْلُم بوث ةنأك

 :ةوعست یا كرد مل ليمعألاو یکن يف ذ يناربطلا هاور

 اقوي ماس مام: لاق ا يبنلا نع هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) (16)- 045-48
 . هُم ُهْنَدَلَو مويك وهو َلَعمْلا الإ ؛ لوقي ام ملعيف «هتالص يف ٌموقي مث «ءوضولا عبسي

 17و ۷ /ةراهطلا ]٤- مدقتو «هوحنب هريغو ملسم يف وهو . دانسإلا' حيحص» :لاقو «مكاحلا هاور

 ْ .[باب
 : (ةالصلا يف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نم بيهرتلا) 5

 ماوقأ لاب ام» : : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (حيحص) (1) - م1001
 ٌنَمَطَخُمل وأ ؛كلذ نع ن نهي : :لاق ىتح كلذ يف هلوق ٌدَتشاف . «!؟مهتالص يف ءامسلا ىلإ مهراصبأ نوغفري
 57 اا

E bE 

afA-Vo*مكراصبأ اوعفرت ال : للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌرمع نبا نو (حيخص) (۲) -  

 . ةالصلا يف ينعي . علف ءءامسلا ىلإ

 . !هحيحص يف نابح نباو ««حيحصلا» ةاور امهتاورو ««ريبكلا) يف يناربطلاو هجام نبا هاور
 ا : لاق لل هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳)- ٩٤۹-۱

 . ؛مهُراصبأ ٌنَمْطْخُتل وأ ءةالصلا يف ءاعدلا دنع ءامسلا ىلإ مهراصبأ مهيفر

 . يئاسنلاو ملسم هاور

 ناكاذإ» :لاق ب هللا لؤسر ْنأ .؛هنع هللا يضر يردخلا ديعس.يبأ نعو (حيخص) (4) - ۲-٠١١

 ركب يبأ نب هللادبع قيرط يه ةدحاو قيرط نم )115/1-١١١( ةأطوملا" يف كلام دنع نيتصقلا نإف ءمهو وهو ؛لاق اذك 0(
 .روكذملا

 .(۳۹۹ /۱) «صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو : تلق (۳)
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 . عقلي ال ؛ءامسلا ىلإ هّرَصبَْقَْي الف ءةالصلا يف مكُدحأ

 الجر نأ ةبتع نب هللادبع نب هلئادبع نع يئاسّنلا هاورو . ةعيهّل نبا ةياور نم ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 . همسي ملو « هند لكي يبنلا باحصأ نم

 .هب بهذي :يأ «ٌتحت ةانثملا ءايلا مضب (هرصب ٌعَمتلي)

 ٌماوقأ َنيِهَتْنيل» :لاق اك يبنلا نأ ؟هنع هللا يضر ةّرْمَس نب رباج نعو (حيحص) ۳ _ 001 )٥(

 . «مهيلإ ٌمجرت ال وأ ءةالصلا يف ءامسلا ىلإ مهًراصبأ نوعفري

 نوصي سا هيف ىأرف ؛ ءدجسملا لو هللا لوسر لخد :“ ادواد يبألو . هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور

 مهيلإ عجرت ال وأ ءةالصلا يف مهّراصبأ نوصَخْشَي ٌلاجر ٌنيِهَتْنيلا :لاقف ءءامسلا ىلإ مهراصبأ يعفار

 .«مهٌراصبأ

 (ركذي امم هريغو ةالصلا يف تافتلالا نم بيهرتلا) 7

 ىبحي رمأ هللا نإ» : لاق لكي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر يرعشألا ثراحلا نع (حيحص) (1)- oo اا

 :ىسيع لاق ءاهب َءىطبُي نأ داك هنإو < ءاهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب ٌرمأيو ءاهب لمعي نأ ٍتاملك سمخب ايركز َنبا

 «مهّرمآ نأ امإو ءمهّرمأت نأ امإف < ءاهب اولمعي نأ َليئارسإ ينب ٌرمأتو ءاهب لمعت ٍتاملك سمخب كرمأ هللا نإ

 اودعقو عاف «سدقملا تيب يف مانا عمجف بذ وأ يب فخ نأ اهب يتتقس نإ ىدخأ : ىبحي لاقف

 نأ :ٌَنهالوُأ ١ :نهب اولمعت نأ مكرمآو :نهب ٌلمعأ نأ ٍتاملك سمخب ينَرمأ هللا نإ :لاقف :”0ٍقّرُشلا ىلع

 وأ بهذب هلام صلاخ نم ًادبع یرتش نا لجر لمك هللاب كرشآ نم لم َّنإو :ًاثيش هب اوكرشُت الو هللا اودبعت

 نأ ىضري مكيف !ودّيس ريغ ىلإ يدؤيو «لمعب ناكف « ءّيلإ ُدأو ٌلمعاف .يلمع اذهو «يراد هذه :لاقف «قرو

 يف هدبع هجول ةَهجو بِي هللا َنإف ؛اوتفتلت الف متيلص اذإف ءةالصلاب مكرمأ هللا َنإو ۲ ؟(؟كلذك هٌدبع نوكي

eمهلك ٠ «ك اهيف رص هعم ةباصع يف لجر لثمك كلذ لم نلف ءمايصلاب مكَرمأو - 2ع  

 كلذ َنَكَم نإف « ةقدصلاب مكرمأو - ؛ . . كسلا جير نم هللا دنع ٌبيطأ مئاصلا حير َّنإو ءاهُحبر ُهبِجَعُب وأ بّجعَ

 ليلقلاب كنم يسفن يدفأ انأ :لاقف «هقنع اوبرضيل هومّدَقو َقْنُع ىلإ هدي اوقثوأف ءٌرُدَعلا ار لت

 .ًاعارس ِهَِثأ يف وعلا جرخ يلجر لمك كلذ لم ناق < هللا اوركذت ْنأ مكرمأو © .مهنم هّسفن ىدفق «ريثكلاو

 لاق . «هللا ركذب الإ ! ناطيشلا نم هّسفن ٌرِرَحُي ال ٠ ؛ٌدبعلا كلذك «مهنم هّسفن زرحأف نيصح نصح ىلع ىتأ اذإ ىتح

 نم هنإف ؛ةعامجلاو ؛ةرجهلاو ؛ٌداهجلاو ءةعاطلاو «عمسلا :نهب ينرمأ هللا «سمخب مكرم انأو» : لكي يبنلا

 )١( ًاضيأ دمحأ هنع هاورو ؛ةبتع نبا مهنع ىور نيذلا ةباحصلا نم هنإف ؛يردخلا ديعس وبأ هنأ دعبتسأ الو :تلق 0/44١(.
 هدنسب ةعيهل نبا نع (نيمرحلا -!"14 مقر) «طسرألا» ك (0477/47/1) اضيأ «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو . حيحص هدنس

 ديعس يبأ نع ةبتع نبا نع .
 . هلبق ام وري مل هنأل ««دواد يبأ ظفلو» :لاقي نأ باوصلاو ةطوطخملا يف اذكو )2

 .ةعفترملا نكامألا : يأ (۳)

 )٤( ةًاثيش هب اوكرشت الف «مكقزرو مكقلخ هللا نإف» :هريغو مكاحلا داز .
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 نم ةنإف ؛ةيلهاجلا ىؤعد ىعّدا نمو < مجاري نأ الإ ءهقنَع نم مالسإلا قب َمَلَح دقف ؛ ربِ ديف ةعامجلا قراف
 يتلا هللا ىوعدب:وغداف ءماصو یلص نإو» : لاقف ؟ماصو یلص نإو : : هللا لوسر اي :لجر لاقف . منهج انج

 ۰ .«!هللا دابع «نينمؤملا نيملسملا مكاّمس

 نابج نباو ةميزخ نباو ,("”هضعبب يئاسنلاو ؛«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «هظفل اذهو يذمرتلا هاور

 تربل سلا (ظفاحلا لاق) .«ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو «مكاحلاو .««امهيحيحص" يف
 . اذه ىوس ةّنسلا بتكلا يف

 ملا هددت لح يف ىرش يهو :(قّبٌرلا) ةدحاو ؛ةدّوملا ءابلا نوكسو اهحتفو ءارلا رسكب (ةقبرلا)
 منهج تاعامج نم : يأ «ةثلثم ءاث اهدعب " ”هيجلا مضب غب منهج انج نما : :هلوقو .هريغل راعتستو

 يف '*'تفلتلا نع يلو هللا لوسر تلأس : :تلاق اهنع هللأ يضر ةشئاع نعو (حيحص) (؟) هو 8

 : . .”0دبعلا ةالص نم ناطيشلا هّسلتخي لسالتخا» :لاقف ءةالصلا

 . ةميزخ نباو دواد وبأو يئاسنلاو يراخبلا هاور

 :ة هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع صوحألا يبأ نع (هريغل ح) (۴) 55 ٠١۲
 . (هنع فرصنا ههجو فرص اذإف ٠ فتي مل ام هتالص يف دبعلا ىلع ًالبقُم هللا ٌلازي الد

 (يلمملا .لاق) .ةححصو «مكاجلاو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو « ئئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاوز

 هلا «يرهزلا ريغ هنع وري مل «همسا فرعي ال اذه صوجألا وبأو» : هنع هللا يضر ميظعلادبع ظفاحلا
 : .امهریغو نابح نب باو يذمرتلا

 )١( لجو رع هللا ىلإ بوتي :يآ .
 . يجانلا لاق امك .خلإ .٠ . . ةيلهاجلا ىوعدب اعد نم» :هلوقب : يأ 4و

 نبا هاكح :ةلمهملا ءاحلاب «اثح» وه امنإ :لاقو ءميجلاب هطبض ةديبع وبأ نكل . «سودرفلا' يف امك ًاضيأ اهرسكبو :تلق ()
 3 .«ةديبع وبأ لاق امك وهو# :(؟١٠58 /51) لاقو «ديهمتلا» يف ربلادبع

 ةياتُك نوکل نابح نبا دنع ام يردأ الو ««تافتلالا» يناستلاو دواد يبأو يراخبلا ظفلف الإ «ىنعملاب ءاور هنأكو ءدجو اذك )0
 «نابح نبا لدب ةميزخ نبال هوزع «بيغرتلا» نم انتخسن يف نأ ىرت تنأو 4075) «ةلاجعلا# يف يجانلا لاق اذك . يدنع سيل

 اا نات نباو 911/18 /۲) ةميزخ نبا دنع ثيدحلاو «يجانلا نم ملق قيم مآ خسنلا فالتخا نم اذهأ يردأ الف

(STALE)عماجال هياتك يف «كمحأ مامإلا دنسم» نم يزوجلا نبا «تفلتلا» ظفلب هركذ دقو: :يجانلا لاق مث  

 ًاضيأ دمجأ هجرخأ دقف ؛ذاش وهو ءروكذملا ظفللاب )۷١/١( دمحأ دنسم» يفاره :تلق .٠ملعأ هللاو ؛«ديئاسملا
 نمز ؛«ضوجألا وبأ ظفللا اذه ىلع ةدئاز عبات دقو .«تافتلالا» ظفلب ةشئاع نع هدانسإب ةدئاز نع هل رخا خيش نع 7
 .:(444) ةدراد يبأ حيحص# يف جرخم وهو :ظوفحملا رهف «فلؤملاءازع مهيلإ نيذلا ةعبرالا هجرخأ قيرطلا هذه
 ةلعفلا كلت حيبقل ًاريوصت ًاسالتخا يمس » :هارث هللا بيط يبيطلا ةمالعلا لاق .ةلفغإ ىلع ةعرسب فاطتخالا :(سالتخالا) )0( ١

 مما تفتلا اذإف ؛هيلع كلذ تاوف رظتني هل دصترم ناطيشلاو «ىلاعتو هناحبس برلا هيلع لبقي يلصملا َّنأل ؛سلتخملاب
 : .؟ملعأ هللاو . ةلاحلا كلت هبلسف « ةصرفلا ناطيشلا

 هللا نم: يجرب هّتكلو E TT دو لل يسكر نيجي لدنك :تلق ()

 = هيلإ ةثالثلا وزع امأؤ «(؟ 45 /۱) مقرب ةميزخ نبا حيحص» يف ثيدحلاو . ملعأ هللاو . ثيدحلل دهشي ةيثيحلا هذه نم وهف
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 يناهنو «ثالثب ةئ يليلخ يناصوأ» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) )٤( ههه ۷

 .«بلعتلا ٍتافتلاك ِتافتلاو ءبلكلا ٍءاعقإك ٍءاعقإو .كيدلا ةرقثك ةرقن نع يناهن : ثالث نع

 اكم .هدرقلا ءاعقإك» :لاقو ةبيش يبأ نبا هاورو .نسح دمحأ دانسإو «ىلعي وبأو دمحأ هاور

 . «بلكلا»

 هيدي عضيو « هيقاس بصنيو «ضرألاب هّييلَأ لْجّرلا قِزلُي نأ وه» :ديبع وبأ لاق «ةزمهلا رسكب (ءاعقإلا)

 وه لوقلاو :لاق .نيتدجسلا نيب هيبقع ىلع هيتيلأ عضي نأب ءاهقفلا هرّسفو :لاق .بلكلا يعقي امك «ضرألاب
 , 0(لوألا

 يف لجرلا ماق اذإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع يوُرو (فيعض) (1) 7188-4

 « ّيلإ لبقأ !؟ينم كل ريخ وه ام ىلإ !؟تفتلت نم ىلإ !مدآ نبا اي :لاق َتَقَتلا اذإف ؛ههجوب هيلع هللا لبق ةالصلا

 . ؛هنع ههجو ىلاعتو كرابت هللا فرص «ةثالثلا ّتفتلا اذإف «كلذ لثم لاق «ةيناثلا َتَفَلا اذإف

 .رازبلا هاور

 َّنإ» :ِكَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (۲) - ۲۸۹ -۹

 كرابت هللا لوقي تفتلا اذإف ءىلاعتو كرابت نمحرلا يدي نيب وه امنإف :- لاق هبسحأ - ةالصلا ىلإ | ماق اذإ دبعلا

 . «هيلإ تفتلت نمم ٌريخ انأف «ّيلإ مدآ َنبا اي لبقأ !؟ينم ريخ ىلإ ! ؟ثفتلت ْنَم ىلإ | :ىلاعتو

 .ًاضيأ رازبلا هاور

 لاي !ّيَنْب اي» : ك هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۳) 540

 . ثيدحلا . ةَكّلَم ةالصلا يف تافتلالا نإف ؛ةالصلا يف تافتلالاو

 ضعب يفو ؛«4«نسح ثيدح» :لاقو « سنأ نع بّيسملا نب ديعس نع ديز نب يلع ةياور نم يذمرتلا هاور

 ريغ سنأ نع ديعس ةياورو «هيلع مالكلا يتأي ناعدج نب ديز نب يلعو» : (يلمملا لاق) .«حيحص» : خسنلا

 . ؟ةروهشم

 ؛لوقي هلك هللا لزسر كح : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يورو (فيعض) ۲۹۱-۱ - )٤(

 مكايإ ةرخؤم وأ ٌةلّجعُم «ٌةباجتسم هثوعد تناك الإ ؛هّبر اعدف «نيتعكر ىلص مث ءًءوضؤلا ّنسحأف أضوت نم»

 ضيا جاه نبأ هاوژو ؛هيدي نيب قصبلا يف ةفيذحل رخآ ثيدح ىلإ ريشي هنإف «ةريثكلا مهماهوأ نم مهوف (19/5) مقرب

 .(19591) «ةحيحصلا» يف جّرْخم وهو !!اذه دانسإ ريغ نسح هدنسو

 )١( «ىلعي يبأ دنسم» يفو .فيعض وهو ءدايز يبأ نب ديزي (۳۱۱/۲) دمحأ دنع هيفو «يمثيهلا هعبتو :لاق اذك )0/ 67١
 يقهيبلا هجرخأ .طلتخا ناكو «ميلس يبأ نب ثيل امهعبات نكل .كورتم «يمزرعلا )7/ ١7١( ةبيش يبأ نباو «همامتب

 فلؤملا تافرصت بئارغ نمو ؛ديزي قيرط نم (؟19/1) دمحأل ةياور يهو . نسح ثيدحلاف «درقلا ءاعقإ ةلمج (؟80/؟)

 !هنم رخآلا عضوملا يف رخآلا رطشلاو ءهنم لوألا عضوملا يف لوألا رطشلاف «ةدنسملا» يتياور نم هقفل روكذملا قايسلا نأ !

 هتدروأ كلذلو ؛ًاعوقرم ةباحصلا نم عمج نع تبث امك ؛ طقف نيتدجسلا نيب ةئسلا نم - رخآلا ىنعملاب  (ءاعقإلا) و :تلق (؟)

 . هعجارف « «ةالصلا ةقصا يف



 ميزت ردا رع واخ وب وق ادد ءةالصلا يف تافتلالاو
 ::«زيبكلا) يف ف يناربطلا هاور

 . الص هيلع هللا در «َتفتلاَف ةالصلا يف ماق نما : لوقي لي هللا لوسر ٌثعمس : لاف ًاضيأ هل ةياور يفو

 دبعلا ىلع البقم هلا لازال : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فوقوم فيعض) (0)- ۲۹۲-۲

 . ثدحي وأ ثفتلب مل ام ههجوب

 نا“ هن عمسب لو دوعسم نب نع الق بأ نع قوقوم ريکا يف اربط اور

 مكدحأ مقال : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ادج فيعض) (5) - فنيش فني

 يف ماد ام هبر يجاني مكّدحأ نإف ؛ةالصلا يف تافتلالاو مكايإو : ءاهنم عرفي ىتح اهيلع لبقيلف : ةالصلا :ىلإ

 . «ةالصلا

 .«طسوألا) يف يناربطلا هاور

 دهع يف ٌسانلا ناك :تلاق اهنأ لَك يبنلا جوز ةيمأ يبأ ٍتنب ةملس أ نعو (فيعض) (۷) - 184405

 ناكف فل هللا لوسر "يفوت املف هدْيَمَدَق عضوم مهدحأ ٌرصَب ُدْعَي مل يلصي يلصملا ماق اذإ ةا هللا لوسر
 رع "ناکو ءهنع هللا يضز ركب وبأ يفوتف «هنیبَج ٌعضوم مهيحأ صب ُدْمَي مل يلصُي مهُدحأ ماق اذإ سانلا
 هللا يضر ٌرمُع يفوت مث «ةلبقلا ٌمضوم مهدحأ ٌرصب دي مل يلصي مهّدحأ ماق اذإ ٌسسانلا ناكف «هنع هللا يضر
 . «ًالامشو ًائيمي سانلا ٌتفتلاف ءٌةنتفلا تناكو. «هنع هللا يضر نافع نب ناملع "0: ناکو «هنع

 باجصأ نم هل جرخي مل يمؤزخملا ةيمأ يبأ نب هللادبع نب ىسوم نأ الإ ءنسح دانسإب هجام نبا هاور
 . ملعأ هللاو .“ليدعت الو حرج هيف ينرضحي الو «هجام نبا ريغ ةتسلا بتكلا

 .(ةرورض ريغل هيف خفنلاو دوجسلا عضوم يف هريغو ىصحلا حسم نم بيهرتلا) ۷

 e E لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نع (فيغض) (1) - 149-۷76

 .ةهجاوت ةمحرلا نإف ٠ ىصحلا جسمي

 نبا .ظفلو .«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو «هجام نباو يئاسنلاو «هنسحو يذمرتلا اور

 . «ىصحلا اوك رحت الف ههجاوت ةمحرلا نإف ؛ةالصلا يف مكٌدحأ ماق اذإ» : ةميزخ

 ش 2 دنع ضوحألا يبأ ةياور نم مهلك هوور

 ناف ' ياض تاو خست : لاق 4 يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر بيق بعم نع (حيحص) (۱) - 0205-5

 هد تشيل مع ةاقو لمنو ء ةثالثلا هنع لفغو )١74(« هجام نبا نم حيحصتلاو ء(ناكف) ء(يفوتف) :لصألا )١(

 ١ : . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)

 : .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۳)

 . ةرهاظ ةراكن هنتم يف نإ مث ءرجح نبا ظفاحلا كلذب حّرص امك لوهجم وه لب ءدحأ هقثوي مل :تلق )4(

 .٠ءيشب سيلا :نيعم نبا لاقو «لوهجم (صوحألا وبأ) :تلق ()
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 .«ىصحلا "ًةيوست «ةدحاوف ًالعاف ذب ال تنك

 دعا ارجوا ف وبار اار ام حلاو لسور يزال او

 يف ىصحلا حسم نع ةي يبنلا ٌتلأس :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۲) - 50 _ ٥۵٩۷

 .قَدَحلا دوس اهّلك «ةقان ةئم نم كل ريخ اهنع كمت ْنألو «ًةدحاو» :لاقف ؟ةالصلا

 . ؛هحيحصاا يف ةميزخ نبأ هاور

 جوز ةملس ّمأ دنع ٌتنك :لاق هنع هللا يضر ةحلط لآ ىلوم حلاص يبأ نعو (فيعض) (۲)- 7495-4

 نإف ؛لعفت ال :تلاقف ؛خفن ٌدجسي نأ دارأ املف «يلصي َماقف "ةَ وذ ٌباش ؛اهتّبارق وذ ىتأف كي يبنلا

 .؛ٌكَهْجَو رَت !ٌحابر اي» :دوسأ انل مالغل لوقي ناك وي هللا لوسر
 . «هحيحصا يف نابح نبا هاور

 انل ًامالغ لكي ٌيينلا ىأر :تلاق ةملس مأ نع حلاص يبأ نع ةزمح يبأ نوميم ةياور نم يذمرتلا هاورو

 .“َكَهُجَو ْبْرَت !حلفأ اي» :لاقف َحَمَت دجس اذإ « حلفأ :هل لاقي

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةفيذح ثيدح «ةالصلا يف بيغرتلا »]١5-[ يف مدقتو (فيعض)

 . «بارتلا يف هجو رفعي ادجاس هاري نأ نم هللا ىلإ ٌّبحأ اهبف ُدبعلا نوكي ةلاح نم اما : هلك

 .يناربطلا هاور

 (ةالصلا يف ةرصاخلا ىلع ديلا عضو نم بيهرتلا) 8

 ۹-٠١ ) )1ةالصلا يف رّصَحلا نع َيِهْن» : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) .

 . «ارصتخُم لجرلا ّيلصي نأ ىهن الب يبنلا ْنأ» :امهظفلو «يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور
 . هترصاخ ىلع هدي عضي : ينعي» :لاقو ؛دواد وبأو «هوحن يئاسنلاو

 . «رانلا يلهأ ٌةحار ةالصلا يف ٌراصتخالا» : لاق ةا هللا لوسر نأ ؛هنعو (فيعض) (1)- 7917

 .")"امهيحيحصا يف نابح نباو ةميزخ نبا هاور

 زئاجلاف :ريدقتلا نوكيف « عفرلا زوجيو» :رجح نبا ظفاحلا لاق .رثكأ ال ةدحاو ةرم وأ «ةدحاو ةلعف لعفاف : يأ «بصنلاب )١(

 0 دف جل اجو و دولا روم أ «زوجت ةدحاو ةرم وأ ؛ةدحاو

 «دواد يبأ حيحص حيحص» يف وهو «هل ظفللاو ءادواد يبأ ننس» نم بيوصتلاو ««يوستال لصالا ناكو . ىصحلا ةيوست لجأل : يأ مفز

 . (410/5) مقرب

 .1ةياهن" . نيبكتملا ىلع طقس ام سأرلا رعش نم يه (1)

 )٤( «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «يبهذلا لاق امك فرعي ال اذه (حلاص وبأ) :تلق )0٤۸٥( .

 اهيف سيل ۽ «ًالاوقأ كلذ ليلعت يف ركذو ؛«ملسم حرش» يف يورنلا لاق امك ءانه راصتخالا ىنعم يف حيحصلا وه اذهو : تلق (0)

  يتالا ثيدحلا رظناو ءدوهيلا لعف هلآ : اهتم «سفنلا هيلإ نئمطت ام

 يف هعجارف «هنع يلغي ام «حيحصلا» يف نإ مث .قايسلاو ةطوطخملا نم بيوصتلاو ؛٠هحيحص» :ةرامع ةعوبطمو لصألا (1)

 . هسفن بابلأ
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 (يلصملا يدي نيب رورملا نم بيهرتلا) - ۴۹

 لاق :لاق يراصنألا ةئّصلا نب ِثراحلا نب هللادبع ميجا ي نبأ نع (حيحص) (۱) - ۹ - 4

 نيب رمي نأ نم هل ريخ «َنيعبرأ َفقي نأ ناكل "هيلع اذام يلصملا يدي نيب ٌراملا ملعب ول» :ِي هللا 1

 .«ةنس وأ ءًأرهش وأ ءًاموي نيعبرأ» :لاق . يردأ ال : رضنلا وبأ لاق . “هي

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 يدلي نيب املا ملعب ولا :لوقي ةَ هللا :لوسر ٌثعمس :هظفلو رازبلا ةاورو (ذاش) (۱) - ۲۹۸ - ۰
 : .«هيدي نيب رمي نأ نم هل ٌريخ ًافيرخ نيعبرأ موقي نأ ناكل «هيلع اذام يلصملا

 1 : ْ . حیحصلا لاجر هلاجرو
 نیب رع نأ نم هل ريخ ماع ةئم مكدحأ تفي ن ١ :لاق هنأ "”رسنأ نع يور دقو : يذمرتلا لاق (فيعض)

 ش .«يلصي وهو هيخأ يدي
 مكُدخأ ملي ولا :ةلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲) - ۷۲_1۹4۹

 نم هيلإ بأ E «هير يجاني وهو ًاضزتعم هيخأ يدي نيب يشمي نأ يف هل ام

 : . «اهاطخ يتلا ةوطخلا

 . .نابح نبال ظفللاو :«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو 0 دانسإب هجام نبا هاور

a VYوقي ةا هللا لرز كنيس لاف هجا هللأ يضر يرثخلا ديس يآ نجر (عيخص) (1)-  

 ؛ىبأ نلف + ««هرحن يف غفديلف ؟هيدي نيب انج نأ ٌّدحأ دارأف «ساتلا نم هرتسي ٍءيش ىلإ مكدحأ ىّلِص اذإ»

 . «ناطيش وه امف «هلتاقيلف

 ؛ ىبأ ناف «عاطتسا ام ريل هيدي نيب رَ ًادحأ عي الف ٠ «يلصي مكّدحأ ناك اذإ» :رخآ ظفل يفو

 . ؛ٌناطيش وه امنإف «هلتاقيلف

 .هوحن دواد وبأو ؛- هل'ظفللاو  ملسمو يراخبلا هاور
 .هانعمو هنزوب «هعفديل : يأ ؛ةلمهم لادب (هأرديلو) :هلوق

 يجاتلا لاطأ مث اريك (مهجلا وبأ) : باتكلا نم يجانلا ةخستو ظفاحلا ةخسنو ةرامع ةعبط يف عقوو ءارْفصم ميجلا مضب ()

 .ريغصتاب باوصلا أذ كمن طخ ناي ي

 : .هل اريخ هفوقو ناكلو «فقرل ةئيطخلاو مثإلا نم هيلع اذام ملعي ول : يأ 61)

 : ملعا هللا يلح ا هي ا ب يصل وع سلا يأ (۳)

 يقام ظوفخملاو هًافيرخ نيعبرأ" : هلوق هلثمو «ذاش اذهو ؛دلاخ نب ديز نع امنإو ؛ميهجلا يبأ نع سيل هنكل ءمعن :تلق ()

 كلذ تيب دقو . «أفيرخ نيعبرأ» ب مزجلا هيف سيل «ةنس وأ ًارهش وأ ًاموي نيعبرأ : لاق يردأ ال :رضنلا وبأ لاق» : ؛حيحصلا»

 .(1931) «ةفيعضلا» يف ًايفاش ًانايب

 ead e E E ديلا E ف

 سنأ نع هلصو نم دجأ ملو .باوصلا هلعلو هيي يبنلا امنإو

 .هریغو (۱۱۲۹) ؟ضورلا يف جرخم وهو «يوقب سيل رخآو ؛لوهجم هيفو !لاقاذك (1)

of 



 مكٌدحأ ناك اذإ» : لاق لك يبنلا نآ ؛امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (مييحص) (")_ 0114

 .«نيرقلا هعم ناف ؛هلتاقيلف ؟ىبأ ناف ءهيدي نيب ُرمب ًادحأ ْعَدَي الف «يّلصي
 .'(هحیحصا يف ةميزخ نباو «ءحيحص دانسإب هجام نبا هاور

 ريخ ؛هب ىَرْدُي ًادامر لجرلا نوكي ْنأل :لاق ورمع نب هللادبع نعو (فوقوم حيحص) (4) 05178

 . يلصي وهو ًادمعتم ٍلجر يدي نيب ٌرمي نأ نم هل

 ."”؟فوقوم «ديهمتلا» يف ربلادبع نبا هاور

 (انواهت اهتقو نع اهجارخإو ءادمعت ةالصلا كرت نم بيهرتلا) ٤

 ١ : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب ٍرباج نع (حيحص) (۱) ۔ 05 _ ٩٩۳

 . ؟ةالصلا كرت رفكلا نيبو ٍلجرلا

 «ةالصلا رت رفكلاو كرشلاو يلجرلا َنيب» :لاقو ملسمو «دمحأ هاور

 . اةالصلا كرت الإ رفكلا نيبو دبعلا نيب سيل» : هظفلو يئاسنلاو «دواد وبأو

 . «ةالصلا كرت ناميإلاو رفكلا نيب» : لاق : هظفلو «يذمرتلاو

 . "«ةالصلا كرت رفكلا نيبو دبعلا نيب" :لاق هظفلو «هجام نباو

 يذلا ٌدهعلا» :لوقي يك هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر ةديرُب نعو (جیحص) (۲) 514 1

 . ًرَفَك دقف اهكرت نّمف «ٌةالصلا مهنيبو اننيب
 يف نابح نباو هجام نباو ؛««حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور

 . فال قربت الو «حيحصلا :لاقو ؛مكاحلاو ء«هحيحص»

 كو هللا لوسر يليلخ يناصوأ : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (فيعض) (۱) ۳۰۰-۸

 نمف ؛ !نيِدّمَتُم ةالصلا اوكرتت ت الو ملص وأ مقر وأ مق نإو عیش هللاب اوكرشُن الا : :لاقف «لاصخ عبسب

 ُسأر اهنإف ؛ٌرمخلا اوبرش الو «هللا ٌطَخَس اهنإف ؛ةيصْعملا اوبكرت الو ءّلملا نم جرخ دقف ًادمعتُم اهكرت

 . ثيدحلا ؛اهّلك اياطخلا

 “)مهب سأب ال نيدانسإب ؛ةالصلا باتك» يف رصن نب دمحمو يناربطلا هاور

 .(98/1) «ملسما يف وهو : ا . ةانتمو ًادنس ملسم حيحص يف ثيدحلاف !بيجع اذه" : (۷۹) يجانلا لاق )21(

 .حيحص لوألا دانسإو «هنع يقفاغلا نارمع يبأ قيرط نم (794 /1) ؟ناهبصأ رابخأ» يف ميعن ربأ اذكو :(149/11) وه هجرخأ 68

 .فلؤملا عينص همهوي امل ًافالخ ؛(471/8) دواد وبأ هاور هنيع ظفللا اذهبو 69

 يف يملا هزعي ملو 20777 )١1/ هجام نبا هاور دقو «دواد يبأ دنع هدجأ ملو .الاق امك وهو )5/١(« يبهذلا هقفاوو :تلق (:)

 .دواد يبأل )١970( «فارشألا ةفحتا

 «(0991) «ةفيعضلا يف جرخم وهو !؟فرعي ال» :يبهذلا لاق ءحيرش نب ةملس امهدنع و !دحاو دانسإ وه امنإ :تلق (ه)

 دهاش الو هدهاوشل هونسح نيذلا ةثالثلا نيقلعملا ىلعو ءالسك ةالصلا كرات ريفكت ىلع ثيدحلاب جتحا نم ىلع درلا هيفو

 . نيرصاعملا باتكلا نم ملعلا هيف نظن نم ضعب هلثم يف عقو دقو .اهريغو ؛ةلملا نم جورخلا ةرقفل
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 ٌباحصأ ناك : لاق هنع هللا يضر ُيِلْيَمُعلا قيقش نب هللادبع نعو (فوقوم حيحص) (۳) - © 0

ERةالصلا ريغ ؟  . 

 “يذمرتلا هاور

 ٍدبعلا نيبا :لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر نابوث نعو (حيحص) (4) - ۵1°
 . ؛كرشأ دقن اهكرت اذإف ءةالصلا ٍناميإلاو رفكلا نيبو

 . "حيحص دانسإب يربطلا هللا ةبه هاور

 ؛ ١ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ادج فيعض) (۲) 7501-0١
 . هل ًءوضو ال نمل ةالصالو «هل ةالض ال نمل مالسإلا يف مهس

 اواو

 ال نمل نامي ال» : لي هللا لوسر لاق + لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (۳)- ۳۰۲-۲
 نم سأرلا عضومك نيا نم ةالصلا عضوم امنإ هل ةالص ال نمل َنيد الو هل روهط ال نمل الص الو فل ةنامأ
 .«دسحلا

 ١۳١ ىقم] .«يئرّبجلا مكحلا نب نيسحلا هب درفت :لاقو «ريغصلا» و «طسوألا» يف يتاربطلا هاور

 1 .[ باب

 كرش الا : نأ يليلخ يناصوأ :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ح) (2)- ¥ المل
 برست الو ءٌةََّذلا هنم ثٿ ْتَمِرَب دقف اهكرت نمف ءادّجعتم ةبوتكم ةالص كرت الو تفرح وأ َتْمَطُم ْنإو ًائيش هللاب

 ' . رش لك حاتفم اهّنإف ءرمخلا
 دنع ءادردلا مأ نع بّشوَح نب رهش نع يقفيبلاو هجام نبا هاور

 ٌعَدَتَو كيوادت : :ليق ءيرّصَب ماق امل : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) ()- ۳۳-۷۴
 ل لاق لك هللا لوسر نإ .ال :لاق ؟ًامايأ ةالصلا

 20 سح هداتسإو ؛؛ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هاور

 :لوقأو ؛«حلاص هدانسإو" :يبهذلا لاقو «مكاحلا هححصو هب ةريره يبأ نع قيقش نب هللادبع نع )١/١( مكاحلا هاورو )001(
 رباج نع ادهاش هل تدجو يكل «باوصلا وهو ةريره ابأ هيف ركذي ملف يذمرتلا هفلاخ دقو . هقرعأ ملو «فينأ نب سيق هيف
 ربكتسملا دناعملا ىلع لومحم هوحنو اذهو .نسح دنسب (۱/۲۳۸) «ةالصلا# يف.رصن نبا هجرخأ .هوحنب هللادبع نب
 .«ةالصلا كرات مكح» يتلاسر رظنا ؛ميقلا نباو ةيميت نبا لاق امك .لتقلاب رذنأ ولو اهئادأ نم عنتمملا

 وهو . .«ملسم طرش ىلع حيحص دانسإلا :لاقو ٠١١١/۸۲١( /4را) «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف هجرخأ (۲)
 .«ةالصلا كرت ناميإلاو رفكلا نيب : رباج نع )177١( يذمرتلا ظفل نم بيرق

 . ؟خيحصلا» يف )۲٠۳( ثيدحلا ىلع قيلعتلا رظناف ؛حبحص هنم يناثلا رطشلا نكل : تلق )۳(
 )۲٠۲(. «ليلغلا ءاورإل يباتك يف اهتجّرخ دقو ؛هدعب يتالا ثيدحلا رظنا .هريغو ذاعم نع دهاوش هل نكل : تلق )€(
 1 .(491/1) «ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو «لاحلا لوهجم وهو «دومحم نب ملاس هدانسإ يف 2(
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 . ةحيحص ةقدحلاو اهرصب بهذ اذإ :(نيعلا تماق)

 كرت نما :لكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (ه) 704 -

 . «ًاراهج رك دقف ءًادمعتُم ةالصلا

 “هب ساب ال دانسإب «طسوألا» يف ة يناربطلا هاور

A-1ني هللا لوسر ٌثتعمس :هظفلو «ةةالصلا باتك» يف رصن نب دمحم ءاور (هريغل ح) (8) -  

 . «رفك دقف ةالصلا كرت اذإف «ةالصلا كرت كرشلا وأ رفكلاو ٍدبعلا نيب :لوقي

 ت الإ كرشلاو دبعلا نيب سيلا :لاق ةي يبنلا نع هنع يشاقرلا ديزي نع هجام نبا هاورو (هريغل ص)
 . .«كرشأ دقف اهكَرَت اذإف «ةالصلا

  VAYدق الإ هملعأ الو :ديز نب دامح لاق - امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (5) - ممم -

 وهف نهنم ٌةدحاو كرت نمو ءمالسإلا سّسأ نهيلع «ةثالث نيّدلا ٌةعاوقو مالسإلا ىرُع : لاق لكي يبنلا ىلإ هعفر

 .«ناضمر ٌموصو «ةيوتكملا ةالصلاو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : مدلا ٌلالح ٌرفاك اهب

 يبا نع يرُكُلا كلام نب ورمع نع ديز نب دامح وخ ديز نب ديعس هاورو .""”نسح دانسإب ىلعي وبأ هاور

 ءّلذَع الو فرص هنم لبقُي الو فاك هللاب وهف ةدحاو نهنم كرت نما : هيف لاقو ءًاعوفرم سابع نبا نع ءازوجلا

 .©0(هلامو مد لح دقو

 اي :لاقف ّلجر كي هللا لوسر ىتأ : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (هريغل ح) (۷) 014-48

 عطأ تفرح َتْبّذُع ْنإو اعيش هللاب رشت الا :لاقف . ةنجلا ٌتلخد هُتلِمَع انآ اذإ المع ينمَّلع !هللا لوسر

 ٌدمعتم ةالصلا كرت نم ناف ءًادّمعتم ةالصلا كرتت ت الو كَل وه ءيش لک نمو كلام نم كاجرخأ ناو َكِيَلاو

 . ثيدحلا «هللا ةمذ هنم تئرب دقف

 . تاعباتملا يف هدانسإب سأب الو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هللاب رشت دن ال :لاق «تاملك رشعب لي هللا لوسر يناصوأ :لاق هنعو (هريغل ح) (۸) - - ٥۷۰

 ًةبوتكم ةالص نكت الو ؛كلامو كللهأ نم جرخت نأ كارمأ نإو َكِنَدلا نفعت الو تفرح تليق نإو ًائيش

 «ةشحاف لك ٌسأر هّنإف ؛ًارمخ ٌنيَرشت الو هللا ٌةمذ هنم ْتئِرَب دقف ؛ًادمعتم ًةبوتكم ةالص كرت نم ناف ؛ًادمعتم

 َباصأ ْنِإو ءٌسانلا َكَّلَم ْنإو «فحزلا نم ٌرارفلاو كايإو «هللا طخس َّلَح ةيصعملاب نإف ؛ةيصعملاو َكايإو

 .«هللا يف مهّقخأو ءًابدأ كاصع مهنع عفرت الو .كِلْوَط نم كلهأ ىلع قفنأو ءْتْيْئاف توم سانلا

 نب نمحرلادبع ْنإف ؛عاطقنالا نم ملس ول حيحص دمحأ دانسإو «ريبكلا» يف يناربطلاو «دمحأ هاور

 )١( «ةفيعضلا» رظنا . ظفحلا ءىيس وهو ؛يزارلا رفعج وبأ هيقو «لاقاذك )۲١١۸(.

 ءاش نمف :(45) «ةفيعضلا» يف نيبم وه امم كلذ ريغو «ظفحلا ءىبس وه نم هلودو ءهعفر يف هيوار ددرت دقو فيك :تلق (۲)

 5 .هيلإ عجريلف ليصفتلا
 هدجتو «همد لحي الو ارفاك لازي الف ءجحي مل لاملا ريثك هدجت# :هرفاك اهب وهفا» :هلوق دعب :ينابهصألا داز# :يجانلا لاق (۳)

 . 571 /5) ًاضيأ ىلعي يبآ دنع يهو : تلق .؛همد لحب الو «ًارفاك كلذ لازي الف ؛ يكزي ال لاملا ريثك
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 , . اعم نم عمسي مل ريف نب ريبج

 ميلا وي يف الصلب اركي: نان سلوم حبلا ندر نيو ير (تينحت 00 1-4۹

 . «رفك دقف ةالصلا كرت نم هنإف

 : : . [باب 711 ىضم] .٠ (هحيحصاا يف نابح نبا هاور

 لق هللا لوسر ىلع با تنك : تلق و هللا لوسر ةالوم مْ نعو (هريغل ح) (۹) ٥۷۱-۱

 ضعت الو ءرانلاب ٌتقرتُحو َتعّطُق نإو كيش هللاب كرشُ ی ال» :لاقف «ينصوأ : لاقف ءٌلجر لخدف «هءوضَو

 الصك الو رد لك حاتم اهنا كرمخ نرش الو :ٌلَحَتَف كايندو كلهآ نم ىل ْنأ كارمأ ن نإو «كيدلاو

 SEE OT ١ تئرب دقف ؛ كلذ لعف نمف ًادمعتم .

 ““يواهرلا ناننم نب ديزي هدانسإ يقو «يناربطلا هاور

 هلا نهض برأ: لَو هللا لوسر لاق :لاق يمرضحلا ميل : ني دايز نمو (فيغنق) (4) ب لا اا

 و «ناضمر e «ةاكزلاو ءةالصلا : ًاعيمج نهب يأي ىتح ًائبش هنع نفي مل ثالثب ىتأ نمف «مالسإلا يف
 .«تيبلا

 00 . لسرم وهو «دمحأ هاور

 ىرُع َّنَضَقْنملا : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ًةمامأ يبأ نعو (حيحص) ٠۷۲-۳ - )1١(

 دملا ناو مُكُحلا ًاضقن ٌنهُلواف ءاهيلت يتلاب سالا َّتِّيَشَت ٌةورُع تضقتنا املكف «ةورُغ ةورُع مالسإلا

 ا . ۳حیحص) يف نابح نبا هاور

  )9( - A-6هلا لوشر لاق: لاق هنع هللا يضر ٍباطخلا نب رمُع نع يورو (ًادج فيعض) :

 اةبوت لجو زع هلل ٌعجاري ىتح .هللا هذ هنم تئربو «هلمَع هللا طبحأ ؛ًادُّحعَتُم ةالص كرت نم» .

 يناهبصألا هاور

 “رت الد لاقل هلا لوسر أ ؛اهنع هللا يضر َنميأ مآ نعو (هريغل ص) (11) - oV د6

 . «هلوسرو هللا ٌةمذ هنم تئرب دقف ؛ًادمعتم ةالصلا كرت نم هنإف ؛ًادمعتم ةالضلا

 ال ام اهنمو «(915/5-511) «عمجملا) و يراخبلل «درفملا بدألا» يف اهضعب ءاهب ىّرقتي دهاوش هل نكل :تلق )١(

 .(۸۹/۷-۹1) ؛ءاورإلا» :رظناو .هدعي ٠

 عج نم نشب هزل ىلإ سف الا فب (يواعل) اأو ةريزجلا دالب نم ةئيدم (اهُّرلا) ىلإ ةبسن ءاهلا حتفو ءارلا مضي 0
 .ريثألا نبال ؛بابللا» يف امك

 !كجأ نم ثيدحلا فعضن «يهذلا ىلع يفخ فيرحت هدتس يفر ؛هححصو ؛مكاحلاو ؛(501/5) دمحأ هاورو :تلق

 . حيحص دمحأ دانسإو

 يجانلا هلقت 4091784 /6) ؛بختملا» يف ديمح نب دبع دنع تاياورلا ضعب يف امك نابوث وهو «هلهأ ضعبل باطخلا 0
 هلعأ دق فلؤملا ناك نإو ثيدحلاو «مهو دقف «ثينأتلا ءاي ةدايزب «يكرتت ال» : ظفلب ثيدحلا قاس نم نأ ركذو )8١4(.:

 . مدقت امك هريغو انه لصألا يف ةريثك دهاوش هل نأل «تباث وهف «عاطقنالاب
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 . نميأ مآ نم عمسي مل ًالوحكم نأ الإ «حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو «يقهيبلاو «دمحأ هاور

 .رفاك وهف ّلصُي مل نم :لاق هنع هللا يضر يلع نعو (فوقوم فيعض)(١1)-04-5

 .ًافوقوم اهخيرات» يف يراخبلاو «2')ناميإلا باتك» يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور

 . رفك دقف ةالصلا كرت نم :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فوقوم فيعض) (۱۱)-۳۱۰-۷
 .ًافوقوم ٌرَبلا دبع نباو «يزورملا رصن نب دمحم هاور

 . هل َنيد الف ةالصلا كرت نم : لاق دوعسم نبا نعو (قوقوم نسح) (۱۲)- ۰۷4-۸

 . "فوقوم ًاضيأ رصن نب دمحم هاور

 وهف ٌلصُب مل نم :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فوقوم فيعض) (۱۲) - ۳۱۱-۹

 .رفاك

 . "(فوقوم ٌرَبلادبع نبا هاور

aAو : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (فوقوم حيحص) (۱۳) - ۷  

 ذل رخو ال و

 . “وقوم هُريغو ٌدَبلادبع نبا هاور

 .ه«رفك دقف ؛ةالصلا كرت نم» : يب يبنلا لاق : ةبيش يبأ نبا لاقو

 (رفاك ةالصلا كرات نأ ب يبنلا نع حص :لوقي قاحسإ تعمس» :يزورملا رصن نب دمحم لاقو

 . "0 رفاك اهتقو بهذي ىتح رذع ريغ نم ًادمع ةالصلا كرات نأ ةا يبنلا ندل نم ملعلا لهأ يأر ناك كلذكو

 . هيف فلتخي ال «رفك ةالصلا كرت» : لاق بويأ نع ديز نب دامح نع يوُرو

 ةالصلا ركذ هنأ : ل يبنلا نع امهنع هللا يضر ورمَع نب هللادبع نعو (فيعض) (۱۳) 817 م

 ٌرون هل نكي مل ؛اهيلع ظفاحي مل نمو «ةمايقلا موي ًةاجنو ًاناهربو ًارون هل تناك ؛اهيلع ظفاح نم» :لاقف ًاموي

 )۱۲۹/٤۲(. ؟ناميإلا» باتك ىلع يقيلعت رظنا لوهجم هيف :تلق (9)

 . نسح دنسب ١/۱۹( /۲) «ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ؛27 /۸) ؛ناميإلا باتك» يف ةبيش يبأ نبا هاورو :تلق (+)

 .اراكذتسالا يف لعف كلذكو ءدانسإ نودب (7175/4) «ديهمتلا» يف هقلع امنإو «هيلإ ادنسم ربلادبع نبا دنع هرأ مل (م)

/o)١ ال ماا  

 . حيحص هدانسإو ء(١٤۹ )۹٠۳/۲/ رصن نباو «(1975/878/1) ؟لوصألا حرش» يف يربطلا هللا ةبه هاور اذكو (:)

 دنع نيظفللا نيب ريبك قرفو «مدقت امك هرفك دقق .. .” : ظفلب حص امنإو «تباث هجو نم اعوفرم (رفاك) ظفلب هرأ مل :تلق (ه)

 . انه هنايبل لاجم ال ؛ملعلا لهأ

 رعشي ام اذه هلوق يفف . «يلصأ ال :لاقر اهئاضق نم ىبأ اذإ» : قاحسإ نع (117/5) «دیهمتلا يف ربلادبع نبا دازو : تلق ()

 اذه يف ًالثم لوقي نم كلذك سيلو . .رفاك اهوحنو ةلاحلا هذه يف وهف ءاهب هلل عوضخلا نع ًارابكتساو ًادانع يلصي ال هنأ

 قداص هنأ ملعي هللاو « يلع بوتي هللا : - لاق ةالصلا كرت هيلع ركني نيح - ةيعرشلا دودحلا ةماقإ اهيف تلطع يذلا نامزلا

 رفكلا ىلع لادلا لمعلا نم هب نرتقا ام لب ءكرتلا درجمل وه رفكلا سيلف :يلصي  ىبأ نإ لتقلاب رذنأ ول هلثمف ؛لوقي اميف

 . ملعأ هللاو .هراثآو بابلا ثيداحأ لمحت هيلعف «يبلقلا



 .«فلخ نب يبو ٌناماهو ٌنوعرفو َنوراق عم ةمايقلا ٌموي ناكو قاجن الو ٌناهرب الو
 . «هحيحصا يف نابح نباو ؛«طسوألا» و ريبكلا» يف يناربطلاو دیج دانسإب دمحأ هاور

IY AYنع ل يبا ُتلاس : لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (ادج فيعض) (14) -  
 . ءاهنقو نع ةالصلا نورُخؤي نيذلا مها : : لاق ؟(نوهاس مهتالص نع مه نيذلا# : لجو زع هللا لوق

 ظفاحلا لاق .«هريغ هعفري ملو «ًافوقوم ظفاحلا هاور» :لاقو «ميهاربإ نب ةمركع ةياور نم رازبلا هاور
 .«هفقو باوصلاو «هفعض ىلع عمجنم «يدزألا وه اذه ةمركعو» : :هنع هللا يضر

 ا !هاتبأ اي :يبأل تلق :لاق دعس نب بعصم نعو (فوقوم نسح) 1 017 )۱٤(
 «تقولا ةعاضإ وه امنإ «كلذ سيل :لاق ؟هَسفن ُْتُدَحُي ال اي ؟وهسي ال انّيأ ؟نوهاس مهتالص نع مه نيذلا#
 . قولا ٌعيِضَي ىتح وهلي

 . نسح دانسإب ىلعي وبأ هاور

LA‘؛ةالص هتئاف نم : لاق ال ينلا نأ ؛هنع هللا يضر ةيواعم نب لقون نعو (عيحص) (16) - هالاث  

 .«هلامو هّلهأ رتو امنأكف

 1 را

 ٠:8 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (ادج فيعض) (16) - #14 -

 ا ل د

 مدر ادع ا وودي, لإ (ظفاحلا لاق) . اةقث «سيق نبأ وه شنحا : لاقو'" مكاحلا هاوز

 ش ١ . ريم نب نيصح ريغ
 لوق نأ ريكي امم ل هللا ٌلوسر ناك :لاق بدنج نب ةرمس نعو (حيحص) (15) 58-5

 هنإ» :ةادغ'َتاذ انل لاق هنإو ءّصقُي نأ هللا ًءاش م هيلع صيف ,«؟ايؤر نم مكنم ٌدحأ ىأر له» : هباحصأل
 يلجر ىلع انيتأ انإو ءامهعم ثنلظلا ياو ‹قلطنا :يل الاق امهنإو ؛يناثعتبا امهنإو «نانثا ةليللا يناتأ

 ةلخأيفا ثجحلا ُهَدْهَدَكَف سار ْعَلتيَف هسأرل ة ةرخصلاب يوهي وه اذإو ءقرخصب هيلع ئاق رخ اذإو « عجطضم

 ناحبس :تلق :لاق . ىلوألا ةرملا لعف ام ّلثم هب لعفيف هيلع دوعي مث «ناک امك هّسأر ٌعِصَي ىتح هيلإ عجري الف
 ن تولي هيلع ئاق ٌرخآ اذإو «هاقق ىلع ٍقلتسم ٍلجر ىلع انيتأف .قلطنا قلطنا :يل الاق ؟ناذه ام !هللا
 اميرو :لاق) ا و ال رك ل لاما ]تلم در ay «دیدح

 امف:: لاق .لوألا بناجلاب لعف ام ثم هب لعفبف ءرخالا ٍبناجلا ئلإ لوحتي مث :لاق شيق : ءاجر وبأ لاق

 .(كاذب هداتسإ سيل" : يبهذلا لوق باوصلاو «لاق اذك )١(:

 ؛.هفعض'هنكلو ؛ًاضيأ يذمرتلاو :تلق (۲)

 . مهنم سيل هنآلو «ليدعتلاو حرجلا ةمئأل هتفلاخمل ؛هقيثوتل ةميق الو : تلق (۳)

 )۸١(. يجانلا هيلعأهبن امك (نَم) :باوصلاو «لصألا اذك )£(

 .(رشرشيف) :هلوق لدب :يأ (0)

1۰ 



 . ىلوألا ةرملا "لمف ام ّلثم] لعفيف هيلع ُدوعي مث ناك امك ٌبناجلا كلذ حصي ىتح بناجلا كلذ نم ٌغرفب

 هنأ بّسحأف :لاق -2'”رونتلا لثم ىلع انيتأف ءانقلطناف . قلطنا قلطنا : يل الاق ؟ناذه ام هللا ناحبس : تلق :لاق

 نم بهل مهيتأي مه اذإف ٌقارُع ًءاسنو ٌلاجر هيف اذإف هيف انعّلطاف :لاق . ٌتاوصأو طل هيف اذإف :- لوقي ناك

 ءانقلطناف :لاق . قلطنا قلطنا : يل الاق ؟ءالؤه ام : تلق :لاق ءاوضْوُض ُبهللا كلذ مهان اذإف «مهنم ٌلفسأ

 رهنلا طش ىلع اذإو «ْخَبْسي ؛حباس ٌلجر رهنلا يف اذإو «مدلا ثم ٌرمحأ :  لوقي ناك هنأ ٌثبسح - رهن ىلع انيتأف

 ؛ةراجحلا هدنع عمج دق يذلا كلذ يتأي مث « حبسي ام حبسي حباسلا كلذ اذإو «ٌةريثك ةراجح هدنع عمج دق لجر

 ام :امهل تلق ءًارجح همقلأف هاف َرْمَف هيلإ عجر املك ءهيلإ مجري مث «ُحبسيف قلطنيف أرجح هُمِقْلَيف «هاف ُدَمْفَيَ
 هدنع اذإو رم الجر ءار ِتنأ ام هركأك «ةآرملا هيرك لجر ىلع انينأف ءانقلطناف . قلطنا قلطنا : يل الاق ؟ناذه

 ىلع انيتأف ءانقلطناف . قلطنا قلطنا :يل الاق :لاق ؟اذه ام :امهل تلق :لاق ةاهلوح ىعسيو .ءاهشْحَي زان

 0 هّسأر ىرأ داكأ أل «ليوط ّلجر ةضورلا يَرهظ نيب اذإو «عيبرلا ِرْوَن لك نم اهيف "اةمِتْمُم ةضور
 ١ :يل الاق ؟ءالؤه ام ؟اذه ام :تلق :لاق “طق] مهتيأر ٍنادلو رثكأ نم لجرلا لوح اذإو ءءامسلا

 قران“ 0 :لاق ءاهنم ّنسحأ الو ٌمظعأ طق “ود َرأ مل «ةميظع ةحود ىلع انيتأف ءانقلطناف . قلطنا

 ءاهانلخدف ءانل حف ءانحتفتساف «ةنيدملا باب انيتأف ءّدضف ِنبلو ءبهذ ِنيلب ةينبم ةنيدم ىلإ انّيقتراف ءاهيف

 اوبهذا :مهل الاق :لاق ءءار تنأ ام حبقأك مهنم ٌرطشو ءئار ّتنأ ام نسحأك مهقلَح نم ٌرطش ٌلاجر اناقلتف

 مث هيف اوعقوف ءاوبهذف «ضايبلا يف ضحملا هّءام َّنأك يرجي ٌضرتعم رهن اذإو :لاق ءرهنلا كلذ يف اوُعَقَ

 «كلزنم اذهو «ندع ٌدنج هذه : يل الاق :لاق .ةروص نسحأ يف اوراصف .مهنع ءوسلا كلذ بهذ دق انيلإ اوعجر

 كراب :امهل تلق :لاق ؛كّلِزنم اذه : يل الاق :لاق ءءاضيبلا "ةبابًرلا ٌلثم ٌرصق اذإف ادُمُص يرصب امَسَف :لاق
 ةليللا ذنم ٌتيأر *دق] ينإف :امهل تلق :لاق . هّلخاد تنأو ءالف نآلا امأ :الاق هّلُخْدَأَف ينارذف ءامكيف هللا

 ؛رجحلاب هّسأر علي هيلع َتيتأ يذلا لوألا ٌلجرلا امأ :كربخنس انإ : يل الاق :لاق ؟ثيأر يذلا اذه امف ءًابجع

 ىلإ هقدش ُرَشْرَشُي هيلع َتينأ يذلا ٌلجرلا امأو .ةبوتكملا ةالصلا نع مايو ءهُضْْريَف ّنآرقلا ذخأي لجرلا هنإف
 ٌلاجرلا امأو .قافالا غلبت ةبذكلا بذكيف هتيب نم ودغي ٌلجرلا هنإف «هافق ىلإ هُئيعو ؛هافق ىلإ هّرخنمو «ءافق

 )١( لصألا يف أطخ تعقو تاملكلا ضعب هنم تححصو ؛«يراخبلا حيحصا نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس .

 داك ىتح اوعفترا برتقا اذإف ءاران هتحت دقوتي عساو هلفسأو ءقيض ءالعأ ءرونتلا لثم بقث ىلإ انقلطئاف» :يراخبلل ةياور يفو (۲)

 1 .هاهيف اوعجر تدمخ اذإف ءاوجرخي نأ

 .؟ةَبشعمل :دمحأل ةيارر يفو (۳)

 .«يراخبلا حيحص» نم ةدايز )٤(
 يف «ةضور» : ظفلبف يراخبلا ةياور امأو .«حتفلا» يف امك يليعامسإلاو ةناوع يبأو «يئاسنلاو دمحأ ةياور نم ةظفللا هذه (0)

 . نيعضوملا

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (1)

 .هوحن فلؤملا ركذيسو ««ةياهنلا» يف امك ًاضعب اهضعب بكر يتلا ةباحسلا يه (۷)
 .«يراخبلا حيحص»# نم ةدايز (۸)



 ءرهنلا يف حبي هيلع َثينأ يذلا لجرلا اأو . يناوّرلاو ٌءانزلا مهنإف ءرودتلا ًءانب لثم يف مه نيذلا ةارعلا ًءاسنلاو
 «ٌكلام هنإف ءاهلوح ىعسيو اهّشْحَيِ رانلا دنع يذلا ؛قآرَملا ةيركلا لجرلا اًمأو .ابرلا ّلكآ هنإف ٠ رّجحلا مقل
 تام دؤلوم لكف هلوح نيذلا نادلولا امأو . ميهاربإ هنإف ءةضورلا يف يذلا ليوطلا لجرلا امأو . منهج ٌنزاخ

 ٌدالوآو» : لک هللا لوسر لاقف ؟نيكرشملا ُدالوأو !هللا لوسر اي :نيملسملا ضعب لاقف : لاق .«ةرطفلا ىلع .
 1 ل ل هوس مهب a . 1نيكرشملا

 ] ,. 'مهنع هللا زواجت ًائيس

 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي اميف هيلع ليحأل همامتب انه هتركذو . يراخبلا هاور

 يبأ نع هريغ وأ ةيلاعلا نبأ نع سنأ نب عيبرلا ثيدح نم رازبلا ىو دقو (فيعض) (15) 816 3
 ؛تناک امك تداع تخضر املك < «رخصلاب مهُسوؤر ٌحّضرت موق [ىلع] - - هلق يبنلا ينعي - - ىتأ مٹا : :لاق ةريره

 ع نيذلا ءالؤه 237 :لاق ؟ءالؤه] نم !ليربج ایا : لاق . ءيش كلذ نم مهنع رقي و
 .ةالصلا ضرفو ءارسإلا ةصق يف ثيدحلا ركذف . «ةبوتكملا

 ا E جرح دتيف : يآ (هدهدتيف) :هلوق . .خدشي : :يأ (هسأر علي : :هلوق

 امهنم ىلوألا «نيتمجعم نينيشب وه (هقدش ُرْشْرَشُي) :هلوقو .نمأرلا ةجوعم ةديدح وه :ماللا ديدشتو

 ' وه .:ًاكرحم (طغللا) و .هقشيو هعطقي :هانعمو «ةنكاس امهنم ىلوألا «نيءارو ةروسكم ةيناثلاو «ةحوتفم
 عم حايصلا وهو : :نيواولا نوكسو نيتمجعملا نيداضلا حتفب (اوُضْوض) :هلوقو . حايصلاو ةبلجلاو بخصلا
 :هلوقو .هحتف :يأ«ءار امهدعب ًاعم ةمجعملا نيغلاو ءافلا حتفب (هاف رغفف) :هلوقو .عزفلاو عشرا

 «تابنلا ةليوط : يأ (ةمتعم) :هلوقو .اهدقوي : يأ «ةمجعملا نيشلاو:ةمومضملا ةلمهملا ءاحلاب وه (اهّشُحَي)

 E GUN :رهزلا وه :نونلا حتفي (زوّللا) و .لاط اذإ تبنلا ٌمتعا : لاقي

 ا ترا 35 ل ل هلوقو .ءيش لك نم صلاخلا وه
 ا انه (ةبابرلا) و .قوف

 و يبأو «لبج نب ذاعمو «فوع نب نمحرلادبعو َرَمَع نع ءاج دقو» :مزح نب دمحم وبأ لاق
 .دترم رفاك وهف ؛اهتقو جرخي ىتح ًادمعتم ةدحاو ضرف ًةالص كرت نم نأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مهريغو
 مهدعإ نمو ةباحصلا نم ةعامج ثيهذ دق : : ميظعلادبع (ظفاحلا لاق) . ًافلاخم ةباحصلا نم ءالؤهل ملعن الو

 نب هللادبعو .باطخلا نب رمع 'مهنم ءاهتقو عيمج جرخي ىتخ يقي ًادمعتم ةالصلا كرت نم ريفكت ىلإ

 ابأ) رازيلا داتسإ | يف نإ مق ,(1//51) ؛دئاوزلا عمجم» و (؟ ص) ؛دنسملا دئاوز» و ةطوطخملا نم اهلبق يتلاو ةدايزلا ذه )0

 1 : .ريثك نبا ظفاحلا لاق امك ةديدنش ةزاكن هظافلأ ضعب يفو ؛ظفحلا ءىس وهو ؛(يزارلا رفعج
 اا ءانغ مزح نبا دنع وه سيل «ءافلاخم ةباحصلا ءالؤهل ملعن الو» : :هلوق نکل ٠ 45 /6) ؟ىلحملا# يف 49

 «دترمالا : مزح نبا لوق نإ مث ٠ دعجارف :ًادمع اهتقو نع ةالصلا روم يف هدنع وه امنإو :«هتع فلؤملا هلقت يذلا مالكلا اذه

 . هسفن بابا يف هارت امك ءًاعوفرمو ًافوقوم مهضعب نع يور هنإف ؛«رفاك" : :هلوق فالخب ءةباحصلا نم دحأ نع ًايورم هرأ مل

 .(7599 ص) ةيشاحلا رظنا ةدئافلا مامتلو



 ريغ نمو .مهنع هللا يضر ءادردلا وبأو «هللادبع نب رباجو «لبج نب ذاعمو «سابع نب هللادبعو ءدوعسم

 بويأو «ةبيتع نب مكحلاو «يعخنلاو «كرابملا نب هللادبعو ؛هيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأ : ةباحصلا

 .'*یلاعت هللا مهمحر مهريغو « برح نب ريهزو «ةبيش يبأ نب ركب وبأو «يسلايطلا دواد وبأو « ينايتخسلا

 «2"!لفاونلا باتك 1

 (ةليللاو مويلا يف ةنسلا نم ةعكر ةرشع يتنث ىلع ةظفاحملا يف بيغرتلا) ١

 وشر: تعيش :تلاق امهنع هللا يضر نايف يبأ ِتنب لمَ ةبيبح مآ نع (حيحص) )١1( هالك ۸

 هللا ىب الإ ؛"”ةضي ةضيرف ريغ ًاعوطت ةعكر َةَرْشَع يد موي لك يف ىلاعت هلل يلصب ملسم دبع نم امه : لوقي ءاي هللا

 . ةنجلا يف تيب هل َّيِنْب الإ : وأ «ةنجلا يف ًاتيب هل ىلاعت

 دعب نيتعكرو ءاهدعب نيتعكرو ءرهظلا ّلبق ًاعبرأ» :دازو «يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 . ؟0اةادغلا ةالص لبق نيتعكرو ءءاشعلا دعب نيتعكرو «برغملا

 ىلع رياث نم» : ك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ص) (۲) - 8-580١

 «برغملا دعب نيتعكرو ءاهدعب نيتعكرو ءرهظلا لبق ًاعبرأ ءةنجلا ّلخد ةليللاو مويلا يف ةعكر ًةرشع يت

 .«رجفلا لبق نيتعكرو ؛ءاشعلا دعب نيتعكرو

 لاقو . ةشئاع نع ءاطع نع دايز نب ةريغملا ةياور نم هجام نباو يذمرتلاو «- هظفل اذهو  يئاسنلا هاور

 ءاطع نع جيرج نبا نع يئاسنلا هاور مث .فحصف نايفس يبأ نب ةسبنع دارأ هلعلو ءأطخ اذه» : يئاسنلا

 لوقلا ليصفتل لاجملا عستي ال رظن ةالصلا كرات رفكب لاق نم ةلمج يف مهريغو ةباحصلا ءالؤه ضعب فلؤملا ركذ يف :تلق ()

 رظناف ٠ ءامهنع كلذ حصي مل هنإف ؟ ؟سابعلا نب هللادبعو باطخلا نب رمع لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذأ نكن «هنايبو كلذ يف

 نب دمحأ مهيف هركذ كلذ وحنو )059٠0(. «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلسا و (155 ۸ ص) يف نيرثألا نيذه ىلع قيلعتلا

 الإ ه هريفكت مدع ىلإ مهنم ريثك بهذ دقف «مهيققحم دنع حصي ال هنإف «نيرخأتملا ةلبانحلا ضعب هركذي ناك نإو اذهو « لبنح

 نبا مالسإلا خيش اذكو ؛«باي )١7 يف تماصلا نب ةدابع ثيدح ىلع قيلعتلا يف مدقت امك ةطب نبا لثمك «هوحنو دحجلاب

 الو فيك ءًاعيمج هللا مهمحر باهولادبع نب دمحم خيشلاك «مهلاونم ىلع راس نمو «ةيزوجلا ميق نبا رابلا دلو ةت

 ريغ يف اهيلصي يذلاو ءاهيلصي ال اهكرتي يذلاو . . .» :لاقف أدمعتم ةالصلا كرت نع لثس هنأ ةنسلا مامإ نع حص دقو

 نبا هديفحو ةيميث نبا دجملا مالك هوحنو .«. . .دترملا ةلزتمب يدنع وه ءهقنع تبرض الإو ىلص نإف ًاثالث هوعدأ ؛اهتقو

 . «ةالصلا كرات مكح» يباتك يف الصفم اققحم هارت امك باهولادبع نب دمحم خيشلا مهنمو ةلبانحلا يققحم نم ريثكو ةيميت

 . ضرفلا نع دئاوز اهنأل ؛عوطتلا ةالص يهو : ةلفان عمج (لفاونلا) ()

 . ملعأ هللاو . هيلإ جيتحا اذإ ديكوتلا لامعتسا يغبني اذكهو :ةراعتسالا ةدارإ لامتحا عقرو ؛ديكوتلا باب نم وه )۳

 الإ ء«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ««امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نبا ةدايزلاب هاورو) :انه لصألا يف (4)
 هجام نبا هاورو ؛ةياور يف يئاسنلا دنع كلذك رهو ««ءاشعلا دعب نيتعكر# :اوركذي ملو «هرصعلا لبق نيتعكر» :اوداز مهنأ

 ؛ناتفيعض ناتدايزلا :تلق .(يقابلا ىلع يذمرتلا قفاوو ؛«رصعلا لبق  هنظأ  نيتعكرو ءرهظلا لبق نيتعكرو» :لاقف
 .هبنتق ؛ةريره يبأ ثيدح نم هدنع يهف «كلذك سيلو ؛ةبيبح مآ نع اهاور هنأ رعشي ادجام نبا ءاور» :هلوقو

 فحصف :؛«ةسبنع نع :لاق ءاطع لعلو ءأطخ اذه» :«ريبحلا صيخلتلا# يف يئاسنلا ةرابع نم رهظي ءافخ هيفو «لصألا اذك )0(

 . ملعأ هللاو ء ةشئاع نع سيلو « ةبيبح مأ ةياور نم ثيدحلا نأ : ينعي . 1ةشئاعب
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 . ئهتنا ةسبنع نم هعمسي مل حابر يبأ نب ءاطع» :لاقو.. ةبيبح مأ نع نايف يبأ نب ةسبنع نع

 .بظاوو مزال : يأ ءءار مث ةدحوم ءاب فلألا دعبو ةثلثملا ءاثلاب :(رباث)

 : (حبصلا لبق نيتعكر ىلع ةظفاحملا يف بيغرتلا)-"
 يذلا نم ريع تسلا ابكر: لاق ل يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نعإ (حيحص) -081-١١(

 1 . .«الهيفامو .

 . ؛ًاعيمج دلا نم لإ بحأ امهلا : ملسمل ةياور يفو . يذمرتلاو ملسم هاور

ANYىلع همدا شل فنا نم ءيش ىلع هب ٌيبنلا نكي مل : تلاق اهنعو (حيحص) (۲)- همك  

 ْ . رجفلا تعكر
 E , .«هحيحص» يف ةميزخ نباو «يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا ءاورإ
 ا هنم عرسأ ريخلا نم ٍءيش ىلإ اي هللا لوسر ُثيأر اما : :تلاق : :ةميزخ نبال ةياور يفو

 ١ 2 . «ةمينغ ىلإ الو ءرجفلا

 يلم لا لوسر : لجر لاق : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع يورو (فيعض) (1) - 11-۸۱۲

 . «ًةليضف امهيف نإف ؛رجفلا يتعكرب كيلع» :لاق . هب هللا ينعفتي يلمع ىلع
 نيتعكرلا اوج : :لوقي لي هللا لوسر تعمس : لاق ًاضيأ هل ةياور يفو .«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . !ٌبئاغرلا امهيف نإف ؛رحفلا ةالص لبق

 أ . «ّبئاغرلا امهيف ناف ء ءامهيلع اوظفاح رجفلا يتعكرو» : هنم دمحأ یورو
 ع , : ياب غ يليخ يناصرا» : : لاق هنع هللا يضر ءادردلا ي ىبأ نعوإ (فيعض) (۲) د ۳۱۷ ۔ ۳

 . 'رجفلا يتعكرو « مونلا لبق رئولاو ؛رهش لك نم مايأ ةثالث :
 . يج دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نإ 0 رفا يتعكرا : ا کا يتعكر» : هلوق الخ ؛هريغو دواد يبأ دنع وهو
 . ىلاعت هللا ءاش

 هللا ريكو رع علا ی هرقل ضان(: ٥۸۳ وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (فيعض) (۳)- ٤-۳۱۸

 عير ٌلِوَمَت «نورفاكلا اهبأ اب لقط و ءنآرقلا ثلث ُلدعَت «دحأ هللا وه لقال»] : ب هللا لوسر لاق : لاق امهنع

 .*رهدلا بغر امهيف ناتعكرلا ناتاه» :لاقو ا سير ق را زااو. ازال

 .ايندلا عاتم نم : : يأ 200(

 ا «نتملا يف ةفلاخملا ولو :ةلع نم ولخي ال هنأ نظأو هيف رظنأل دانسإ ىلع عب فقأ ملو ؛لاق اذك : :تلق (؟)
 يتعكزو» :ناكم «ىحضلا ةالضوا : :هيقو ؛(ىحضلا ةالص يف بيغرتلا - 50 sS دواد يبأ ةياور

 .؟رجفلا

 .هدهاوشل حيحص ثيدحلا انه ىلإ" (*)

 - يأ دع نيو وخلا «عمجملا» و «يناربطلا ريبك» نم حيحصتلاو ىرّذلا» : ةئالثلا ةلهجلاو ةرامع ةعبطو لصألا يف 2
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 .هل ظفللاو ««ريبكلا» يف يناربطلاو «نسح دانسإب ىلعي وبأ هاور

 يتعكر اوُعَدَت ال» :ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) 75١4-6 )٤(

 . «ليخلا مُكنَدَرَط ولو . رجفلا
 .دواد وبأ هاور

 (اهدعبو رهظلا لبق ةالصلا يف بيغرتلا) ٣

 :لوقي ءا هللا لوسر ٌُتعمس :تلاق اهنع هللا يضر ةبيبح مأ نع (حيحص نسح) (1) - 884 -5

 . «رانلا ىلع هللا هّمّرح ؛اهدعب عبرأو «رهظلا لبق ثاعكر عبرأ ىلع ظفاحُي نَم»

 ةسبنع نع «ةمامأ يبأ بحاص نمحرلادبع يبأ مساقلا ةياور نم يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور

 «نمحرلادبع نبا [وه] مساقلاو بيرغ حيحص نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو .ةبيبح مآ نع نايفس يبأ نبا

 . ىهتنا «ةقث يماش "[نمحرلادبع ابأ ىنكي]

 . «أدبأ زانلا ةهجو سَم : يئاسنلل ةياور يفو

 لاق . ةبيبح مأ هتخأ نع نايفس يبأ نب دمحم نع ىسوم نب ناميلس نع «هحيحص» يف ةميزخ نبا هاورو

 لوحكم ةياور نم مهريغو اضيأ (هحيحص) يف ةميزخ نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو» : هنع هللا يضر ظفاحلا

 ًاضيأ يذمرتلا هاورو «مهريغو يئاسنلاو رهسم وبأو ةعرز وبأ هلاق . ةسبنع نع عمسي مل لوحكمو « ةسينع نع

 ىلع مالكلا يتأيو «ةسبنع نع هيبأ نع يئْيَعُّشلا هللادبع نب دمحم ةياور نم امهالك ؛هجام نباو «هنسحو

 . دمحم

 بويأ يبأ نع يورو (فيعض) 77١ - )١( وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (هريغل ح) (۲) 286 _ ۷

 . ؟ءامسلا ٌباوبأ نهل حتفُت ء[ميلست ْنهيف سيل] رهظلا لبق ٌعبرأ» : لاق ءال يبنلا نع هنع هللا يضر

 ."”نيسحتلل لامتحا امهداتسإ يفو «هجام نباو- هل ظفللاو -دواد وبأ هاور

 هتيأر ىلع هك هللا لوسر لزن امل :لاق :هظفلو ء«؛طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (هريغل ح)

 ىلصُي ىتح باب اهنم ُقلْغُي الف ءءامسلا ٌباوبأ ْتَحِبُف ٌسمشلا تلاز اذإ هنإ» :لاقو ءرهظلا لبق ًاعبرأ ميدي

 . ريخ ةعاسلا كلت يف يل َعفرُي نأ ٌبحأ انأف ءرهظلا

 هللا لوسر ةالص ّيأ : ةشئاع ىلإ يبأ لسرأ» :لاق هيبأ نع سوباق نعو (هريغل ح) (۳) - ۸ ۵۸٩

 نهيف ٌنسحُيو ءمايقلا نهيف ٌليطيو ءرهظلا لبق ًاعبرأ يلصي ناك :تلاق ؟اهيلع بظاوي نأ هيلإ ٌبحأ ناك لي

 ءدهاوش هل اهنودب ثيدحلاو )000١(. «ةفيعضلا» يف هتنيب امك طلتخم فيعض امهدانسإ يفو .هنم ةريخألا ةلمجلا ىلعي =

 . (ةالصلا ةفص» و (0585) «ةحيحصلا» عجارف

 .(418) مقر (يذمرتلا) نم اهلبق امو هذه (۱)

 «دواد يبأ حيحصا يف هتجرخو «طقنلاب هيلإ ترشأ دقو ««ميلست نهيف سيل» :هلوق نود اهب ىوقتي ىرخأ قرط هل نكل :تلق (۲)

 . ثيدح دعب يتالا بئاسلا نب هللادبع ثيدح هل دهشيو )١47(

 .هدعب ام هل ذهشيو ؛ميلستلا ةلمج نود قرط (7 7٠-01 /5) «ريبكلا» يف يناربطلا دنع هل نکل «يمغيهلا هيلع ملكتي مل (۳)
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 1 .دوجسلاو عوكرلا

 ؛مهريغو مكاحلاو ةميزخ نباو يذمرتلا هل ححصو و ؛نابظ يب أ نبا وه سوباقؤ . هجام نبا هاور

 . ملعأ هلئاو . مهبم ةشئاع ىلإ لَسرملا نكل

 برا :رلصي ناک اک هللا لوشر نأ : هنع هللا يضر ٍبئاسلا نب هللادبع نعو (حيحص) (4) 57-8
 ٌلمع اهيف يل.دعصَي نأ ٌبِحَأف :ءامسلا ُباوبأ اهيف حث ٌةعاس اهنإ». :لاقو: "رهظلا لبق ٌيسمشلا لوزت نأ دعب ٠

 . (علاص

 . «بيرغ نسح ثيدحاا : نقر تقرا ستار

 نأ تسي اك ب هللا وسر ن: هنع هللا يضر َنابوث نع يورو (ادج فيعض) (۲) 80١ - م٠
 n : لاق ؟ةعانسلا هذه ةالصلا ٌتحتست َكارأ ينإ !هللا لوسر اي: ةشئاع تلاقف «راهنلا فصن دعب ّيلصي

 خونو مآ اهيلع ظفاحي ناك الص يهو قلَخ ىلإ ةمحرلاب ىلاعتو كرابت هللا ٌرظنيو ءءامسلا ٌباوبأ

 |  .«ىسيعو ؛ىسومو «ميهاربإو

 .رازبلا هاور

 لبق ىلص نم : لاق اڳ يبنلا نع هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع يورو ؟فيعض) 080-17-0
 . «رذقلا ةليل نم ْنهلثوك ِءاشهلا دعب َّنُهالص نمو «ةتلبل نم َِّهِب دج هت امنأك تاعكر ٌعبرأ ٍرهظلا

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

FAAلاق كو يبلا نع هيبأ نع يراصنألا نب ورمع نع ناميلس نب ريشب نعوب (فيعض) (4) - : 

Ss Sa 

 تاقث ريشب ىلإ هتاورو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هدَّج نع هيبأ نع ٍديمح نب نمحرلادبع نعو (فيعض) (0) 74 ۳
 تلاز اذإ :لاقف ؟(ريجهلا) نع ديمح نب نمحرلادبع تلأسف :(يؤارلا لاق) .؛ليللا ةالص لثم ريجهلا ٌةالص»
 1 ا :سمشلا

 هللا ير توم ب یا رھ ا ا ع ذجوب نيل هدنس يفو ؛«ريبكلا» يف ف يناربطلا هاور

 سيل : [دوعسم نب] هللادبع لاق : اولاق ٍقورسمو ٌةَرُمو دوسألا نعو (فوقوم فيعض) (5)- "1
 ةعامجلا ةالص لضفك ٍراهنلا ةالص ىلع َنُهَلضَقو ءرهظلا لبق ًاعبرأ الإ راهنلا ٍةالص نم ليللا ةالص ُلِدعَي ء يش

 دجسملا ىلإ جرخ اذإ ناك كو هنأ توبثل ءاهب ذخألا بجي يتلا ميهافملا نم وهو «ةعمجلا لبق اهيلصي ال ناك هنأ هموهفم 02(
 تقو كانه سيلف «مالسلاو ةالصلا هيلع بطخ هنم ىهتنا اذإف «لالب نذأ سلج اذإ مث «لصف نود ًازوف ربنملا ىلع سلج

 لبق ةعورشم ةقلطملا ةالصلا نأو !؟ةقيقحلا هذه اوفرعي نأ ةدلقملل نآ لهق «ةيدمحملا ةئسلا يف ًاعبرأ هلب ؛ ‹ نیتعکر ةالصل

 . «ةعفانلا ةبوجألا" يتلاسر يف لامجإلا اذه يليصفت رظنا !؟لاوزلاو ناذآلا
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  ةدحّولا ةالص ىلع

 هب سأب ال فوقوم وهو ؛؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 ٌعبرأ» :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر َرَمع نع يورو (فيعض) (۷) - . ۳۲٣

 :أرق مث .«ةعاسلا كلت هللا ٌحْبَسُي وهو الإ ءيش نم امو ءرَحَّسلا يف نهلثمب ٌبّسحُت لاوزلا دعبو رهظلا لبق

 . «نورخاد مهو هلل ادجس لئامشلاو نيميلا نع هلالظ ويي
 نب يلع ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح» :لاقو «هعماج» نم ؛ريسفتلا» يف يذمرتلا هاور

 .«مصاع

 (رصعلا لبق ةالصلا يف بيغرتلا) -

 لبق ىلص أرما هللا حر : :لاق لَك يبنلا نع امهنع هللا يضر َرمُع نبا نع (نسح) (۱) ۔ ۸۸ 45

 . (ًاعبرأ رصعلا

 . "امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو «هنسحو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور

  )1( - PYY AYYال هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر َنايفس يبأ ٍتنب ةبيبح مآ نعو(فيعض) :

 .«ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىب ؛ رصعلا لبق تاعكر عبرأ ىلع ظفاح نم»

 ؟ "وه نم يردي ال «نذؤملا دعس نب دمحم هدانسإ يفو «ىلعي وبأ هاور

 ؛ رصعلا لبق تاعكر ٌعبرأ ىلص نم» :لاق لَك يبنلا نع ةملس ّمأ نع يورو (فيعض) (۲)-۳۲۸-۸

 ش . ثيدحلا «رانلا ىلع هتدب هللا َمّرح

 . ؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 تئج :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع يوُرو (فيعض) (۳) "548-4868

 : طلا زخأ شكران «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع مهيف « هباحصأ ن نم سانأ يف ٌدعاق اا هللا لوسرو

 . هُراّثلا ُهَّسَمَت مل ؛ رصعلا لبق ٍتاعكر عبرأ ىلص نم» : لوقي ةي هللا لوسرو

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ال» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بلاط يب أ نب يلع نع يورو (عوضوم) (4) - نيرا نيل

 .«ًمتح ٌةرفغماهل ًاروفغم ضرألا ىلع يشمت ىنح رصعلا لبق ٍتاكر َعبرألا هذه َنوَلصُب يتمأ لازت

 . بیرغ وهو ءاطسوألا يف ف يناربطلا هاور

 (ءاشعلاو برغملا نيب ةالصلا يف بيغرتلا) 0

 دعب ىلص نم» :ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (ادج فیعض) (۱)-۳۳۱-۱

 ) 21١«ةفيعضلا» يف هتنيب امك للع ثالث هيف نإف «رهاظ لهاست وهو لاق اذك )0.87( ,
 ( اذهب هل دهاش ال هنإف ءاوبذكو !!هدهاوشب نسج» : مهلوقب هورّدصو «ةئالثلا ةلهجلا هلقنو «هدئاوزلا عمجم» يف هوحنو :تلق

 اللفظ  !ءارشع طبخ ؟اهونسحي ملو اهرفعض اذاملف اهدعب يتلا ثيداحألا اودارأ نإف

 ضني



 . نس ةرشع يث دابعب َْلُِع ؛ ءوسب نهنبب اميف ملكتي مل «ٍتاعكر تس برغملا

EM OEىيحي نع بح با وص نيد نارخاكا  
 .«بيرغ ثيدح» : يذمرتلا لاقو . هنع ةملس يبأ ن نع «ريثك يبأ نبا

 عب یلص نما ls نع اهنغ هللا يجر هكا اتام نع يوژو (عيضوم) (0 YY ١- _ نش

 2 ٩ هنا «ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب ؛ةعكر نيرشِع برغملا

 ماتم نع ٠ ؛ ينئادملا ديلولا نب بوقعي ةياور نم هجام نبا ءاور «يذمرتلا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا اذهو

 .هريغو دمحأ هبذك بوقغيو . ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نيا

 برغملا دعب يلصي رساي نب ٌرامع تيأر :لاق رساي نب راّمع نب دمحم نعو (فيعض) (۳)- ۳۳۳ - ۳

 دعب. یلص نمد :لاقو «تاعكر تس برغملا دعب يلصي يك هللا لوسر ييبح ُثيأر :لاقو ءتاعكر تس

 1 . ؟رحبلا ِدَبَر لثم تناك نإو هيون هل ْترْفُغ ؛تاعكر تس برغملا

 :(ظفاحلا لاق) . ياا نلف ني جلاص درعا : لاقو.ءاةث :الثلا» يف يناربطلا هاؤر «بیرغ ثيدح

 3 : . "ليدعت الو حرج هيف نآلا ينرضحي ال اذه حلاصو»
 ينغي د ةلفغلا ةعاس معن : دوعسم نب هللادبع لاق : لاق ديزي نب دوسألا نعو (فيعض) )٤( - نا

 ْ !.- ءاشعلاو برغملا نيب اميف ةالصلا

550 TT 

 ملکی لق براد لمم لاق لك يبنلا هب غلبي لوجكم نعوإ«فيعنض) (6) - Ye مع
 . «نييَلِع يف هئالص ُتعِفُر ؛ب تاعكر ٌعبرأ : :ةياور يفو  نيتعكر

4 e 

 نع مهيونج یفاجتت) ' : ىلاعت هلوق يف هنع هللا يضر شنأ نعو (حيحص) (۱) -. ۸ - ٩۸٩
 .ةّمّتَعلا ىعذُت يتلا ةالصلا راظتنا يف تلزن : ا

 . «بيرغ حيحص نسح ثیدحا : :لاقو ‹ يذمرتلا هاور

eةازسحلا ناكو ل ماس جركل يي را لاق هنأ الإ ؛دواد وبآو » 

 .هلبق يذلا ثيدحلا رخآ يف.هلوأ يذلا يذمرُلا مالك ينعي 200
 . لصآلا يف هتنيب امك ًاضيأ نرلوهجم هقوف نمو «لوهجم وهف :تلق (؟)
 «ىلوألا ةياورلاب ( 873 ٠١// /۳) قازرلادبعو 4154 /؟) ةبيش يبأ نبأ اذكو )27١. «ليللا مايق» يف رصن نبا هاور :تلق (۳)

 0 ۔ لسرم فيعض هدانسإو
 .هدكؤي قايسلاو ؛رصن نبال ؟ليللا مايق» و ؟دواد يبأ» نم بيرصتلاو .«نرلفنتي» :ةرامع ةعوبطمو ةطوطخملاو لصألا يف ()

 يسيرا ER مار اجار د امو ءاطخلا اومزلف ةثالثلا نوقلعملا امأو

 ٠ !ديوستلا الإ. 1

 .يرصبلا نسحلا وهو (9)

YA 



 . ليللا مايق :لوقي

 ءبرغملا هعم تيلصف لكي ّيبنلا ُثيتأ :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو (حيحص) (۲) ۔ ۷ _ ٩٩4۰

 . ءاشعلا ىلإ ىلصف

 . ديج دانسإب '''يئاسنلا هاور

 (ءاشعلا دعب ةالصلا يف بيغرتلا) 7

 لبق ٌعبرأ» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يور (ادج افيعض) (1) - ۳۳٣۸

 . «رذقلا ةليل نم َنهِلدعك ءاشعلا دعب ٌعبرأو «ءاشعلا دعب عبرأك رهظلا

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نمو «هتليل نم ّنِهِب َدَّجِهَت امنأك ٍتاعكر عبر ٍرهظلا لبق ىلص نم» :[باب -] ءاربلا ثيدح مدقتو
 . «رذقلا ةليل نم َنهِلثمك ءاشعلا دعب َنُمالص

 نما :لاق دا يبنلا نع امهنع هللا يضر رّمُع نبا ثيدح نم “"ريبكلا» يفو (فيعض) (1) - ۳۳۷

 . «ردقلا ةليل لديك ناك ؛دجسملا نم ٌجرخي نأ لبق ٍتاعكر ٌعبرأ ىلصو ؛ةعامج يف ةرخآلا ًءاشعلا ىلص

 :ثيداحأ بابلا يفو

 ."”(تاعكر عبرأ ىلص هتيب ىلإ ٌعجرو ءاشعلا ىلص اذإ ناك ی يبنلا نأ» (حيحص) (1)- ٠-41

 .«؟ةنباتك طرش نم تسيل اهنأل اهركذ نع تبرضأ
 (رتوي مل نميف ءاج امو ءرتولا ةالص يف بيغرتلا) .۷

 «ةبوتكملا '”'مكيالصك منح سيل تولا : لاق هنع هللا يضر يلع نع (هريغل ص) 9 - 097 )١(

 . «نآرقلا ّلهأ اي اورتوأف ءرتولا بحي رتو هللا نإ» :لاق [و] هولي هللا ٌلوسر نس نكلو

 : يذمرتلا لاقو ««هحيحص يف ةميزخ نباو «هجام نباو يئاسنلاو - هل ظفللاو - يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .2؟نسح ثيدحال

Afّموقي ال نأ فاخ نم» : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۲) -  

 ةروضحم ةدوهشم لبللا رخ الص نإف ؛ليللا ّرخآ رتويلف هرخآ موقي نأ عمط نمو ءهلوأ زتويلف ليلا رخآ ْنِم

 جّرخم وهو .امهريغو نابح نباو يذمرتلا هجرخأ كلذكو «ثيدحلا ءانثأ يف (۸۲۹۸ /۸۰ /5) ؛ىربكلا نتسلا# يف :تلق (۱)

 ."جرخ مث ؛ءاشعلا ىلص ىتح يلصي لزي ملف» : ظفلب ًارصتخم (4 04 /0) دمحأ هجرخأو .(4؟0 /۲) «ةحيحصلاا يف

 حص دقو :(200710) (ةفيعضلا يف هتجرخ هقيرط نمو ءاطسوألا» يف وه امنإو «هريبكلا» يف هرأ ملو ء؟عمجملا» يفاذكو (۲)

 . كانه هتنيب امك «دجسملا نم جرخي نأ لبق» :هلوق نود ةباحصلا نم عمج نع ًافوقوم

 1715) ؛دواد يبأ حيحصا يف جرخم وهو :هريغو ؛يراخبلا حيحص» يف :هريغو سابع نبا ثيدح نم كلذ تبث :تلق (۳)

 . و 1114و

 . طقف هلعف نم يه امنإو لكي هلوق نم اهيلع بيغرت اهيف سيل اهنأ ينعي (5)
 .واولا ةدايز نودو ء(ةالصك) :لصألا (0)

4۹ 



 . «ٌلضقأ كلذو

 : اخر اهجام نباو يذمرتلاو ملسم هاور
 TT : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر عو (حیخص نسح) (۳) - 544-41

  ؛رتولا بحي رتو هللا نإف ؛اورتوأ

 .دوادوبأ هاور

 :هنع هللا يضر ةربره يبأ ثيدح نم ًارصتخم ؛هحيحص# يف ةميزخ نبا هاورو (حیحص) ()- 649 -

 1 .رتولا بحي ءرتو هللا نإ»
 : لوقي كَ هللا لوسر ُثعمس :لاق امهنع هللا يضر رمُع نبا نع يورو (فيعض) (1) 78-61

 .ةديهش رجا هل بنك ؛رضح الو فس يف رتول كرتي ملو ءرهشلا نم مايأ ةلالث ماصو « ىحضلا ىلص نم»

 . ةراكن هيفو «؛ريبكلا7 يف يناربطلا هاور

Afسال  EEدق» ' :لاقف ا هللا لوسر ًاموي انيلع جرخ : ناب راج رب رام ع  

 عولط ىلإ :ةرخألا ءاشعلا نيب اميف مكل اهلعجف ءرتولا يهو ؛مَّمَللا رْمَح نم مكل ٌريخ يه ةالصب هللا مكّدمأ
 : :١ .ارحفلا

 «بيبح يبأ نب ديزي ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «هجام نباو دواد وبأ هاور

 ٍء م "00 نضعب نم مهضعب ٌعامس ثيدحلا اذه دانسإل ينعي - هداتسإل فرعي الا : ي يراخبلا لاقو . ئهتنا
41Aهنع هللا يضر صاعلا نب ورمَع ٌثعمس : لاق يناشُيَجلا ميمت بأ نعو (حيحص) (0) -  

 اهوُلصف: ءةالصا مكداز لجو زعأةللا نإ» :لاق لب هللا لوسر نأ ب يبنلا باحصأ نم لجر ينربخأ :لوقي
 . «َرتولا ٌرتؤلا : حبصلا ىلإ ءاشعلا نيب اميف

 اذهو . حيحصلا ةأر هتاور دمحأ يدأنسإ دحأو «يناربطلاو دمحأ هار .يرافغلا ةرصب وبأ هّنإو الأ

 ورمعو « «ئينهجلا.رماع نب ةبقعو «سابع نباو ؛ورمع نب هللادبعو «لبج نب ذاعم ثيدح نم يوُر دق ثيدحلا

 : . مهريغو «صاعلا نبا

 لح قولا : لوقي ل هللا لور ٌبعمس : لاق هنعدللا يسر ليز نر داع 03- 71-6

 ,  :-ًائالث -«انم سيلف رتوي مل نمف ءٌقحرتولا < انم سيلف ُرتوي مل نمف «ٌقحّرتولا ءانم سيلف زتو مل نمف
 مكاحلا هاورو .يكتعلا بينملا وبأ هللادبع نب هللاديبع هدانسإ يفو .هل ظفللاو دواد وبأو «دمحأ هاور

 ثيدح نس لب ؛دواد يآ دنع هثيدح نم وه سیلو ًارباج ينعي هنأ ءروكذم برقأ ىلإ ريمضلا ةداعإ ةدعاق ىضتقمو ءلاق اذك 0(

 ١ .!يجانلا اذه نع لوهذلا نم جني ملو . هانعمب دوعسم نبا نع هاو مث «نسح هدنسو ؛هنع هللا يضر يلع 1

 ةعبت هلل نإ : هلوأ ثيدح يف ًاعوفرم ةريره يبأ نع نيخيشلا دنع ثيدحلاف ؛ شحاف ريصقت طقف ةميزخ نبال اذه وزع : تلق قف

 ٠ . ىلاعت هللا همحر (۸۲) يجانلإ اذه ىلع هين دقو ٠. امنا نش

 قرفلا اذهب هبتي ملو . يلاتلا ثيدحلا رظنا ««معنلا رمح نم مكل ريخ يه» :هلوق نرد ءرخآ قيرط نم حص دق :تلق 00
 . هايإ يذمرتلاو يراخبلا فيعضت مغر !«نسحل : ءاوشع طبخ اولاقف ؛ةثالثلا نوقلعملا - مهتداعك -

 ني



 . "ةةدانسإلا حيحص» :لاقو

 (مايقلا ايوان ارهاط ناسنإلا ماني نأ يف بيغرتلا) ۸

 ًارهاط تاب نما : ل5 هللا لوسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع (هريغل ح) (1) OAV م

ارهاط تاب هّلإف ؛ ؛ِنالف كدبعل فغا مهللا : كلّما لاق الإ ظقيتسي الف ٌكَلَم هراعش يف اب
ً» . 

 . (هحيحصا يف نابح نبأ هاور

 . هريغو بوث نم ناسنإلا ندب يلي ام وه : ةمجعملا نيشلا رسكب (راعشلا)

RAVتيبي ملسم نم ام» :لاق اڳ يبنلا نع نع ؛هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نعو (حييحص) (؟)  

 . «هايإ هللا هاطعأ الإ ؛ةرخألاو ايندلا رمأ نم ًاريخ هللا ٌلأسيف «ليللا نم “امتي ًارهاط

رو .ذاعم نع ةّيْبَظ يبأ نع رهش نع ةلدهب نب مصاع ةياور نم ءهجام نباو دواد وبأ هاور
 «يئاسنلا هاو

 ءابلا نوكسو ةمجعملا ءاظلا حتفب (ةيبظ وبأ) و» : ظفاحلا لاق .2"ةيبَظ يبأ نع ًاضيأ هاور ّينانبلا ًاتباث نأ ركذو

 . (ةقث يماش «ةدّحوملا

 هذه اوره : : لاق ب هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر“ سابع ¿ نبا نعو (هريغل ح) (۳)- ۹۹ ۸

 الإ يللا نم دعاس ُبلقني ال < «كّلَم هراعش يف هعم تاب الإ ًارهاط تيب دبع نم سيل هن ؛هللا مكرّهط «داسجألا

 . «ًارهاط تاب هتاف ؛ٌكِدبعل زفغا مهللا : لاق

 . دّيج دانسإب ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

YELAىوأ نم” :لوقي ةَ هللا لوسر ُثعمس : لاق تع لنآ يفر ةئانأ یآ نعو (تيمقا  

 ؛ةرخآلاو ايندلا ريخ نم ًاريخ هللا لاسي ٍليل نم ٌةعاس ْبلقتب مل ؛ ؛ٌساعنلا ٌةكردُي ىتح هللا ٌركذي ًارهاط هشارف ىلإ

 )١( ةريكانم هدنع :يراخبلا لاق ؛بينملا وبأ : تلق» :هلوقب يبهذلا هدرو :تلق .

 ىلع بلقتلاو يطمتلاو رهسلا : ًاضيأ (راعتلاو) . . حاص :ةّراعم ميلظلا ٌراعت» :«مكحملا» يف لاق .ةددشم ءارو ةلمهمب وه 22

 هرّسف كلذبو ‹ظقيتسي :(راعتي) ئنعم نأ ثيدحلا رهاظو . .؟توصلا عم ةظقيلا :(راعتلا) : رثكألا لاقو . . مالك عم اليل ش ثارفلا

 . ملعأ هللاو .(باب_٠ )٠ يتأي رخآ ثيدح يف فلؤملا

 يتلا ةطرطخملا يف اذكو . «ةيبظ يبأ نع رهش نع ًاضيأ هاور ًاتباث نأ ركذو ءهجام نباو يئاسنلا هاورو» : :لصألا ناك :تلق (۴۳)

 وهو «ثيدحلا فيعضت ينعي كلذو «(رهش) ىلع اهرادم _ (مصاع) ةياورك (تباث) ةياور لعج اهمهأ ءاطخأ هيفو «يدنع

 نع ثيدحلا اذهب انثدحف ةيبظ وبأ انيلع مدقق : ۸٠١(: /479) «ةليللاو مويلا لمع# يف يئاسنلا ةياور يف لاق ًاتباث نأل حبحص

 نأل ؛خاسنلا ضعب نم أطخلا نأ رهاظلاف . .هلل دمحلاو ثيدحلا حصف :(بشوح نب رهش) (ةيبظ 0

 يف هتجرخ دقو :ىفخي ال نيب وه امك ءاضيآ (رهش) نع هاور تباث ناك ول هنم ةدئاف ال (ةيبظ يبأ) ل فلؤملا قيث

 كلذ عمو ؛مهتداعك ةثالثلا نوقلعملا هنع لفغو .باوصلا ىلع اذكه تباث نع نيرخآ ةعامج ةياورب (0184) ا

عز يذلا قيقحتلا نع مهدعبأ امف «فلؤملا اهركذ يتلا ةثالثلا رداصملا ىلإ ماقرألا ةفاضإب نيفتكم !هوححص ٍ
 ! ؟هوم

 نبا نع» :هريغو ۴۰ )٤٤1/٠١/ «ريبكلا مجعملا يف عقوو . 0081/41 /5) ؟يناربطلا طسوأ» يف وه اذك :تلق (4)

 نم )١7771( «يئاربطلا ريبك» دنع هنأل حجرأ يناثلا لعن ْنكل < :مهظفح يف َمّلكُت نم ضعب ىلع امهدانسإ ] رادمو .«رمع

 .(1079) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو ؛رخآ قيرط

 قفز



 . «هايإ هللا هاطعأ الإ

 .«[بيرغ] نسح ثيدح# :لاقو ةمامأ يبأ نع بشوح نب رهش نع يذمرتلا هاور

 : .دودمم ريغ (ىوأ)

 نوک ءىرما نيام لاق ال هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ح) (4) 86٠-5٠١
 , «ةقدص هيلع همون ناكو ؛هتالص ّرجأ هل هللا بتك الإ ؛ مون اهيلع هُيلغيف «ليلب ًةالص هل

 نب دؤسألا, :هل ةياور يف يئاسنلا هامسو ْمَسُي مل لجر ةداتسإ يفو ؛يئاسنلاو دواد وبأو كلام هاور

 ٌجدحم هتاورو «ديج دانسإب ؛دجهتلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاورو ."تاقث هدانسإ ةيقبو «تبث ةقث وهو «ديزي
 : 1 1 : .©)حيحصلا» يف مهب

 ا لاق الپ يتلا هب لَ نع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (۵) - ١-51
 . «هّبر نم هيلع ةقدص همون ناكو «ىون ام هل ٌبتك « حبصأ ىتح هع هتبلغف «ليللا نم يلصُي َموقي نأ يوني وهو

 نع ةميزخ نبأو ءًاضيأ يئاسّنلا هاورو . «هحيحصا يف ةميزخ نباو «ديج 'داننسإب هجام نباو يئاسنلا هاور
 ًادحأ ملعأ ال ربخ اذه» : ةميزخ نبا لاقو ««'”ظوفحملا وهوا :ينطقرادلا لاق «ًافوقوم ّرذ يبأو ءادردلا يبأ
 . «ربخلا اذه دانسإ يف ةاورلا فلتخا دقو «ةدئاز نع يلع نب نيسح ريغ هدنسأ

 نم ام» : و هللا لوسر لاق : لاق  ةبعش كش - ءادردلا يبأ وأ ّرذ يبأ نعو (حيحص) (5)- 7015-7
 مال .هيلع اهب هللا َقَّدَّصَت ٌةقدص هٌمون ناك الإ ؛ ؛اهنع ماني ليلا نم ةعاس مايقب هّسفن تدب دبع
 یون

 ٠ .هعفري مل ءًافوقوم «هحيحصا يف ةميزخ نبا هاورو ًاعوفرم (هحيحص" يف نابح نبا هاور
 , (ىلاعت هللا ركذي ملو مان نميف ءاج امو «هشارف ىلإ يوأي نيج نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) 9

 تيت اذإ) :ِلك يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع (حيحص) ۳ - 5037 )١(
 يسفن ثملسا ينإ مهللا) :لق مث «نميألا كم ىلع غجطضا مث ءةالصلل 0 ًاضوتن 200كعَجّضم
 ناف .(ٌتلسرأ يذلا كّيبنو ؛تلزنأ يذلا كباتكب ُتنمآ «كيلإ يرمأ ُتضّوفو «كيلإ يهجو ٌتهّجوو «كيلإ

 ” ل

 لب نا اھ یا ھا [003 TAF مقر: :يأ] يلاتلا بابلا نم لوألا ثيدحلا رخآ يف لصألا يف ريسفتلا اذه عقو 0(
 !قيلعت نود هلحم هوقبأف ؛ةثالثلا ةلهجلا اذهل هبنتي ملو

 رفع وا) نود نال ءعصي لف (يز نب دوسلا اور امأو «مسي مل يذلا لجرل ةيوزلةيسناب حي امن قوت اذه : تلق (۲)
 !فلاخ اذإ ةصاخبو :تلق . «ثيدحلا يف يوقلاب سيلا : ثيدحلا بقع هسفن يئاسنلا لاق ؛«يزارلا 5

 )٠٠٠/۲(. ؛ءاورإلا» :رظنا ."دجهتلا» ةخسن يف دانسإلا اذه ىلع فقأ مل :تلق )™

 امك وهو رال هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هحخص دقو «عوفرملا مكح يف وهف يأرلاب لاقي ال هّنكلو :تلق (4)
 ٤ fot) /۲) ؛ءاورإلا» يف جرخم وهو . .الاق

 .ًافنا هنع باوجلا مادقت : تلق (5)

 نو ريو يوونلاخيشاو ةغل لأ نا فرو ؛هل دف «اعأ دف اهرسك نو هيف فالخ ال ميجا عب اج اشم ود ن0
 .(۸۳) «ةلاجعلا» يف اذك . هميج حتف ىلع اوصن :

 انفي



 ٌتنمآ) تغلب املف كي يبنلا ىلع اهُتدّدرف :لاق .«هب ملكت ام ٌرخآ َّنُهلعجاو «ةرطفلا ىلع َتنأف كتليل نم تم

 .'*تلسرأ يذلا كّيبنو ءال» :لاق !كلوسرو :تلق < (َتلرنَأ يذلا كباتكب

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا ءاور

 َتبصأ َتحبصأ ْنإو ءةرطفلا ىلع ّتُم «كتليل نم ثُم نإ كّنإف» :يذمرتلاو يراخبلل ةياور يفو
 .؛اريخ

TEY Astهبنج ىلع مكُّدحأ َعَجطضا اذإ" : لاق لكي يبنلا نع چ نب عئار ضو تلف 012  

 يرمأ تضّوفو ‹«كيلإ يرهظ ٌتاجلأو «كيلإ يهجو ٌتهجوو ابا سنن تملا مهللا) :لاق مث نميألا

 . ؛ةنجلا ّلخد ؛ هتليل نم تام نإف «(كلوسربو كباتكب نمو «كيلإ الإ كنم أجلم ال ؛كيلإ

 2©!(بيرغ نسح ثيدح اذه» :لاقو يذمرتلا هاور

 ا : "دیا نبال لاق هنأ ؛هنع هللا يضر يلع نعو (ركنم) (۲) 478 ٥

 ىتح احرلاب ْثّرَج اهنإ :لاق .ىلب :تلق ؟يدنع تناكو «هيلإ هلهأ بحأ نم تناكو ءب هللا لوسر تنب

 لع يتلا ىتأف ءاهيايث ثرَبغا ىتح َتيبلا ٍتَسّكو ءاهرحن يف تَرَ ىتح ةبرقلاب ثّقَتساو 0
 ام» :لاقف ِدغلا نم اهاتأف ءْتَمَجرف «ثاَدُح هدنع ثدجوف «ةننأف .ًامداخ هيتلاسف كابأ ٍتينأ ول :ثلقف ٌمَدَح

 ْتَلَمَحَو ءاهدي يف تَرَ ىتح احرلاب ثّرَج !هللا ٌلوسر اي َكئّدحُأ انأ :ٌتلقف .ثتكسف :«؟كّتجاح ناك
 :لاق . هيف يه ام رح اهيقي ًامداخ َكَمدختستف َكينأت نأ اهثرمأ ُمَدَحلا ءاج نأ املف ءاهرحن يف ْثَرََّأ ىتح ةبرقلاب
 «نيثالثو ًاثالث يحّبسف ِكَمَجْصَم ٍتذخأ اذإف .كلهأ ّلمع يلمعاو «كّبر ةضيرف يّدأو !ةمطاف اي هللا يقتا»

 هللا نع ٌتيضر :تلاق .«مداخ نم كل ٌريخ يهف ءم كلتف :نيثالثو ًاعبرأ يرّبكو «نيئالثو ًاثالث يدمحاو

 )١( ؛ىنعملا دسفي ال ظفل رييغتب ولو «صقن وأ ةدايزب فرّصتلا اهيف زوجي ال ِهّنأو «ةيفيقوت راكذألاو داروألا نأ ىلع ٌيوق هيبنت هيف .

 هنم نيأف !هدمعتي مل ًاوهس هلاق هنع هللا يضر ءاربلا نأ عم و يبنلا هدر كلذ عمو .«يبتلا» ةظفل نم معأ «لوسرلا» ظفل إف
 نيذلا ءابطخلا كئلوأ مهوحنو ؟ريتعم نم لهق !؟هنم صقن وأ ءركذلا يف ةدايز يآ نم نوجّرحتي ال نيذلا ةعدتبملا كئلوأ

 ةرخآلا رادلاو هللا وجري ناك نم مهنم اذهل هبتتيلف ؛ًاريخأتو ًاميدقتو «ًاصقنو ةدايز ةجاحلا ةبطخ نم نولدبي .

 هللا يضر ءاربلا هيف عقو ناك يوارلا نم أطخ «كلوسربو# :هلوق نإو !ةلهجلا هدلقو «فلؤملا مث يذمرتلا نم بيجع اذه (۲)

 يارا YATE E ند اع

 ٠١۳( /1) ًاضيأ هدنسملا» يقو .(۳) «دواد يبأ» يف وه كلذكو «ةطوطخملا يف اذكو ةدحوملا ءابلاب (ٌدبعأ) ؛لصألا (۳)

 يجانلا لاق امك لوهجم وهو ؛ةيناتحتلا حتفو ةمجعملا ناكسإب (ديغأ نبا) هنأ «ةصالخلا» يف ام باوصلاو ؛ةلهجلا ةعوبطمو

 ' هنآ ىرأ ينإف كلذلو ءباصأ ناكل امهتياور رثآ فلؤملا نأ ولف «ًارصتخم هقيرط ريغ نم 'نيحيحصلا# يف ثيدحلاو .(84)
 .ًافنا هيلإ راشملا بابلا يف ثيدحلا اذه دعب اهرظناف .رخآ ناكم يف اهركذي مل هنألو ءاهيلع ءىراقلا دمتعيل اهركذ نم دب ال

 : ل هلوق هيفو ء(يناثلا ثيدحلا /تاولصلا راكذأو تايا يف بيغرتلا )٠١/ ١١ يف فلؤملا هركذ رخا قايس ةصقلل معن

 حيحص دنسب (۷۹/1) دمحأ هجرخأ هنم ردقلا اذه نكل .٠« . . عوجلا نم مهنوطب ىوطت ةفصلا لهأ عدأو مكيطعأ ال هللاو»

 03 ٠ يلع نع

 امك نوثدحملا :رامسلا نإف ؛(رامس) وأ (رماس) وحن «هريظن ىلع المح سايق ريغ ىلع عمج وهو «نوثدحتي ةعامج :يأ )٤(

 . ادواد يبأ» نمو هنم هتححصف :؛«ءاثدح# : لصألا يف ناكو .«ةياهنلا» يف

 نفق



 . هلوسر نعو

 : .اهمدخُي ملو» :2!ةياور يف داز

 ملدا «اةضق ثيدحلا يفو» :لاقو ًارصتخم يذمرتلاو "هل ظفللاو دواد وبأو ءملسمو يراخبلا هاور

 : .اهركذي

EE (حيحص) [ًاقباس روكذملا يلع ثيدح يف نيخيشلا ظفلو : : تلق )۲( - f 

 تَيِقْلَو هدجت ملف ؛ثقلطناف يبس لكي يينلا ىتأو ءاهدي يف ىحّرلا نم ىقلت ام ثكتشا ةمطاف نأ : ٌييلع انثدح

 انذخأ دقوا ءانيلإ لك يبنلا ءاجف ءاهيلإ ةمطاف ءيجمب ٌةشئاع هتربخأ ةا يبنلا ءاج املف ءاًهنربخأف «ةشئاع

 مث «يردض ىلع هْيَمدق ٌدْرَب ُتْدَجَو ىتح اننيب دعقف' «اامکناکم ىلع» : ل يبنلا لاقف موقن انبهذف ءانعجاضم
 ًاثالث هاحتستو «نيئالثو ًاعبرأ هللا ارّيكت ْنأ ؟امكعَجضم امتذخأ اذإ امتلأس امم ًاريخ امكْيّلعأ الأ» :لاق

 ."(«مداخ نم امكل ٌريخ وهف «نيثالثو ًاثالث هادمحتو ؛نيثالثو

e A01ارقا : لفونل لاق لپ يبنلا نا ؛هنع هللا يضر هيبأ نع لفون نب ةورف نعو (هريغل ح) (7) -  

 . «كرشلا نم ٌةءارب اهّنإف ؛اهيّمتاخ ىلع ْمَن مث «نورفاكلا اهبآ اي لُق»
 «کاحلاو یا نيف تان نباو «السرمو ًالصتم يئاسنلاو ئئذمرتلاو هل ظفللاو  دواد وبأ هاور '

 . ادانسإلا حيحص» :لاقو

A0۷وأ ناتلصخ# : : لاق لَو يبنلا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (4) - 11  

 ةالص لک ربد يف بسب« ليلق امهب لمعي نمو رسي امه ءةنجلا لحد الإ «ٌملسم دبع امهبلع فاي ال ناتلُح

 ًاعبرأ ُرَُيو ؛نازيملا يف ةئم سمخو ٌفلأو «ناسللاب ًةثمو نوسمخ كلذف:ءًارشع رّبكيو ءًارشع ُدَمحَيو ءًارشع
 .«نازيملا يف ٌفلأو «ناسللاب ٌةئم كلتف :نيثالثو ًاثالث حسبو «نيئالثو ًاثالث ُدَمحَيو «هَمَجضَم ذخأ اذإ نيثالثو

 :لاق ؟«ليلق امهب لمعي نّمو ءريسي امه» فيك !هللا لوسر اي :اولاق .“؟ةهدقْي لكي هللا لوسر تیر دقلف

 . اه وقي نأ لبق ٌةجاح هرُكذيف هتالص يف هيتأيو «هلوقي نأ لبق همر .همانم يف ناطيشلا - ينعب  مكدحأ يناب»

 )١( السرم نسحلا نب يلع ةياور نم يه امنإو «ةلصتم ةياورلا هذه تسيل .
 نيبتي امك هقایشل فلاخم هقايسو ءأرصتخم (ديغأ نبا) قيرط ريغ نم امهدنع هنإف « ؛ريبك لهاست نيخيشلا ىلإ هوزع يق :تلق (۲)

 قرط نایب يف لاطأو « يجانلا ظفاحلا هدقتنا كلذلو ءًافنا ةراشإلا تقبس امك ًاقحال هركذأس يذلا امهقايسب هتلباقمب كلذ

 مهجيزخت اوردصف ن مهتداعك  نيقايسلا فالتخال نوقلعملا ةثالثلا هبنتي ملو . (57-40) اهجيرخت يفو هظافلأو ثيدحلا

 مهلهجل ًاديكأتو ءةلابإ ىلع ًاتغضو .ناعتسملا هللاو .٠٠ . .دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور «حيحص"# :اولاقف غلاب لهجب

 !ةئسحلاو ةحيحصلا ثيداحألا  اومعز هيف اودرفأ يذلا E -١7(! اهنا رت ال رنا

 ةثالثلا نوقلعملا امأو.:فيعضلا نع حيحصلل ًازيبمتو ءةدئافلل ًامامتإ بابلا يف هداريإ الإ رأ مل «نيخيشلا ظفل اذه :تلق (۳)
 !ملع ريغب باتكلا ىلع مهأرجأ امف !ماقرألاب نيخيشلل اهوزعو ءةفيعضلا ةياورلا اوححصف ءامهنيب اوقرفي ملو ءاوطلخف

 : . هللا مهاده

 يغ رجح نبأ ظفاحلا اذكو يوونلا اهنسحو «حيحص اهدنسو ؛«هنيميب» :دواد يببأل ةياوز يقو «٠هديب» :ةياور يف دمحأ داز (4)

 .ةتبلا ملعلا اذهب هل ةفرعم ال هنأ ىلع ليلد وهف ءاهب جتحي ال - يوارلا ةمادق نبا نم ةياكح اهنأ معز نمو .«راكفالا جئاتنال

Yt 



 يف نابح نباو يئاسنلاو ؛."حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 مويلا يف لمعي مكُيأو» :ِخلكي هللا لوسر لاق :«نازيملا يف ةئم سمخو فلأو» :هلوق دعب دازو ««هحيحصاا

 . 2! ؟ةئيس ةئم سمخو نيفلأ ةليللاو

 - تاحّبسملا أرقي ناك لب يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعو (فيعض) (۳)- 544 -

 . "يآ لأ نم ٌريخ ةي نهيف َّنإ» :لوقي دَر نأ لبق
 ةيواعم لاق» :لاقو يئاسنلاو .؛بيرغ نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو «يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 ««رشحلا# و :««ديدحلا» ةروس :ًاتس تاحبسملا نولعجي اوناك ملعلا لهأ ضعب نإ :- حلاص نبا ينعي -

 .54 ىلعألا كبر مسا حبس# و «4نياغتلا# و .4ةعمجلا# ةروسو :«نييراوحلا# و

 ىلإ يوأي نيح لاق نم» : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 8-/507 - )١(

 الإ ةوق الو لوح ال ءريدق ءيش لك ىلع وهو ؛ٌدمحلا هلو «ُكلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) : هشارف

 كش - هاياطخ وأ هُيونذ هل ترفع ؛(ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو ءهلل دمحلاو .هللا ناحبس ءميظعلا يلعلا هللاب

 . هرحبلا دبز لثم تناك ْنِإو  رعسم

 . «هدمحبو هللا ناحبس» : يئاسنلا دنعو «هل ظفللاو ,«هحيحص# يف نابح نب باو يئاسنلا هاور

 .«رحبلا دّبَر نم رثكأ تناك ولو هُبونذ هل ْتَرِفْغ" :هرخآ يف لاقو

LATجلسم نم ام» : لَو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سوأ نب دادش نعو (فيعض) -)٤( "عه  

 ىتم همون نم ّبِهَي ىتح «هيذؤي ءيش هبرقي الف اكلم هب هللا لّكو الإ «هللا باتك نم ٌةروس ًارقیف :ُةَعَجضَم ذخاي

 . تھ

 ىتم بْب ىتح «هیذؤی ٍءيش لك نم هظفحي اكلم هل هللا ثعب» : لاق هنأ الإ ؛دمحأ هاورو . يذمرتلا هاور

 كبه
 7١(حيحصلا  ةاوز دمحأ ةاورو

 . همون نم هبتنا : يأ (ٌّبه)

 ىلإ ُلجرلا ىوأ اذإ» :لاق هب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (0) ١-7545

 تاب مان مث هللا ٌركذ نإف ءرشب متخا :ناطيشلا لوقيو ءريخب متخا :ُكلّملا لوقيف «ناطيشو لَم ُهَرَدَتْبا هشارف
 ّدَر يذلا هلل دمحلا :لاق نإف ءرشب حتفا :ناطيشلا لاقو «ريخب حتفا :كلملا لاق ظقيتسا اذإو «هؤلكي كلملا

 ءةيآلا رخآ ىلإ «الوزت نأ ٌضرألاو ِتاوامسلا ُكِسِمُيل يذلا هلل دمحلا ءاهمانم يف اهتمي ملو «يسفن يلع

 . ؛ةنجلا لخد تامف هريرس نع عقو نإف ؛ «هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت ت نأ ءامسلا كسمُي# يذلا هلل دمحلا

 لك ىلع وهو «ىتوملا يبحي يذلا هلل دمحلا» :هرخآ يف دازو «مكاحلاو «حيحص دانسإب ىلعي وبأ هاور

 !؟حيحصلا لاجر نم سيلو «فرعي ال لوهجم وهو «(يلظنحلا) هيفو فيك :تلق ()

 فيل



 .!ةملسم ط رش ىلع حيحص» :لاقو ءاريدق ٍءيش

 .هظفحيو هسرحي : يأ (هؤلكي)

TEY-AYىلع كينج بعضو اذإ : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (7)-  

 .:«ٌتوملا الإ ِءيش لک نم َتنمأ دقف ؛يدحأ هللا وه لقط و «باتكلا ةحتاف» َتَأرقو شارفلا

 .ديبع نب ناسغ الإ ؛٠حيحضلا» لاجر هلاجرو رازبلا هاور

 ماني نأ دارأ نم» : لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) (۷)- نا

 ي : برا هل لوقي ةمايقلا موي ناك اذإف قرم ةثم «دحأ هللا وه لقإلا :أرق مث .هنيمي ىلع مانف هشارف ىلع

 : ا ..«ةنجلا كنيمي ىلع ّلخدا

 .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 نيح لاق نما :لاق الإ يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) (83) 844-854

 ترفع ؛"[تارم ثالث] (هيلإ ٌبوتأو َمويقلا ّيحلا وه الإ هلإ ال يذلا [ميظعلا] هللا ٌرفغتسأ) : هشارف ىلإ يوأي

 مايأ َدِدَع تناك نإو «جلاع ٍلْمَر ددع تناك نإو «رجشلا ِقّرَو َددَع تناك نإز ءرحبلا دبز ّلثم تناك نإو هُبونذ هل

 3 1 . «ايندلا

 الإ هفرعن ال ؛بيرغ نسح ثیدح» :لاقو «دیعس يبأ نع ؛ةيطع نع «يفاّضولا قيرط نم يذمرتلا ءاور
 هيلع هعبات نكلو یاو اذه هللاديبع» : (يلمملا لاق) . «يفاصولا ديلولا نب ب هللا ديبع ثیدح نم ؛هجولا اذه نم

 الكل ينأي :يفوعلا وه اذه ةيطعو «هوحنب هقيرط نم ؟هخيرات» يف يراخبلا هجّرخ ةقث وهو :؛ ةمادق نب ماصع
 ا : . هيلع

A-Aاساطر ورن نب هللاثبم انيلإ جرخأ : لاق يلبحلا نمحرلادبع يبأ نعو (ةريغل ص) (5)-  

 بر تنأ ةداهشلاو ٍبيغلا ملاع «ضرألاو تاوامسلا ٌرطاف َّمهللا» :لوقي ؛انُمّلعي هي هللا لوسر ناك :لاقو

 ىلع ٌفرتقأ نأ كب دوعأو :هكرشو ٍناطيشلا نم كب ٌدوعأ «تنأ الإ هلإ ال نأ ٌدهشآ ؛ءيش لك لاو ؛ءيش لك

 كلذ لوقي ءورمع نب هللادبع هملعي كي هللا لوسر ناك : نمحرلادبع وبأ لاق . «ملسم ىلإ هرجَأو "ءو يسفن
 . ماني نأ ديري نيح

 . نسح دائسإب دمحأ هاور

For ATاذإ لاق نم : ةا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يورو (فيعض) (5)  

 وهو ا ا ٌرَدَقَف كلمو رَبَخَف َّنطَبو ءرهقف الع يذلا هلل ٌدمسحلا) و ىلإ ىوأ

 مايا هولعأ م الو ادق هوححص مه الف «ةثالثلا ةلهجلا هنسحو . ريبزلا يبأ 'ةنعلع امهريغ دتعو امهدنع هيف : :تلق )١(

 ١ 1 !مهلهجل ؛ةيملعلا دعإوقلل
 يف يوونلل عقوو !ةلهجلا ئلوألل هبتتي ملو ةيناثلا ٠ ١ /۳) دمحأ دنعو «يذمرتلا دنع امهو ءلصألا نم اهلبق امو تطقس )(

 . لضافلا (۷) «راكذألا» ققحم هل هبنتي ملو ء(۸۷) يجانلا لاق امك مهو وهو :«موجتلإ ددع# ب رجشلا ق قرو لادبإ «هراكذأ»

 .00465) ؟ةجيحصلأ» يف هتجرخ دقو . ىرخأ ةياور يف )١97/7( هدنسملا» يف اذهو . هًاءوس» :لدي «امثإ# :«دنسملا» يف (۳)

 فهن



 . هُم ةتدلو مويك هبونذ نم ّجّرَخ ؛(ريدق ٍءيش لك ىلع
 .هريغو «بعشلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو «مكاحلاو ؛؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ىوأ اذإ لاق نم» : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (نسح) (۷) - 504-81

 يلع نم يذلا هلل دمحلاو «يناقسو ينمعطأ يذلا هلل ٌدمحلاو «يناوآو «ينافك يذلا هلل ٌدمحلا) :هشارف ىلإ

 .؛مهّلك يتلخلا ٍدماحم عيمجب هللا َدِمَح دقف ؛(ٌلضفأف

 .نآلا هدانسإ ر الو ‹يقهيبلا هاور

 ةاكَر ظفحب لي هللا ٌلوسر ينلكَو : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۸) - 4-5٠0١

 يّنإ :لاق اليك هللا لوسر ىلإ َكّتَمفرأل :تلقف ُهثذخأف «ماعطلا نم وثحَي لعجف ءِتآ ينانأف «ناضمر

 لعف ام !ةريره ابأ اي» : لإ يبنلا لاقف «ُتحبصأف «هنع ُتْيَلَحَق .ٌةديدش ٌةجاح يلو «ٌلايعو نيد ّيلعو ءٌجاتحم
 هّنإ امأ» :لاق «هّليبس ٌتيّلخف ةتمحرق ءالايعو ٌةديدش ةجاح اكش !هللا وسر اي :تلق :لاق .٠؟ةحرابلا كريسأ

 ماعطلا نم وثحي ءاجف ُةَنْدَصَرَف ؛«ٌدوعيس هّنإ» : ي هللا لوسر لوقل ءٌدوعيس هنأ ٌتفرعف .ُدوعّيسو َكَبَذك دق

 ثالث ٌرخآ اذهو ولي هللا لوسر ىلإ ٌكئعفرأل : تلقف - ةثلاثلا يف ينعي  هتذخأف  :لاق ْنَأ ىلإ ثيدحلا ركذو -

 َتيوأ اذإ :لاق ؟نه ام :تلق !اهب هللا ٌكعفني املك َكْمَّدعأ ينعد :لاق ءدوعت مث «دوعت ال كنأ ٌمعزت تارم

 هللا نم كيلع َلازي نل كّنِإف «ةبآلا محن ىتح «مويقلا ٌيحلا وه الإ هلإ ال هللا : يسركلا ةيآ ار قاف «كشارف ىلإ

 كريسُأ لعق ام» : يب هللا لوسر يل لاقف ؛ُتحبصأف «هليبس ُتيَلَخف .حبصُت ىتح ٌناطيش َكُبَرقي الو ؛ظفاح
 .«؟يه ام» :لاق :هّليبس ُتيَّلخف ءاهب هللا ينعفني ِتاملك ينمّلعي هنأ معز !هللا لوسر اي :تلق .؟ةحرابلا

 ٌيحلا وه الإ هلإ ال هللا» ةيالا متخت ىتح اهلّوأ نم ءيسركلا ةي أرقاف كشارف ىلإ َتيوأ اذإ :يل لاق :تلق

 ىلع ءيش صرحأ اوناكو  َحبصُت ىتح ٌناطيش َكُبرقي الو «ظفاح هللا نم كيلع لازي نل :يل لاقو .«مويقلا
 : تلق «؟ةريره ابأ اي ايل ثالث ذنم ٌبطاخت ْنَم ُمَّلَعَت «بوذك وهو ءَكَقَدَص دق نإ امأ» : لي يبنلا لاقف - ريخلا

 . «ٌناطيشلا كاذ» :لاق .ال

 . '"امهريغو ةميزخ نباو يراخبلا هاور

 “دنع هقرط ضعب يفو «هوحنب بويأ يبأ ثيدح نم هريغو يذمرتلا هاورو (فيعض) ٠-51" -)1١(

 يف هتجرخ دقو «يبهذلاو مكاحلا ثيدحلا ححصو ؛نابح نبا هقثو دقو ءرذنملا نب فلخ ريغ فرعي ال نم هيف سيل 2000

 )٤ ٤ ١٤(. ؟ةحيحصلا١

 نأ ثيدح هانعم يقو .كلذ ىلإ ةراشإلا يغبني ناكف ء(«يراخبلا رصتخم» 58 مقر) ءنّلعم يراخبلا دنع وهو :تلق (۲)
 . (يسركلا ةيا ةءارق يف بيغرتلا 7 /177) يف رخإ ظفلبو «(ءاسملاو حابصلا راكذأ )١5- باب يف يتالا

 اذه هدنع سيلو )١154/5( يذمرتلا دنع بويأ يبأ ثيدح نإف «(89) يجانلا هيلع هّبن امك ةمحقم (هدنع) :ةظفللا هذه ()

 ا /۱۳) يف يذمرتلا ظفل يتأيسو اهب ملكتأ نأ عيطتسأ ال» :هلوق نود هوحنب )٤۲۳/١( دمحأ دنع وه امنإو .ظفللا

 يجانلا ظفاحلا كلذ ىلع هن دقو ءرهاظ وه امك بابلا اذهب ةقالع بويأ يبأ ثيدحل سيلو «(ةميركلا ةيالا ةءارق يف بيغرتلا

 !ةثالثلا ةلهجلا هلك اذه نع لفغو .(88)

 ففي



 ا ی ا يال نما ا 0
 ل .««يسركلاإ ةيآ ؛اهب ملكتأ نأ عيطتسأ ال : لاق

 ع انرضأ انبات طرش نم تسيل ا ينل لمف نم ةريثك ثيداحأ بابا يفر : هللا همحر ظفاحلا لاق

 1 .«اهرکذ

 نم» كو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) اة

 مرز هلم ناك ؛ه هلا كذب مدعم مق قو هدایت برز هلع لك يف هل کذب م انج عبط

 . «ةمايقلا

 . اقف عاجطضالا ركذ هنم يئاسنلا یورو «دواد وب هاور

 a ا ۰
 (ليللا نم ظقيتسا اذإ نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) ١ ا

 ليللا نم دعت نم : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ٍتماصلا نب ةدابع نع (حبحص) (1)- IY 4م

 ناحبسو «هلل دمحلا ءريدق ءيش لك ىلع وهو محلا هلو ُكلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) : لاقف

 هل بيجُتسا ؛اعدوأ ؛ «(يل رفغا مهللا) : لاق مث .(هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو ءهللا

 . «هئالص ثلبُق ؛ یلص مث أضوت ناف

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هاور 1

 : 9 ظقيتسا : يأ «ءارلا ديدشتب (ًٌراعت)

YoYLAVY |يب د اا ا ل اللا  

 ,!!هنم لّبقت.؛هاعدف «هرفغتساو «هدبمو هح «ليللا نم هس نمؤملا دبعلا ىلإ دَر اذإ ىلاعت هللا َّنإ»

 5 . ايندلا يبأ نبا هاور

 نما ؛ :لا ال هللا لوسر نع امهنع هللا يضر ورمح نب هللادبع نع يوژو (فيعض) (1)- Yo مالا

 art ترفكو هللاب تنمآ) ءًارشع (هللا ناحبس) و «تارم ّرشع (هللا مسب) ؛ليللا نم كرحتي نيح لاق

 : , .هاهلثم ىلإ هكردي نأ ٍبنذل غب ملو «هفوختي “يش ّلك يُو ؛ًارشع

 | .هطسوألا» يف يئاربطلا هاور

 . اهركذأ مل «بيغرتلا يف ةحيرص تسيل لي هلعف نم ةريثك ثيداحأ بابلا يفو

 هاور هتكل .. «ئربكلا نئسلا# هباتك نم وه يذلا )۸٠۸/٤۷١( ؛ةليللاو مريلا لمعا يف ٍففلؤملا ركذ امك يئاسنلا هجرخأ : تلق 7

 يلق ركاب ا راق توا :امهنيب دازو ءىلرألا ىلع ىرخألا ةرقفلا ميدقت عم ةمامتب (104 /211) هنم رخآ ناكم يف 0

 ا

 SE ١ هوحن مدقتو ؛«ظقيتساو همون نم به يأ" : ةياهنلا ٰيفو : قش
 ىلع هيف رهو 'عمجملا» ىلإ اوعجر مهنأ عم أطخلا اوتبئأف «قيقحتلا وعّدم هنع لفغو . .هتبثأ ام باوصلاو 0 فز

 .باوصلا

Y¥A 



 (ليللا مايق يف بيغرتلا) ١١

AVYىلع ُناطيشلا ُدقعَي» : لاق و هللا لرسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1)- 1  

 ةللا ٌركْذف ظقيتسا ٍنإف !دّقراف ٌليوط ليل ٌكيلع : ٍةدقع لك ىلع ُبرضَي ءِدَقُع ثالث مات وه اذإ | مكدحأ سأر ةيفاق

 الإو «ضفنلا َبْيط ًاطيشن حبصأف "اهلك ُدَقُع تلحنا ىَلص نإف «ٌةدقُم تلحنا اًضون نف ٌةدقُم لحنا ىلاعت
 . «نالسك سفنلا ٌتيبخ حبصأ

 بط ًاطيشن ححبصيف» :لاقو «هجام نباو يئاسنلاو ذواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور (حيحص)

 .©"00ريخ بصي مل «سفنلا ثيبخ السك ٌحبصأ لعفي مل نإو ريخ باصأ دق سفنلا

 . ةيفاق رعّشلا تيب رخآ يمس هنمو «هرخؤم : سأرلا (ةيفاق)

 الإ ىثنأ الو ٍركذ نم ام» : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو ( يححص) (7)- 5١4-85

 لحنا ىَّلصو اًّضوتف مأق اذإو ٌةدقُع تلحنا هللا ٌركذف َظّقيتسا نإف «ليللاب دقري نيح ٌدوقعم برج هسأر ىلع
 .«ًاريخ باصأ دق «سفنلا َبّيط ًافيفخ حبصأو ٌُدَقُعل

 .«لبحلا :(ريرجلا)» :لاقو «هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور

 .117 /عويبلا ]١7 هظفل يتأيو ««هحيحص» يف نابح نبا هاورو

 دعب مايصلا لضفأ» : اه هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳)- +16 مه

 . «ليللا ًةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا ٌلضفأو «ٌمّرحملا هللا ٌرهش َناضمر

 .«؟هحيحصا يف ةميزخ نباو «يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ب هللا لوسر مق ام نَا :لاق هنع هللا يضر مالس نب هللادبع نعو (حيحص) (4) -515  ما

 «باّدک هجوب سيل ههجو ّنأ تفرع «هثنبتساو هجو ُثلئأت املف «هءاج نّميف ٌثنكف «هيلإ ٌسانلا لمَ ةنيدملا

 «ماحرألا اولِصو ءماعطلا اومعطأو «مالسلا اوشفأ !سانلا اهيأ» :لاق نأ همالك نم ثعمس ام َلوأ ناكف :لاق

 ,”1«مالسب ةنجلا اولخدت ؛ ماين سانلاو ليللاب اولّصو

 ْنَم رحاسلا دقعي امك «مايقلا نم هعنمو «ناسنإلل رحسلا ىنعمب « هتقيقح ىلع هنأ برقألاو ؛لاوقأ «دقعلا» ريسفت يف : تلق )١(

 قفُو يذلاو هيف لمعي َلِذُخ يذلاف «دقعلا يف تاثافنلا رش نمو# : هباتك يف هركذ ىلاعت ىلوملا كلذب ربخأ امك ءهرّكس

 هيف لبح مكدحأ سأر ةيفاق ىلع» : ًاعوفرم ةريره يبأ نع هجام نبا هاور ام «ةقيقحلا ىلع هلأ ىلع لدي اممو . .هنع فرصي

 ء«دوقعم ريرج هسأر ىلع» :هنع هللا يضر رباج نع بابلا اذه يف يتأي امكو ةميزخ نبا هاور امو .ثيدحلا ؛دقع ثالث

 . لبحلاب ريرجلا رّسفو
 تناك املو . («نينعكرب ولو ناطيشلا َدَقُم اولحف» :هرخآ يف دازو ؛هوحن (هحيحصا يف ةميزخ نبأ ىورو) : اته لصألا يف )۲(٠

 ءاهفعضل ًاهبنم الإ اهركذ نع تضرعأ - هفرعأ ملو اهب (بيبح نب ةرق نب يلع) درقتو اهذوذشل ؛يدنع حصت ال ةدايزلا هذه

 . ةمدقملا يف تنيب امك .اهلبق ام نود ركذت ةدئاف ال اهنأل ءًاضيأ «فيعضلا» يف اهركذ نعو

 هزخآ بّرعي الو ءهنم لصف لك ىلع ءىراقلا فقي ءرثك وأ ََّق عجسملا ىّفقملا مالكلا نم يتأي وأ قبس امم ههبشي ام لکو اذه (۳)
 لوقلا لاطأ دقو :(4044) «ةلاجعلا» يف امك «هانعم يف امو ءهربيخ تبرخ ءربكأ هللا» :هريظنو «نزولاو عجسلل ةاعارم

 . هيف



 ظرش ىلع حیحص» :لاقو «مكاحلاو «هجام نباو :«؛حيحص نسج ٍثيدح» :لاقو ؛ينمرتلا هاور

 ْ : ا . «نيخيشلا
 .مهلك اوضمو اوعرسأ': يأ ء ميجلاب «سانلا (لفجنا)

 ١ . هتلّئبتو هتقّقحت : يأ (هثنبتسا)

31V AVYنجلا فذ: اف ىلا اچ نشر نرخ و ا هر وعم ی  

 : لاق ؟هللا وسر اي يه نمل : يرعشألا كلام وبأ لاقف .«اهرهاظ نم اهُتطابو ءاهنطاب نم اهرهاظ ىرُي ةفرغ

 . ماين سانلاو ًامئاق َتابو ماعطلا ّمعطأو ؛مالكلا ٌباطأ ْنَمل»

 . «امهطرش ىلع حيحص» :لاقو « مكاحلاو «نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

TIA AVAةئجلا يف نإ : لاق الإ يبنلا نع هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نعوأ (هريغل ص) (5) -  

 ىلضو دلما ا «ْماعطلا معطأ ْنَمل هللا اهّدعأ ءاهرهاظ نم اهتطابو ءاهنطاب نم اهرهاظ ىرُي ًافرغ

 ا . «ماين سانلاو ليللاب

 . !هحیحصا يف نابح نبا هاوز

 :هيفو ء[(۷) مقر ١7 /ةالصلا -5] «ةعامجلا ةالص» يف سابع نبا ثيدح مدقتو

 .؟ماين سانلاو ليللاب ةالصلاو ؛ماعطلا ماعطإو «مالسلا ٌءاشفإ :تاجردلاو» (هريغل ص)

 1 . هنسحو يذمرتلا هاور

 كبار اذإ ينإ !هللا لوسر اي :ُتلق :لاق نع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيمض) (10 - نيد كل

 اذإ ءيشب ينربخأ : تلقف . املا ن ناخ يش لک : لاق . ٍءيش لك نع ينئبنأ «ينيع ترق. «يسفن ثباط

 ٍلُخْدَت ؛ ماين ٌسانلاو ليللاب ٌلّصو «ماحرألا ٍلِصو «مالسلا شفأو 7 0 :لاق .ةنجلا ثلخد هتلمع

 : .مالسب نجلا

 ا 7 ظفللاو «هحيحص» يف نابح نباو «ادجهتلا باتك» يف : ايندلا يبأ نباو .دمحأ هاور

 .هححصو

aR SO e ر يضرتلاول) ممم AA: 

 تورت ال.« توقايو رد نم ةَمَجْلُم ةجَرسُم «بهذ نم ليَ اهلفسأ نمو َُلُح اهالعأ نم جري ٌةرجشل ةنجلا

 مهنم َلَفسأ نيذلا لوقيف ءاوؤاش ثيح مهب يطق ؛ةنجلا ٌلهأ اهبكريَ ءرصبلا م اهوطخ ءةحنجأ اهل « ءوت الو

 اوناكو ءنومانت متنكو ؛ ليللاب ن نوُلصي اوناك :مهل لاقيف : لاق ؟اهَّلك ةماركلا هذه كُدابع غلب مب ٌبر اي : : ةجرد

 ش . ؛نوُّبْجَت تنكو ؛نولتاقُي اوناكو «نولخبت متنکو !نوقفنُي اوناكو «نولكأت متنكو ؛نوموصي

 .ايندلا يبأ نبا هاور .

 ا E a a نع يراو اعيش 90 موج_مما

 )١( مقرب] بابلا يف مالس نب هللادبع ثيدح اهل دهشي ةرقفلا هله ٩۱7-۸۷١ -)٤([. هبنتف .
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 ؟(عجاضملا نع مهبونج ىفاجتن» اوناك نيذلا نيأ :لوقيف دانم يدانيف ؛ةمايقلا موي ٍدحاو ٍديعص يف سانلا

 . «باسحلا ىلإ سانلا رئاسب رمْؤُي مث ءباسح ريغب ةنجلا نولخديف «ليلق مهو نوموقيف
 . يقهيبلا هاور

 ْتَمّرَوَت ىتح ةا يبنلا ماق :لاق هنع هللا يضر ًةبعش نب ةريغملا نعو (حيحص) (7) 5194-7

 . «!؟ًاروكش ًادبع نوكأ الفآ» : لاق ؟رخأت امو كينذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق : هل ليقف «هامدق

 يلَصَبَل وأ موق يبنلا ناك “نإ :لاق : يذمرتللو '"”مهل ةياور يفو .يتاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 . «! ؟ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ» :لوقيف ؟هل ٌلاقيف «هاقاس وأ ..هامدق َمِرَ ىتح

 مرت ىتح موقي ای هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۸) - 88-57١

 ؟(رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل ٌرْفَغ دق) نأ هللا َنِم كءاج دقو اذه عنصتأ !هللا وسر يأ :هل ليقف «هامدق

 .«! ؟اروكش ًادبع نوكأ الفأ» : لاق

 .«!0هحيحص يف ةميزخ نبا هاور
 ىتح ليللا نم موقي ناك ي هللا لوسر َّنأ :اهنع هللا يضر ًةشئاع نعو (حيحص) (4) 65-51١

 نوكأ نأ ٌبحأ الفأ» :لاق ؟رخأت امو كبنذ نم مدقت أم كل رِفُغ دقو اذه ٌمنصت مل : هل تلقف «هامدق طف

 .2!؟ًاروكش ًادبع

 . ملسمو يراخبلا هاور

 : لاق لي يبلا نأ ؛امهنع هللا يضر صاعلا نب ورم نب هللادبع نعو (حيحص) ٠( )577 خ1

 مانيو « هلت موقيو «ليللا تفصن ماني ناك ؛ةواد ٌمايص هللا ىلإ مايصلا ٌبحأو ءةواد ةالص هللا ىلإ : ةالصلا ُبَحْأ»

 . اموی رطفُيو ءأموي موصيو ءهَسُْدُس

 . طقف موصلا هنم يذمرتلا ركذو «هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ليللا يف نإ» : لوقي ةا هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (11)- 18-1

 . هةليل لك كلذو ءهايإ ءاطعأ الإ ؛ةرخآلاو ايندلا رمأ نم ًاريخ هللا ٌلأسي ٌملسم ّلجر اهقفاوي ال ةعاسل

 .ملسم هاور

 ةظفل ىوس «ريسغتلا» يف يراخيلل روكذملا ظفللا نأ كش الو «هجام نبا نع فتصملا لفغ» :ةتصالخ ام (40) يجانلا لاق )١(

 .«هللا لوسر ايا :اهلبقو «هجام نبال يهو "دق

 .يذمرتلاو ملسم نود ؛«دجهتلا يف يراخبلل يه لب )۲(

 ةحوتفم (موقيل) يف ماللاو .ناك هنإ : ريدقتلاو فوذحم نأشلا ريمضو «ةزمهلا رسكب يهو ءةليقثلا نم ةففخم (ْنِإ) ةملك (۳)

 نم (مرو) هيضامو «ثنؤملل عراضم لعف «قوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب يهو ءةرذقملا (ْنأ) ب ةبوصنم (مرت) ةظفلو ؛ديكأتلل
 . خفتنا :(مرو) ىنعمو ءامهيف رسكلابو ؛(ثري ثرو) باب

 .ًارصتخم (؟44 /1) ًاضيأ يئاسنلاو : تلق .ههجام نباو «؟لئامشلا» يف يذمرتلا هاور دقف !بيجع وهو# : : يجانلا لاق )€(

 . ملعأ هللاو .ققشت :يأ «ةدحاو ءاتب ديدشتلاب لّمفت نزوب (رّطَمت) ةياور يفو ءهلوأ يف نيءاتب اذكه )0(
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 مكيلعا :لاق لي هللا لوسر نع هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يببأ نعو (هريغل ح) (11)- 514-41

 . «مثإلا نع ٌةاهَْمو «تائيسلل ٌةَرَمَكَمو ءمكُبر یل ىلإ ٌةبرقو « مكلبق نيحلاصلا ٌبأد هّنِإف «ليللا مايقب
 يف ةميزخ نباو «دجهتلا باتك» يف (ندلا يبآ نباو ء«هعماج» نم «ءاعدلا باتك» يف يذمرتلا هاور

 د : مكاحلا لاقو ."ثيللا يات اب يحال ةياور نم مهلك ؛ مكاحلاو ««هحيحنص»

 . «يراخبلا

ToV AAAمكيلعا ؛ ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نعو (فيعض) (4) -  

 ىڻإلا نع ٌةاهنمو ءتائيسلل ةرفكَمو ءمكير ىلإ مكل رار و نيحلاصلا “باد هنإف ؛ ليللا مايقب

 ؛ . «دسجلا نم ءادلل ٌةَدَرَطَمو

 : . "نوجلا يب أ نب ناميلس نب نمحرلادبع ةياوز نم "ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 نع تس وك راو ىف مرا وب «تاوعدلا» يف يذمرتلا ءاورو (ًادج فيعض) ()- ۳۸ ۰

 نب نمحرلاذبعو . هنع هللا يضر لالب نع ينالوخلا جرا را ودب قب ةعنر لذ قالا كو نب دبع

 . ديعس نب دمحم نم ًالاح حلصأ ناميلس

A۸۹الجز هللا مجرد : ال هللا لوسر لاق : ناف ا يشر ةريزع يأ نیر انا 912 110  

 ْتّلضف ليللا نم ثماق ةأرما هللا م محو ًءاملا ههجو يف حضن ثبأ ناف «هتارما ظقيأو ىلصف ليللا نم ماق

 . «ًءاملا ههجوأ يف ْتَحَضن ىبأ ْنإف ءاهّجوز ثظقيأو
 ا فا يف نابح نباو ةميزخ نباو «هجام نباو يئاسنلاو «- هظفل اذهو - دواد وبأ هاور

 ء!تحضنا و «حضنا لدب «؛«تّشرد و ۲شرا مهضعب دنعو . .؟ملسم ظرش ىلع حيحصا :لاقو «مكاحلاو

 1 : . هانعمب وهو

 : لاق هنع هللا يضر يرعشألا كلام يب أ نع ؟ريبكلا يف يناربطلا یورو (فيعض) (5) - 9۹4-۸4۰

 e «هتارما ظقویف «ليللا نم ظقيتسي لجز نم ام : ك هللا لوسر لاق

 . «امهل َرْفْالِإ ؛ليللا نم ةعاس لجو زع هللا ٍناركذيف ءامهتيب يف ناموقيف

 0 الاق امهنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأ نعو (حيحص) (14) - 1-۸۹۱

 .٠(تاركاذلاو نيركاذلا) يف ابك ًاعيمج نيتعكر ىّلص وأ ءايًلصف ليلا نم هّلهأ ٌلجرلا ظقيأ اذإ» : كي هللا

 1 .۵ةریره ابآ ركذي ملو ؛ديعس يبآ ىلع ًافوقوم ريثك نبا هاور» :لاقو ءدوادؤبأ هاور

 «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا ظفاحلا لاق دقو «هبقع لصألا يف روكذملا نيسرافلا ناخش ثيدحب ىّرقتي هنكل :تلق 7

 . ةفيعض ةدايز ناملس ثيدح يفو .«نسح دنسب يقهيبلاو ««زيبكلا» يف يتاربطلا هاور» :("51/1)

 ةداعلا ىلإ هانعم  تلوخن :برعلا نأ الإ «بعتو دج اذإ :(لمعلا يف بأد) نم هلصأو «كرحي دقو ءنآشلاو ةداعلا :(بادلا) قفز

 : .«ةياهنلا» يف هلاق .نأشلاو

 : .ةدرطملا ةلمج نود ؛ةمامأ يبأ ثيدح نم هنع ينغي ام «حيحصلا# يف فز

 عال ءاهلوبق بجاو ةقث ةدايز عفرلا َّنأل ءافوقوم ريثك نبا ةياور هريضي الو ؛ عمج هححص.دقو «حيحص عوفرملا دانسإ :تلق ()
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 نم ظقيتسا نَّم» : ةبراقتم مهظافلأو ؛مكاحلاو ««هحيحصا يف نابح نباو «هجام نباو يئاسنلا هاورو

 .««تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلا» نم ابتك ؛- ًاعيمج : يئاسنلا داز  نيتعكر الصف .هّلهأ ظقيأو ليللا

 . !نيخيشلا طرش ىلع حيحص) : مكاحلا لاق

 ٍليللا ةالص لضف» : هبي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللادبع نعو (فيعض) (۷) - ۲ _ ۳٣۰

 . (ةينالعلا ةقدص ىلع ٌرسلا ةقدص لضفك «راهنلا ةالص ىلع

 .رسح دانسإب «ریبکلا» یف یناربطلا هاور

 نأ دب هللا لوسر انرمأ» : لاق هنع هللا يضر بدنُج نب ةرُمَس نع يورو (فيعض) (۸) 51 ۔ ۳
i02 ا و  

 .رازبلاو يناربطلا هاور

 ؛ةالص فالآ ةرشعب ُلَدَُت يدجسم يف ًةالص» :لاق هعفري سنأ نع يورو (فيعض) (4) "155-84

 كلذ نم ٌرثكأو «ةالص فلأ يفلأب لَدعُت طابرلا ضرأب ة ةالصلاو ءوالص فلا ةئمب ُنَدعُت مارحلا ٍدجسملا يف ةالصو

 .«لجو زع هللا دنع ام الإ امهب ديري ال «ليللا فوج يف دبعلا امهيلصي ناتعكرلا ؛ هّلك

 . (باوثلا باتك» يف ناّيَح نبا خيشلا وبأ هاور

 ال» : لاق ا هللا لوسر:نأ ؛هنع هللا يضر ينّرُملا ةيواعم نب سايإ نعو (فيعض) )1١( 8 _ موه

 .«ليللا نم وهف ءاشعلا ةالص دعب ناك امو ءقاش َبْلَح ولو «ليلب ةالص نم دب

 , "قاحسإ نب دمحم الإ ؟تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 لاقف «ليللا م مایق "0ٌثْرَكَذَ كاد ءامهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) _ 54”  )١١(

 . تاش بلح قاوف «ققان ٍبْلَح قاوُف «هعبر «هلث «هقصن» : لاق ال هللا لوسر نإ : مهضعب

2 
 ثيدح ضعب وهو «؛حيحصلا» يف مهب ّجتحم هلاجرو «ىلعي وبأ هاور

 .امهمضو بلحلا تقو عرضلا نع كيدي عفر نيب ام ردق انه وه :ءافلا مضب (ةقانلا قاوُف)

 «ريضنلا ضورلا» يف جرخم وهو ««ريغصلا# و ر ی یا ر دک دی لا و نار ا وش رک 5

 يف هاور دق رهف هلبق يذلا ةريره يبأ ثيدح فالخب ٠ ٠ /417/1) ؟ىربكلا» يف ءاور امنإ يئاسنلا نإ مث )411(

 .(۱۱۸۲و ۱۱۸۱) هدواد يبأ حيحص# يف ناجّرخم امهو !(۲۳۹ /۱) «ىرغصلا»

 هيف مهفلاخ يذلا نآ عم ء يروثلا نع تاقثلا نم عمج هفقوأف «هعفر يف فلوخ دق «يروثلا نع هتاور دحأ نأ الول معن :تلق )١(

 )401١(. ؛ةفيعضلا» يف لامجإلا اذه ليصفتو .ركنم وأ ذاش وه امنإو ءًانسح هثيدح نوكي ال هلثمف ؛هظفح لبق نم فعض
 نوقلعملا لفغ دقف «هبنتف ةباحصلا نم هنأ مهوي هنع يضرتلاو «نيعباتلا راغص نم ينزُملا ةيواعم نب سايإو . سلدم هنأ ينعي (۲)

 !«نسح# :اولاقف «سيلدتلا اولهاجت امك « ةثالثلا

 ريغ ةخسنلاو !نيهجولا ىلع أرقي نأ نكمي طخب «ىلعي يبأ دنسم» يف عقوو ءاتركذت» :«عمجملا» يفو «لصألا اذك )(

 . باوصلا هلعلو ««تركذا :ةطوطخملا يفو . ةديج

 وهو) (ريكب) ةياور نم هنأل ًاعاطقنا دانسإلا يف نإ مث )۳۹١١(. ؛ةفيعضلا» يف هتنيب امك «ثيدح ضعب وهو : هلوقل هجو ال )٤(
 .«نيعباتلا نع هتياور امنإو» : مكاحلا لاق ءةباحصلا نم دحأ نع ةياور هل اوركذي مل «(ةمرخم دلاو جشألا هللادبع نبا
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 ةالصب را هللا لوس رمأ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو |(فيعض) (۱۲) - ۳٣۵ م10

 . «ةعكر ولو ليللا ةالصب مكيلع» :لاق ىتح اهيف بَّغرو «ليللا

 : .اطسوألا» و «ريبكلا يف يناربطلا هاور

 كك يبلا ىلإ ليربج ءاج :لاق امهنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (هريغل ح) )١15( - 1۲۷ ۔ ۸

 «هقرافم كنإف َتئش نم بيحأو «هب ّيزجم كنإف َتئش ام لمعاو ؛ٌثيم كنإف َتئش ام شع !دمحم اي» : لاقف

 : . «سانلا نع هؤانغتسا هّرعو ءليللا ُمايق نمؤملا فرش ّنأ ملعاو

 .نسح هداتسإو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور .

 فارشأ» : ه3: هللا ا : لاق امهنع هللا يضر سابع نبأ نع يوُرَو (فيعض) (۱۳)- "55-8

 1 .«ليللا باحصأو «نآرقلا ُةَلَمَح يتم

 ْ . يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 نم» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نع يورو (عوضوم) 57-0 )١14(

 نيذلا نجلا ينمؤم نإو «هتءارقل.عمّتستو ؛هتالصب يلصت ةكئالملا َّنإف ؛هتءارقب ْرَهْجَبلِف ليللا نم مكنم ىلص
 نعو هراد نع هتءارقب رطب هنإو «هتءارق نوعمتسيو «هتالصب نوُلصي «هنکسم يف هّتاريجو «ءاوهلا يف نونوكي
 اهب يدتهي ءرون نم مْ هيلع نآرقلا هيف رقي يذلا َتيبلا ناو «نيطايشلا َةَدَرَمو .نجلا َقاكُف هلوح يتلا ٍروُدلا
 ,نارقلا ُبحاص تام اذإف ءرفقلا ضرألا يفو ءراحبلا جل يف ي ٌيّردلا بكوكلاب ىدتهُي امك ءءامسلا لهآ

 ءءامس ىلإ ءامس نم ةكئالملا هاَقَلَتَتَف ؛رونلا كلذ نوري الف «ءامسلا نم ةكئالملا رظنتف :ٌةميخلا كلت ْثعفُر

 ةكئالملا: هل رفعت مث ءهعم اوناك نيذلا نيظفاحلا ةكئالملا ٌلبقتسَت مث «حاورألا يف هحوُر ىلع ةكئالملا يلصتف

 ةليللا ةيضاملا ُةليللا كلت هب ْتّصوأ الإ ليف نم ًةعاس ىلص مث «هللا َباتك َمّلَعَت لجر نم امو تعبي موي ىلإ

 ةروص يف نآرقلا ءاج ءهزاهج يف هله ناكو تام اذإف «ةفيفخ هيلع نوكت نأو «هتعاسل هه نأ ءةفنأتسملا

 يف عضو اذإف «نفكلا نود هردص ىلع ٌنآرقلا نوكیف .هنافكأ يف َجّردُي ئتح ءهسأر ىلع تفقوف ٠ ءةليمج ةنسح

 هنيب نوک 'یتح نآرقلا ءيجيف «هربق يف هناسلجُيف ءٌريكنو ٌركنم هانأ ؛ هباحصأ هنع َقّرفتو ءيّروُسو «هربق

 ىلع ُهَلَذْخأ ُتسَّلو ..يليلخو يبحاصل هنإ !ةبعكلا ٌبرو ال :لوقيف .هلأسن ىتح كيلإ :هل نالوقيف ءامهنيبو
 رظني مث ءةنجلا هلخدأ ىتح ةقراقأ تسل ينإف «يناكم يناعدو امترمأ امل ايضماف ءيشب امترمأ امتنك نإف «لاح
 هّبحأ هّببحأ نموا« كبيبَح انأف «ينبحتو .ينيفخُتو «يب ُرَهْجَت تنك يذلا نآرقلا انأ :لوقيف هبحاص ىلإ نآرقلا
 «نارقلاو وه ئقبيو «نادعصيو ءريكنو ركنم هلأسيف يرحل تر ل ادم ىلع لع سيل هللا

 - :لاق  !كّراهن َتَبَصنأو «كليل ترهسأ امب ًاليمج ًانسح ًاراثد كئرئَمْألَو اني ًاشارف َكّنَش كرف :لوقيف

 نم لَم ٍفلأ ُفلأ:هب لزنيف كلذ هّيطعيف ءهل كلذ هللا ٌلأسيف ؛فرطلا نم ٌعرسأ ءامسلا ىلإ ْنآرقلا دعصيف
ES ن ةللا تملك نأ كثقراف ذنم ٌتدز ام ؟تشحوتسا له :لوقيف يحي نآرقلا ء ءيجيف ءةسداسلا ءامسلا يبّرَقُم 

 .(۱۹۰۳و ۸۳۱) «ةحيحصلا# يف هتجرخف دهاوش هل تدجو مث «لصألا شماه ىلع هتنيب رظن هيف )0(
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 :لاق .ةكئالملا َكَشِرْفَت ىتح مقف «هب كتنج دقو ءًاحاتفمو ًاراثدو ًاشارف كل ٌتذخأ ىتح ءىلاعتو َكرابت

 ريرح نم لاطي شارف هل عضوي مث ماع تم عيرأ يسم هربق يف هل حسي من ًافيطل ًضاهنإ ةكتالملا هُصِ 4

 ناجارس هل جرسُيو «قربشإلاو سدنسلا نم هسأرو هيلجر دنع قفارم هل عضوو «رفذألا كسملا ةوشح ءرضخأ

 «ةلبقلا َلبقتسم نميألا هقش هش ىلع ٌةكئالملا ةعجضُ مث .ةمايقلا موي ىلإ نارهزُي «هيلجرو هسأر دنع نجلا رون نم
 0 'مهربخيف ءهلهأ ىلإ نآرقلا ذخأيف «نآرقلاو وه ىقبيو «هنع ُدَمْصَتو ؛ةنجلا نيمسايب ىتؤي مث
 ُةبَمَع ناك نإو «كلذب هرس َنآرقلا هدلو نم مّلعَت نإف < ءريخلاب هّدلو ٌقيفشلا ٌدلاولا دهاعتي امك هدهاعتيو ءةليلو

 .«ركذ امك وأ «لابقإلاو حالصلاب مهل اعد ٍءوس َبِقَع

 » :لاق امك “"نآرقلا باوث ءيجي نأ هانعمو .ذاعم نم عمسي مل نادعم نب دلاخا :لاقو رازبلا هاور

 ىهتنا «اهباوث ءيجي امنإو «”دحأ لثم ةمايقلا موي ءيجت ةمقللا

 هيف ملكت دقو «ةرهاظ ةراكن لب «ةريثك ٌةبارغ هنتم يفو «هلاح فرعي ال نم هدانسإ يف» : ظفاحلا لاق
 .(هريغو يليقعلا

 .هبشأ هلعلو « هيلع ًاقوقوم تماصلا نب ةدابع نع هريغو ايندلا يبأ نبا هاورو (عوضوم) ۰ ۳۸ -)٠١(

 » : ايک هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (عوضوم) (15) - ۳۹۹ ۱
 .«حبصي ىتح ُنيعلا ٌروحلا لوح ثكّرادت ؛يلصُي بارشلاو ماعطلا نم ٍةّفِح يف ةليل تاب

  اريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ام ُبرقأ» : لوقي ةي يبنلا عمس هنأ ؛هنع هللا يضر “ةسْبع نب ورمَع نع (حيحص) (15)- 758-17

 ."ْنُكَف ءةعاسلا كلت يف هللا ٌركذي نمم ْنوكت نأ ٌتعطتسا ٍنإف ءرخآلا ليللا فوج يف ٍدبعلا نم ٌبرلا نوكي
 حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو ء هل ظفللاو - يذمرتلا هاور

 .«بيرغ

 » : علك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعض) (۱۷) ۳۷۰ ۳

 .««نارمع لآ و «ةرقبلا» ةروس حتفاف يللا فوج يف اق أما هلا بي

 “ةيقب هدانسإ يفو ؛«طسوألا» يف ف يناربطلا هاور

 يف جرخم وهو .(۹۹/۷) «راخزلا رحبلا» و ءةراتسألا فشك» و ء1ةطوطخملا نم بيوصتلاو «(مهزيجيف) :لصالا )١(
 . (5851) «ةفيعضلا»

 نارقلاو مايصلا» :ورمع نبا ثيدح ١( /مايصلا باتك -۹) يف ةحيحصلا» يف يتلا قيلعتلا رظناف ءرظن هيف ليوأتلا اذه (۲)
 ,1. . ناعفشي

 -6 /تاقدصلا -۸) يف يتأيسو ؛هوحنب يذمرتلا هاور هجولا اذه نمو 4(4٠0/؟) دمحأ هاور «فيعض ظفللا اذهب وه :تلق (۳)
 .«اهيلع ثحلاو ةقدصلا يف بيغرتلا

 .(۷ /ةراهطلا 4 مدقتملا ثيدحلا يف ًاضيأ عقو أطخ وهو ءاهريغو ةطوطخملا يف اذكو ؛(ةسبنع) :لصالا (5)
 .(00714) !ةفيعضلا» يف هتنيب امك ثيدحلا اذه يف ركذ ةيقبل سيل : تلق )20(
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 ألا :مهّبخي ٌةثالث» : لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (نسح) (۱۷) - 514 _ ٤

 نأ امإو تقي نأ اَمإف «ءلجو زع هلل هسفنب اهءارو ّلتاق ٌةثف ثفشكلا اذإ يذلا :مهب ٌرشبتسيو .مهيلإ ٌكحضيو

 ّنْيَل شارفو ٌةَئَسَح ةأرما هل يذلاو !؟هسفنب يل ربص فيك اذه يدبع ىلإ اورظنا :لوقيف .هّيفكيو هللا هّرصني

 ا ا يذلاو .َدَقَر ءاش ولو « ين ركذيو هّتوهش ردي :لوقيف < «ليللا نم مومي نسخ

 . اءاّرسو ارض يف ٍرَحَّسلا نم ماقف ءاوُعَجه مث ءاورهسف «بکر

 .©"'نسح دانئمإب «ريبكلا# يف يناربطلا هاور

 ن اتر بما : لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (هريغل ح) (۱۸) ۔ ۵ _ ٦۳۰
 "1 يتكتالم ايأ] : العو لج هللا لوقيف «هتالص ىلإ هّبحو هلهأ نيب نم ؛هفاحلو هئاطو نع '"اراث ٍلجر :نيلجر

 «يدنع امم ٌةقفشو «يدنع اميف ةبغر ؛هتالص ىلإ هلهأو هح نيب نم ءهئاطوَو هشارف نع َراث يدبع ىلإ اورظنا

 قیرهُب ىنحل عجرف ؛عوجرلا يف هلامو «مازهنالا يف هيلع ام ملعو « هباحضصأ مزهناو هللا ٍليِبس يف ازغ لجرو

 . همد َقيَرهُي ىتح ؛ ؛يدنع امم ةقفشو «يدنع اميف ًءاجر عجر يدبع ىلإ اورظنا : (؟![هتكئالمل] هللا لوقيف ءهّمّد

 يناربطلا هاورو .«هحيحص» يف نابح نباو يناربطلاو ىلعي وبأو دمخأ هاور (فوقوم هريغل ص)

 هفاحلو هشارف نم ةدراب قليل يف ماق يلجر :نيلجر ىلإ كحضيل هللا نإ :هظفلو «نسح دانسإب ؟*؟فوقوم
 عنَص ام ىلع اذه يدبع َلَمَح ام :هتكئالمل لجو زع هللا لوقيف ءةالصلا ىلإ ماق مث ءاضوتف “""راثوو .

 ركذو ذو فاي سئ ءاجر ام هُيطعأ دق ينإف : لوقيف . كدنع امم ةقفش ةقفشو «كدنع ام ًءاجر !انّيَر :نولوقيف

 : لوقي كي هللا لنشر تعمس : لاق هنع هللا يضر ٍرماع نب ةبقُع نعو (هزيغل ح) (15) - ل
 أَو اذإو ٌةدقُع ثلحنا هيدي أَّضو اذإف دَقُع هيلعو ءروهطلا ىلإ هّسفن ٌجلاعي ٍليللا نم ٌموقي ينمآ نم لجرلا»

 نيذلل لجو زع هللا ٌلوقيف . ٌةدقُع تلحنا هيلجر أضو اذإو ٌةدَقُع تلحنا هسأر حسم اذإو «ٌةدقُع تلحنا ُهَهْجَو

 اهل وهف اذه يدبع ينلأس ام ,ينلأسيو ءهّسفن جلاعي اذه يدبع ىلإ اورظنا : باجحلا ءارو

 . هل ظفللاو ««هحيحص» يف نابح نباو دمحأ هاور

 هللا دَعأ دقل : ةاروتلا يف ٌبوتكم هنإ : هللادبع لاق : لاق ةديبع يبأ نعو ( ةيعض) (18) ۷۱ ۷

 كلم هملعي الو ءرشب بلق ىلع ٌرْطخي ملو ند عمست ملو ني رت مل ام عجاضملا نع مهُبونج ىفاجتت نيذلل

 )۳٤۸۹(. ؛ةحيحصلا# يف هتنيب رظن هيفو ءامهطرش ىلع هححصر «مكاحلا رهو «ةيلإ وزعلاب ىلوأ نم هاور دقل :تلق ()
 ةت یا (هبح) و .٠ءيطرلا داهملا : :باتكلا نازو» :«حابصملا» يفو ءءاطغلا فالخ :(ءاطولا) و .بثوو ضهن :يأ ()

 : !(هّيح) هدنسملا» يق عقوو

 .«دنسملا) نم ةدايز (۳)
i. نابح نبأو ؛دنسملا» نم ةدايز. )٤( 

 يمثيهلا لاق اذكو : تلق (ه) ٠ ةحيحصلا» ا . ىفخي ال امك ؛عوفرملا مكح يف رهو ۳4۷۸0
 )+( ينوطغ : : يأ (ينورثد) هنمو ءءاطغلا :(راثدلا) - 4
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 . ةيآلا #نيعأ ةف نم مهل َيِفَحُأ ام سفن َُلْعَت الفل :دعؤرقن نحنو :لاق . لسرم يبن الو «برقم

 .هححصو مكاحلا هاور

e 1-۹۰۸ْمَدَن ال :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق :لاق )سيق يبأ نب  

 .ًادعاق ىلص لسك وأ «ضرم اذإ ناكو «هعدي ال ناك ل هللا لوسر نلف «ليللا مايق

 . ؟هحيحص» يف ةميزخ نباو دواد وبأ هاور

 رظنيل هنع هللا يضر ٌناملس دنع تاب هنأ : باهش نب قراط نعو (فوقوم هريغل ص) (۲۱)- 58-8

 اوظفاح :ناملس لاقف «هل كلذ ٌركذف «نظي ناك يذلا َرَي مل هّلاكف «ليللا رخآ نم يّلصي ماقف :لاق «هّداهتجا

 ًءاشعلا ٌسانلا ىّلص اذإف «ةلتفملا ٍبّصُت مل ام ؛تاحارجلا هذهل ٌتارافك نهّنإف ءسمخلا ٍتاولصلا هذه ىلع

 منتغا لجرف :هيلع الو هل ال نم مهنمو هيلع الو هل نم مهنمو ءهل الو هيلع نم مهنم ؛لزانم ِثالث نع اوردص

 ةملظب مدتغا لجرف هيلع الو هل نمو ءهل الو هيلع كلذف «يصاعملا يف هسرف بكرف سانا ةو ليللا ةملظ

 هل ال "1كلذف] مان مث ىَّلص لجرف : مصب هيلع الو هل كلذف ءيلصي َماقف سانلا ةلفغو ليللا

 موادو ءدصقلاب كيلعو ءًةَقَحَمحلاو كايإ «هيلع الو

 -ه /هوحن ًاعوفرم مدقت] .ةعامج هعفرو «هب سأب ال دانسإب ًافوقوم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 .[17 /ةالصلا

 :ليقو .ريسلا دشأ وه :ةحوتفم ةيناثلاو «ةنكاس ىلوألا نيفاقو نيتحوتفم نيتلمهم نيءاحب (ةقَحْفَحلا)

 . كلذ ريغ ليقو «فقت وأ «هتلحار بطعت ىتح هيف حليو ريسلا يف دهتجي نأ وه

E۹1انل لوقي كي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر بدنُج نب ةَرُمَس نعو (هريغل ح) (۲۲)- : 

 «ةّقفنلا ُريكْيَف .هنم َقفنبَف َريثكلا ّلاملا هللا ُهّيطعُي نأ ّلجرلا طبعي لجرلا :ن نيتنثا يف الإ ٌدسح ايندلا يف سيلا

 «َليللا ٌموقيف َنآرفلا أرقي لجرو «هدسحي وهف ءَنسحأو اذه قفني ام ّلثم ٌتقفنأل لام يل ناك ول :رخآلا لوقي

 ول :لوقيف «نآرقلا لجو زع هللا همّلع ام ىلع وأ «همايق ىلع هدسحي وهف «نآرقلا ٌملعي ال هبنج ىلإ لجر هدنعو
4 2 
 . «موقي ام ّلثم تمقل اذه ٌلثم هللا ينمّلع

 . نيل هدنس يفو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 هب داريو قلطيو .قافتالاب مارح اذهو «دوسحملا نع ةمعنلا لاوز يمت هب داريو قلطي :(دسحلا)

 نإف «هرئاظن يفو ثيدحلا يف دارملا وهو «هنع اهلاوز ينمت ريغ.نم ءطَبُْملا ةلاحك ةلاح ينمت وهو «ةطبغلا

 هيلع مثأي «مومذم نمت وهف ؛ةمومذم تناك ْنِإو ءدومحم َّنمت وهف ؛ةدومحم طَبغُملا اهيلع يتلا ةلاحلا تناك

 «1ىسيق يبأ نب دبع» :ةرامع ةعوبطم يفو .لاجرلا بتكو «ننسلا» و ةطوطخملا نم بيوصتلاو ««سييق يبأ» :لصألا يف )1١(
 .أطخ هّلكو ««سيق نب هللادبعال :«رصتخملا» ىفو

 . قايسلا اهيضتقي ؛عمجملا» نم ةدايز (
 «فتصملا» يف اذهو «قازرلادبع نع هاور هنإف ءاذه لصألو ,(177/5) ؛يناربطلا» هلصأل قفاوملا وهو «لصألا اذنك 7

 . (هماودو) : ةثالثلا ةعوبطمو ؛عمجملا» و ةطوطخملا يفو (؟7779144)

YAY 



 . يتمتملا

 يفألا دسحال#ا : لي هللا لوسر لاق : لاق رمع نب] هللادبع نعو (حيحص) (16) - ۳۰ - ۹۱۱

 ءانآو لیلا هنأ تپ ویت ةالامدللا اك جرو ءراهتلا انو يللا انآ هب وقي وهف ءنآرقلا هللا هنآ لج : نينا

 أ . «راهنلا

 : . هریغو ملسم هاور

 د ستخألا نب ديزي نعو (حيحص نسح) 41۲ 1 -)۲٤(
 ام ْعَيو] ءراهنلاو يللا انآ هب موقي وهف ًانآرق هللا هاطعأ لجر : نيتنثا يف الإ [مكنيب] سفانت ال : لاق كب هللا

 هنم قفنُي وهف لام هللا هاطعأ ٌلجرو «موقي امك هب موقأف ًانالف ىطعأ ام يناطعأ هللا َّنأ ول : لجر لوقيف "هيف

 . كلذ ّلثم لجر لوقيف «قّدصتيو

 "نوروهشم تاقث هتاورو «هزيبكلا» يف ف يناربطلا هاور ش
1 

 رن ا رع طم نأ يحط نو لامر
GROSS 

 نما : لاقي يبنلا نع امهنع هللا يضر يرادلا ميمتو ِديبُع نب ةلاضَق نيو (نسح) (17)- ياكل

 لوقي ةمايقلا موي ناكاذإف ٠ ءاهيف امو ايندلا نم ريخ داطنقلاو «“ ”1[رجألا نم] ٌراطنق هل بك ةليل يف ٍتابآ رشع أرق

 0 ضيقا :دبعلل لجو زع هللا لوقي «هعم ةيآ رخآ ىلإ يهتني ىتح «ةجرد ةيآ لكب ٌقراوأرقا : لجو زع كبر
 ا .«ميعنلا هذهبو ؛دلخلا "ذهب :لوقي . ملعأ نأ !بر اي :هديب ٌدبعلا

 هتياورو (نييماشلا نع شاّيع نب ليعامسإ هيفو «نسح دانسإب «طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور:
 e .ريرثكألا دنع ةلوبقم مهنع
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 وه سيلو «قالطإلا دنع دارملا وه ذإ «دوعسم نب هللادبع هنأ ينعي هنأل ءأطخ وهو ةثالثلا ةعوبطمو لصألا نم تطقس )١(
 يراخبلا هاورو «هدييقت يغبني ناكف ء(١١۲ /۲) ملم دنع وه كلذك .رمع نب هللادبع.وه امنإو . ظفللا اذهب ثيدحلا يوار

 : ٠١( /تاقدصلا ۸) يتأيس امك اذهل رياغم ظفلب ْنكل ؛ًاضيأ دوعسم نبا نع هاجرخأ دقو ءًاضيأ
 هدمحأ دنسم» اذكو :(5757/147/*) ًاضيأ «طسوألا» و ء(۲۲۹/۲۳۹/۲۲) «يناربطلا ريبك* نم اهلبق يتلاو ةدايزلا هذه (۲)

 .هدئاوزلا عمجم» ر :(114-715 /۲) ًاضيأ "نييماشلا دنسم» و

 وهو !هيلإ هايزعل الإو ««هدنسم# يف دمحأ هوري مل ثيدحلا نأ رعشي امهعينصو 197/5(2) ؛عمجملا# يف لاق اذكو :تلق (۳)

 . ديج دنسب )٤/ ٤ ١١( هيف هجرخأ دقف ءلوهذ

 دنسب: 494/70 ضیا دمحا هجرخأ دقق «هلبق يذلا يف ليق ام هيف لاقي نکل ٠١ 45/84 /۲) ؛هدنسم» يف هجرخأ :تلق (4)

 .ًاضيأ يراخبلا دنع هذهو ءةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ةياور يفو «ديعس يبأ نع حلاص يبأ نع حيحص

 . «نيرحبلا عمجم# نم اهتكردتساو ءلصألا نم تطقس (0)

 يف اهتجرخ دقو :ةدايز اهلوأ يفو ؛ركاسع نبال ىرخأ ةياور يف امك ؛ميعتلا ىلع كلامشو ؛دلخلا ىلع كنيمي ضبقا : يأ (5)

 8 : . )٥٤۹4٥( هةفيعضلا»

 ؛طسوألا» و )٠١١١/۳۸/۲(' «ریبکلا مجعملا# :رظنا.ثيدحلا نسح وهو «نمحرلادبع وبأ مساقلا ًاضيأ هيفو (۷)
.(AEE1/۰0 ۹) 
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 لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (۲۷)- 74-4

 بنُ ةبآ فلاب ماق نمو « نيتناقلا نم بك ةيآ ةئمب ماق نمو «نيلفاغلا نم ْبَنُحُي مل ٍتايآ رشعب ماق نَم» : هلي هللا

 .«نيرطنقُملا نم

 نب هللادبع نع ةريجُح يبأ نع يوس يبأ ةياور نم امهالك ؛«هحيحص» يف ةميزخ نباو «دواد وبأ هاور

 . حرج الو ةلادعب '"اةّيوَس ابأ فرعأ ال ينإف ربخلا حص نإ» : ةميزخ نبا لاقو .ورمع

 ماق نمو" : لاق هنأ الإ ؛ًاضيأ قيرطلا هذه نم «هحيحص» يف نابح نبا هاورو (فيعض) (۱۹) - ۳۷۲ - ۰

 .«نيرطنقملا نم بتُك ةيآ يتئمب

 . رجألا نم راطنق هل بتك نمم : يأ «نيرطنقملا نم» : هلوق
 .«ملعأ هللاو .ةيآ فلآ نآرقلا رخآ ىلإ 4كلملا هديب يذلا كرابتإ# ةروس نم» :(ظفاحلا لاق)

 َرْشَع انثا راطنقلا» : لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) 08-6" - )۲١(

 .«ضرألاو ءامسلا نيب امم ريخ ٌةَيقوألا «ةّيقوأ فلأ

 . اهحیحص» يف نابح نبا هاور
 نم» : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (أادج فيعض) (۲۱) - 80/4 -5

 نم َبتُك ةيآ ينئم أرق نمو «ةليل ٌتونق هل بتُك ةيآ ةئم أرق نمو «نيلفاغلا نم بكي مل ةليل يف ٍتايآ َرشع أرق
 ةيآ ةئمتس أرق نمو «نيظفاحلا نم بت ةيآ ةئم سمخ أرق نمو ؛نيدباعلا نم بتُك ةيآ ةئم عبرأ أرق نمو «نيتناقلا
 ٌفلأ راطنقلاو ءراطنق هل حبصأ ةيآ فلا أرق نمو «نيتبْخُملا نم بك ةيآ ةئم نامث أرق نمو «نيعشاخلا نم بتك

 ةيآ يفلأ أرق نمو «- سمشلا هيلع تعلط امم ريخ :لاق وأ - ضرألاو ءامسلا نيب امم ريخ ةيقوألاو ءةيقوأ اتتمو

 . «نيبجوملا نم ناك

 1 . يناربطلا هاور

 .رانلا هل بجوي يلعفب ىتأ نم ىلع ًاضيأ قلطيو . ةنجلا هل بجوي لعفب ىتأ يذلا :(بجوملا)

 ِءالؤه ىلع ظفاح نَم» :لاق اب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو(حيحص) (۲۸) - ١7-540

 نم بتُك وأ «نيلفاغلا نم ْبتكُي مل ؛ةيآ ةئم ةلبل يف أرق نمو «نيلفاغلا نم ْنُكَي مل تابوتكملا تاولصلا
 . ؟20(نيتناقلا

 : ؟هةحيحص) يف ةميزخ نبا هاور

 )١( ةطوطخملاو لاجرلا بتكو «ننسلا» نم بيوصتلاو :أطخخ وهو «ةرامع ةعوبطم يف اذكو «نيعضوملا يف «ةيرس# : لصألا .

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)

 (145) «ةحيحصلا# يف جرخم وهو .«قؤدص» : هيف ظفاحلا لاق كلذلو ؛تاقثلا نم ةعامج هنع ىور دق نكل :تلق (۳)

 . (401/7) !ةفيعضلا# يف هتنيب رظن هيف دنسب دمحأو ًاضيأ هجام نبا هجرخأو :تلق 2(

 نيتناقلا نم بتك ةئمب ماق نمو ءرشعب ماق نّميف هذه ْنأل ؛«نيلفاغلا نم بّتكُي ملا ةلمج نود دّمتعملاو ؛كشلاب ةياورلا اذكه (0)
 .١ةحيحصلا" رظنا .ةيتالا مكاحلا ةياور لوألل دهشيو «مدقتملا ورمع نبا ثيدح يف امك

۲۸۹ 
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 ؟نيصلخملا نيتناقلا نم بتك ؛ ةيآ يتئمب يدل لم و لانا رابح ا .

 ملم طرش ىلع حيحص» :مكاحلا لاقو
 نم بحكي کا لي يف تاع أرق نس: ًاضيأ 'ملسم طرش ىلع#': نا

 «نيلفاغلا .

  - ۳(ساعنلا لاح هتءارقو ناسنإلا ةالص نم بيهرتلا

  )۱(- 5414يف مكدح » :لاق ب يبنلا نأ ؛اهنع هللا يضر ة ةشئاع نع (عيحص)

 و رو ماو يع مي يحرم ةالصلا

 نعت اذ" :هظفلو «يئاسنلاو .هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملبسمو يراخبلاو كلام هادر (حيحص)
 “يردي ال وهو ءهسفن ىلع وعدي هلعلف ؛فرصنيلف يلصي وهو مكذحأ . 3

  )1( - 1-44اصلا يف مك لان: لاق لإ يبا نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص)
 .«أرقي ام ملعی ىتح < ميلف

 ول از نرسل قلب ف وكما وا لاق هنأ الإ ؛يئاسنلاو . . يراخبلا هاور (حيحص)

  )( - EFAمكذحأ مل نإ : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 1

 ؛ٌعجطضيلف ؛ لوقي ام ِرْدَي ملف «هنانسل ىلع ””نآرقلا ٌمِجَمُتساف يليللا نم .

 .ىلاعت هللا مهمحر هجام نباو ينذمزتلاو دواد وبأو ملسم هاور

  1١(ليللا نم ءيش مايق كرتو «حابصلا ىلإ ناسنإلا مون نم بيهرتلا)
 ٠  )1( 7144-0تحليلا لج ف يبلا دنع رك : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع (حيحص)

 هنذأ يف : لاق وأ - «هينذأ يف ناطبشلا لاب لجر لاذ : لاق : “ٌحبصأ -1. :

 ا «هينذأ يف : لاقو هجام ن نباو «يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 دارفالا ىلع , «هنذأ يف» : لاقو «ةريره يبأ نع“ |حيحص دانسإب دمحأ هاور (ةريغل ض) (۲)- همهم

 oe عت اذإ

 :رظنا : : فعض هيف كلذ ىلإ وه مث :ةمدقملا يف ًائيش هل ىور امنإو ؛ملسم هب جتحي مل دانزلا بأ نبا ناف «مهو اذه : تلق )١(
 . (14۲) «ةحيحصلا»

 انه هب دارملاو « هلق :ليقو «مونلا : : (نماعتلا) : ةمكحملا» يف لاقو :ةةلاجعلا# يف اذك . رسكلاب الو مضلاب ال نيعلا حتفب (۲)
 .ةيتآلا يئاسنلا ةياور يف امك هسفن ىلع وعدي : يأ (هسفن ٌبسيف) : هلوقو . متيلف : يأ (دقريلف) : هلوقو . تقسو مونلا لوأ

 . ساعنلا ةبلغل «ةمجع هب راص هنأك : هناسل هب قطني ملو «قلغتسا : يأ 4رفز

 اذه لبق قاس ناب كلب ىلإ اشا يراحبل اکر ٠عيصلاةلص اها ,رهاظلاو .«ةالصلا ىلإ ماق ام» :ةياور يف يراخبلا داز (4)
 نعمات «هضفريف نآرقلإ ذخأي هنإف رجحلاب هسأر عَلي يذلا امأ» 5١(: /ةالصلا -5) مدقتملا ايؤرلا ثيدح يف ب هلوق أ

 :(ةضيرفلا نع ماتا : : ظفلب هحيحص" يف نابح نبا ةياورب ١1( /۳) «حتفلا» ٰيف ظفاحلا هدّيأو . «ةبوتكملا ةالصلا

 . هلبق اميف ىرخألا ةياورلا هل دهشي ْنكل «يرصبلا نسحلا ةنعنع هيفو ؛ٍلاق اذك (۵)

4۰ 



 .«!ليقث هللاو هّلوب نإ» :نسحلا لاق :هرخآ يف دازو «كش ريغ نم

 لوسر لاق :هظفلو دوعسم نبا ثيدح «طسوألا» يف يناربطلا یورو (ادج فيعض) (۱) - 80/5

 ناطيشلا هينأيف كبَر ركذاو لصف ٌتحبصأ دقف ْمُق :هل لاقف كَم هاتأ ليللا نم ةالصلا ٌدبعلا دارأ اذإ» : الب هللا

 وه نإو «نيعلا ٌريرق «مسجلا فيفخ ءًاطيشن حبصأ ؛ ىلصف ّماق نإف !موقت فوّسو ؛ٌليوط ليل كيلع :لوقيف
 . ههنا يف لاب ؛ حبصأ ىتح ناطيشلا َعاطأ

 هللا لوسر يل لاق :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۳)- 545947

 . «ليملا مايق َكَرَتَق ٌليللا ٌموقي ناك «نالف لثم نكت ال !هللاّدبع اي» : لي

 . مهريغو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور
 ىلع ناطيشلا ُدِقِمَي : لاق ل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره ېب نعو (حيحص) (4) - 340/4

 هللا ركذف ظَقيتسا ناف ءدُقراف ٌليوط لیل ٌكيلع ؛ ةدقع لك ىلع ٌبرضَي ءدقع ثالث مان وه اذإ مكدحأ سا أر ةيفاق

 ٌثيبخ ٌحبصأ لاو < ءسفنلا َبّيط ًاطيشن حبصأف «ٌةدقع ْثَّلحنا ىلص ْنإف ةدقع تّلحنا أوت ناف دفع ثلحنا

 . «نالسك سفنلا

 دق سفنلا َبّيط ًاطيشن ٌحبصيف» :هدنعو هجام نباو «يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 1 . ريخ ْبِصُي مل «سفنلا ٌتيَِح َنالْسك حبصأ لعفي مل ناو «ًاريخ باصأ

 )1١(1. مقر ؛ليللا مايق يف بيغرتلا» ١١ لب «!] هلبق بابلا يف مدقتو

 : تل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع يورو («فيعض) (۲) - PVY وا

 موب ًاريقف لجرلا كرتت ٍليللاب مونلا ةرثك نإف ٠ «ليملاب مونلا ريك ال !ينب اي : :ٌناميلسل واد نب َناميلس أ ثلاق»

 . ةمايقلا

 E ا ا

 تأ الو ركذ واسم نب ام لاق كي يبنلا َّنأ ؛ اضيأ هنع هللا يضر هنعو (حيحص) (0)- 5148-5

 هدَّقَع تلحنا دقو ءاريخ باصأ دق ًاطيشن حبصأ ؛ةالصلا ىلإ ماقو أضوت وه َنِإف هد دوقعم ريرج هيلعو الإ ماني

 . «اريخ بصي ملو «نالسك ًاليقث ٌحبصأو ؛هيلع هُدَقْعو ّحبصأ ؛هللا ركذي ملو ظقيتسا ِنِإو ءاهّلك

 ل ل ل GEGE نباو ةميزخ نبا هاور

 .[(5)مقرا١

 لك ضي هللا َّنإ» : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع و (فيعض) (۳) ۳۷۸ ۷

 .«ةرخآلا رمأب يلهاج ءايندلا رمأب ملاع .راهنلاب رامح «ليللاب ةفيج «قاوسألا يف باص ظاَوَج ٌيرَظْعَج

 . يناهبصألاو ء«هحيحص» يق نابح نبا هاور

 . ىهتنا «حاّيصلا :(باخصلا) و .لوكألا :(ظاوجلا) و . ظيغلا ديدشلا :(يرظعجلا)» : ةغللا لهأ لاقو

 (ىسمأ اذإو حبصأ اذإ اهلوقي راكذأو تايا يف بيغرتلا) ٤

 اتجرخ : لاق هنأ هنع هللا يضر هيبأ نع ِبيَبُخ نب هللادبع نب ذاعم نع (حيحص نسح) (۱)- 44-4

14۱ 



 : لاق مث ءًانيش نق ملف .؛لق » :لاقف ءهانكردأف ءانب يلصيل ب هللا لوسر ُبلظن ةديدش ةملظو رطم دليل يف
 #دحأ هللا وه لتال» :لاق ؟لوقأ ام !هللا لوسر اي :ُتلق .«لق»: :لاق مث .ًائيش لقأ ملف .«لق»

 ؛ ."ءيش لك نم كيفكُت ؛تارم ثالث حبصت نيحو «يسمت نيح «نيتذوعملا# و
 .ًالسرمو ًادنسم يئاسنلا هاورو . «بيرغ حيحص نسحا :لاقو «يذمرتلاو- هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 : تارم ثالث ٌحصُي نيح لاق نم : لاق لَك يبنلا نع راسي نب لقعم نعو (فيعض) (1) -70/4-649
 نيغبس هب ُهللا لگو ؛4رشحلا]) ةروس رخآ.نم ِتايآ ثالث أرقو ؛ (ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيا هللاب ذوعأ)
 تكاتك سن عااوب ءاديهش تام مويلا كلذ يف تام نإو « سمي ىتح هيلع نوُلصُي كلم فلآ

 - . ةلزنملا

 : :خشلا ن ضغب يفو .«بيرغ ثيدح» :لاقو ؛نامهط نب دلاخ ةياور نم يذمرتلا هاور
 ,"1بيرغ

 :لاق هنأ ولا لودر و وعسل اقر لع نبا نعو (ًادج فيعض) (۲) - ۳۸۰ - 1
 0 نوحبصت نيحو ٌنوسمُت نيح هللا ناحبسفإلا.: عيصي و بخبلا#

 كردأ ؛«(نؤجرخت كلذكو اهتوم دعب ضرألا يبحُيو ّيحلا نم تّيملا جرخُيو ِتّيملا نم ّيحلا جَرْحُب . نورهظُت
 .. (هتليل يف هتاف ام كردأ يسمي نيح ّنهلاق نمو كلذ هموي يف هتاف ام

 .اهخیرات» يف يراخبلا هيف ملكتو ءهفعضي ملو دواد وبأ هاور

 نأ رافعتمالا ٌةيسأ : :لاق يي يبنلا نع هنع هللا يضر سوأ نب دادش نعو (حيحص) (۲)- 59:0

 «ٌتعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع انأو «كدبع انأو ينتقلخ. «تنأ الإ هلإ ال يبر تنأ مهللا) :؟"![دبعلا لوقي

 الإ بونذلا رفغي الاهّنإ يل ٌرفغاف ءيبنذب [كل] ٌءوبأو ءّىلع كيمعنب كل ٌءوبأ ؛تعنص ام رش نم كب ذوعأ
 تاني ءحيامي "يح اھب اوب الات نعوا«ةبا لغم ؛هتليل نم تامف «يسمي نيح اهب ًانقوم اهلاق نم «(تنأ
 ا . ؛ةنجلا لخد ؛هموي نم

 رد رف يلب یاو يمي نيع اک ارش :هدنعو «يذمرتلاو يئاسنلاو يراخبلا هاور (هريغل ص)

 اا 0 ES حبصُي نأ
 ١ ثيدحلا | اذها ريغ يراخبلا يف دادشل سيلو

 ؛هلع هللا يضر هدير ثيدح نم مكاحلاو نابح باو داد وب ءاددو (هربغل ص) (۳)- 1°

 .فرتعأو فأ : هانغم ًادودمم واولا دعب ةزمهو ةمومضم ةدّحوم ءابب (ءوبأ)

 .ًاذج بيرغ ثيدح وهو ؛يذمرتلا هنسحي ملا :دلاخ ةمجرت يف يبهذلا لاق دقف ؛ةحيحص ريغ ةخسن اهلعلو : تلق 0(

 ١ .يذمرتلا َهْلِب ٠ تاملكلا ضعب يف انه امع فلتخي امهقايسو «يراخبلا اذكو ءيئاسلا نم ةدايز )(

 مهريغو .مهيلإ فلؤملا هازع نم دنع ثيدحلا تاياور: عيمجل فلاخم أطخ وهو ٤ىتح» :ةرامغ ةعوبطمو لصألا يف ()

 . يذمرتلا ثيدح تحت )۱۷٤۷( «ةحيحصلا يف جرخم وهو « يئاسنلاو يراخبلل ةدايزلاو
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 انم سيل» :لوقي ةي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع يورو (ركنم) (0- 881 - 7

 :حبصي نيحو يسمي نيح لاق نمو «همداخو هلهأ يف ًاملسم ًارما ناخ نم انم سيلو «ةنامألاب فلح نم
 ءوبأ ءكّلوسرو كّدبع ًادمحم نأو «كل كيرشال كّدحو «تنأ الإ هلإ ال يذلا هللا َتنأ َكنأب كدهشأ ينإ مهللا»

 حبصي نيح كلذ هموي نم اهلاق نإف «(كٌريغ بونذلا رفغي ال هنإ «يل زفغاف «يبنذب ءوبأو ءّيلع كتمعنب كل
 . (ًاديهش تام ؛هتليل نم تامف يسمُي نيح اهلاق نإو «ًاديهش تام ؛ يسمي نأ لبق كلذ هموي نم تامف

 .هريغو يناهبصألا مساقلا وبأ هاور

 ٌلوسر اي :لاقف ةَ يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو(حيحص) (4) 507 _ ۳

 رش نم تااتلا هللا تاملكب ذوعأ) :ٌتيسمأ نيح تلق ول امأ» : لاق !ةحرابلا يَّعَدَل برقع نم ُثيقل ام !هللا

 .«كّرضي مل ؛(قلخ ام

 نيح لاق نَم» : هظفلو «هنسحو يذمرتلاو ءهجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو كلام هاور (حيحص)

 . «ةليللا كلت َةَمْح ُهَرُضَت مل ؛(قلخ ام رش نم ِتاّماتلا هللا تاملكب ذوعأ) : تارم ثالث يسمُي

 .ًاعَّجَو اهل دجت ملف «مهنم ٌةيراج ثغدُلف ؛ةليل ّلك اهنولوقي اوناكف ءاهومّلعت انلهأ ناكف : ليهس لاق

 . يذمرتلا وحنب «هحيحصاا يف نابح نبا هاورو

 . كلذ ريغ ليقو «مس يذ لك ةغدل :ليقو «مسلا وه : ميملا فيفختو ةلمهملا ءاحلا مضب (ةّمُحلا)

 نيح لاق نم» : هِي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (0) 58 _ 4

 لاق ٌدحأ الإ هب ءاج امم َلضفأب ةمايقلا موي ٌّدحأ ِتأي مل «ةزم ةئم (هدمحبو هللا ّناحبس) : يسمي نيحو ٌحبصُي

 . هيلع داز وأ «لاق ام ّلثم

 ميظعلا هللا ناحبس» :هدنعو «دواد وبأو . يئاسنلاو يذمرتلاو - هل ظفللاو - ملسم ءاور (حيحص)

 . اهدمحيو

 ءةرم ةئم حبصأ اذإ لاق نم» :هظفلو ««ملسم طرش ىلع حيحصا :لاقو مكاحلاو ءايندلا يبأ نبا ءاورو

 . رحبلا ِدَبَر نم ٌرثكأ تناك ْنِإو هُيونذ ترفُع ؛(هدمحبو هللا ناحبس) :ةرم ةئم ىسمأ اذإو

 ال) :لاق نّم» :لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ًاضيأ ةريره يبأ نعو(حيحص) (5) 704 _ ٠

 لدع هل تناك ؛ةرم ةئم موي يف (ريدق ءيش لك ىلع وهو ءٌدمحلا هلو ؛ُكلملا هل ءهل كيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ

 ىتح كلذ هّموي ناطيشلا نم "زز هل تناكو «ةئيس ٌةئم هلع تيحمو ءةنسح ثم هل ")بتكو «باقر رش

 .؛هنم ٌرثكأ لمع لجر الإ هب ءاج امم َلضفأب ٌدحأ ِتأي ملو هيب

 .ملسمو يراخبلا هاور

 . (. .اهجوز ىلع ةأرملا داسفإ نم بيهرتلا ١١ /حاكتلا )١7- يف يتأتس «ىرخأ ةياور نم حيحص ثيدحلا انه ىلإ 0(

 .ثينأتلاب ةياور يفو ؛روكذملا لوقلا بتك :يأ (۲)
 .ملعأ هللاو .ةذوعلاو «نيصحلا عضوملا :ئازلاو ءارلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب (۳)
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 . لاق :لوقي هنع هللا يضر نافع ّنب ٌنامثع تعمس :لاق َنامثع نب َناَبَأ نعو (حيحص) (۷) 56 5
 ٠ ٌءيش همسا عم ضيا يذلا هللا مسب) :ةليل لك ِءاسمو موي ّلك حابص يف لوقي دبع نم ام» : لب هللا لوسر
 “فرط هباصأ دق نابأ ناكو .2ءيش ه هّرضيف ؛تارم ثالث (ميلعلا عيمسلا وهو فاعلا يال ضرألا يف
 : هيد رعب َكُتكَدَح امك ٌتيدحلا لإ اَمأ ؟رظنت ام :ٌنابأ لاقف !'”هيلإ ظني ٌلجرلا لمجف جاف
 .هَرَدَق هللا يضمُتل

 يف نابح نبا . «حيخص بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 1 . «دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلاو ««هحيحص)

 اذإ لاق نم : لاق هنع هللا يضر ءادردلا .يبأ نع ءادردلا ّمأ نعو (فوقوم :فيعض) (5) 587 - 410
 ام هللا: تن 1 شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ:ال هللا يبسح# :ىسمأ اذإو حبصأ

 .ًابذاك وأ ناك ًاقداص . هّمهأ

 يلا بق نم لاقي ال اذه لثم نإ :لاقي دقو . هريغو ينسلا نبا هعفرو فوقوم اذكه دواد ربأ ءاور

 1 ."عوفرملا ليبس هليبسف «داهتجالاو

FAT ۹۸نی لاق نم: لاق رك هللا لوسر نأ ی ا یاو ت 02  

 هللا َتنأ كنأ ؛كقلخ عيمجو ؛كتكئالمو «كشرع ةلمح دهشأو كدهشُأ ٌثحبصأ ينإ | مهللا) : يسمي وأ حبصي
 نم هّفصن هللا قتعأ ؛نيترم اهلاق نمو ءرانلا نم ُهَعِبُر هللا قتعأ ؛(كلوسرو كدب ًادمحم نأو تن الإ هلإ ال

 . «رانلا نم هللا هقتعأ ؛ًاعبرأ اهلاق نإف ءرانلا نم هعابرأ ةئالث ُهللا قتعأ ؛ًاثالث اهلاق نمو «رانلا

 الإ) دعب هيف دازو ؛«ىئاسنلاو .(نسح ثيدح» :لاقو هوحنب يذمرتلاو هل :ظفللاو دواد وبأ هاور
 ! ١ .«كل كيرش ال كدحو» :!تنآ

 باصأ ام هل هللا رفغ الإ» :لاقو ءهرخآ ىلإ EE . .٠ لقب مون ةظيوألا» يف يتاريطلا امد
 . «كلت هتليل يف باصأ ام هل هللا رفغ ىسمأ اذإ اهلاق نإف كلذ هموي يف بنذ نم

 .يذمرتلا دنع كلذك وهو

 اذإ لاق نم» :لاق لَك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر شاّيَع يبأ نعو (حيحص) (۸) 183-84
 ةبقر لدع هل ناك ؛(ريدق ءيش لك ىلع وهو ءٌدمحلا هلو «كلملا هل .هل ٌكيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ ال) : حبصأ

 هنأك ًاراكنإو ًابّجعت :ينآ "هيلإ رظني لجرلا لعجف» :هلوقو .اهنم كايإو هللا انافاع ةفورعم ةلع ؛ماللا حتفب رهو ءهضعب :يأ 0(
 ًاعفر نابأ هل لافف ؟ًاحيحص ثيدحلا ناك نإ جلافلا كباصأ فيكف ؛ءاسمو حابص لك يف ةملكلا هله لوقت تنك كنإ :لوقي
 EN ةياغلل هيف ماللاو . ءاضمإلا نم «هللا يضميل» : هلوق ىلإ «رظنت اما : يراكنإلا ماهفتسالا قيرطب هبّجعتل

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا ()

 ٤١ E ص) ؟حيحصلا" ةمدقم رظناو . .(5185) (ةفيعضلا يف هئايبو ًافوقومو ًاعوفرم فيعض ره :تلق (۳)
 ظفاجا نهتم اسار ريق: يذيربلا نع لقت كلذكو «فيعض يأ ؛«بيرغ ثيدح» :صمحو قالوب ةعبط يف يذلا :تلق )5(

 . . هدانسإ لاحب قئاللا وهو «يجانلا



 نم زرح يف ناكو ؛تاجرد ٌرشع هل عفرو « تائيس شع هنع طخو «ٍتانسح ٌرشع هل بتُكو «ليعامسإ ِدَّلَو نم

 اک هللا لوسر ٌلجر ىأرف :دامح لاق .«حبصُي ىتح كلذ لثم هل ناك ىسمأ اذإ اهلاق ْنِف « يسمي ىتح ناطيشلا

 . شایع وبأ قدص : لاق ؟اذكو اذكب كنع ثّدحي شايع ابآ نإ !هللا ٌلوسر اي :لاقف . مئانلا یری اميف

 . مانملا ىلع مهلك اوقفتاو «2'”هجام نباو يئاسنلاو  هظفل اذهو  دواد وبأ هاور

 :لاقيو . بيطخلا هركذ .(شايع يبأ نبا) :لاقيو «ةمجعملا نيشلاو تحت ةانثملا ءايلاب (شاّبع وبأ)

 «نامعتلا ني دير: :ليقو «ةماصلا ني ديز هنساو ©" 'مكاحلا دمحأ وبأ هركذ «يراصنألا يقرزلا شايع نبا

 ان .ةالصلا رصق يف رخآ ثيدحو «ملعأ اميف ثيدحلا اذه ريغ ةتسلا لوصألا يف هل سيلو . كلذ ريغ ليقو

 ©20دواد وبأ

 هلداع ام : حتفلابو «هسنج نم ءيشلا لداع ام : رسكلاب ليقو «لثملا وه :ةغل هحتفو «رسكلاب (لذعلا)

 . هسنج ريغ نم

 صْمح) دجسم يف ناك هنأ :- يشبحلا روطمم وهو - مالس يبأ نعو (فيعض) (1)-84-

 مل للي هللا لوسر نم هّتعمس ثيدحب ينثّدح :لاقف هيلإ ماقف ي هللا ٌلوسر ّمَدَح اذه :اولاقف ٌلجر هب َرَمَف

 هللاب انيضر) : ىسمأ اذإو حبصأ اذإ لاق نم :لوقي ءالي هللا لوسر تعمس :لاقف .ٌلاجرلا هنيبو كنيب هلوادتت

 . ؛ُهَيِضرُي نأ هللا ىلع ًاقح ناك الإ ؛(ًالوسر ةَ دمحمبو ءًانيد مالسإلابو ءًابر

 ا 23

 :لاقو نانوث نع ةملس يبأ نع نابزرملا نب ديعس دعس يبأ ةياور نم يذمرتلاو .هل ظفللاو دواد وبأ هاور

 نأ يغبنيف .«ًايبن دمحمبو) :هدنعو «ديعب وهو ««حيحص نسح» : خسنلا ضعب يفو «2«بيرغ نسح ثيدحا

 هاورو . ةي يبنلا مداخ مالس يبأ نع قباس نع هجام نبا هاورو . ًالوسرو ًايبن دمحمبو :لاقيف ءامهنيب عمجي

 يسمي نيح «تارم ثالث كلذ لوقي هنأ :دمحأ دنعو . (ةيجان نب قباس مالس يبأ نع :الاقف مكاحلاو دمحأ

 تبجَو' :هرخآ يف لاقو «اسملاو حابصلا ركذ ريغ نم ديعس يبأ ثيدح نم «ملسم» يف وهو . حبصي نيحو

 ةدايزلاو ًافيعض هدانسإ ناك املو .٠٠ . .ىلع وهو «تومي ال يح وهو «تيميو يبحي :دازو يّتسلا نباو» :لصألا يف انه )١(
 ««فيعضلا» يف اهدارفإ بساني ال امم ؛اهناثمأك «حيحصلا» نم اهفذح تدّمعت يّنإَف «ةركنم هريغو دواد يبأ ةياور ىلع

 .(170) مقرب يتالا بويأ يبأ ثيدح يف تباث اهضعبو

 مكاحلا هللادبع يبأ ريغ وه ءاذه مكاحلا دمحأ ربأو .هريغو «ةباصإلا" نم بيوصتلاو ««مكاحلاو» :ةرامع ةعوبطمو لصألا (۲)

 ةطوطخم اهنمو «4يدع نب دمحأ وبأ هركذ : «بيغرتلا» خن ضعب يف عقو دقو ءهل خيش اذه لب .؛كردتسملا» بحاص

 يدع نب دمحأ يبأل لحد ال ْنأ :هتصالخ ليوط مالكب فنصملا بّقعتف :«ةلاجعلا يف يجانلا ظفاحلا ةخسنو . ةيرهاظلا

 !!أطخلا اوتبثأف ةثالثلا نوقلعملا اذه نع لفغو .هانتبلأ ام باوصلا َنأو ءانه

 )١111(. ؛هحيحص# يف يدنع وهو ء(١۱۲۳) مقر «هننس» يف (۳)

 هنيبو كنيب هلوادتت مل) :هلوقو .مولعملا يضاملا ةغيصب (مدخ) :هلوقو .ماشلا يف ةدلب :ميملا نوكسو ةلمهملا رسكب )٤(
 ةطساو ال4 هللا لوسر نيبو كنيب نكي مل ىنعملاو ؛ةرم هذهو ةرم هذه هتذخأ :(يدبألا هتلوادت) :؛حاحصلا» يف ؛(لاجرلا

 . ملعأ هللاو . ةينوكلا اياضقلاو «ةيعرشلا ماكحألاب اضرلا لمشي ابر هللاب انيضر) : هلوقو . لاجرلا

 = . حضاو وهو هلحم اذه سيلو . داهجلا يف هيقاب ركذو . «آيبن دمحمبو ًائيد مالسإلابو ًابر هللاب يضر نم» : هظفل نکل :تلق (ه)
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 نع رعسم نع عيكو هآور» :لاقو «هجام نبا و ربلادبع نبا حصو .«ةنجلا هل
 ««هيف أطخأف ,اةمالس وبأ' :مالس [يبأ] يف [لاق] اذكو )هيف. أطخأف 0 نع ةمالس يبأ نع ليقع يبأ
 ر . «ةباحصلا يف قباس حصي الو : لاق

 : لاق - ةّيقيزف ب نوكي ناكو لَك هللا لوسر بحاص - رذْئَتُحلا نعو (هريغل ح) (4) 550-01
 انأف «(ًايبن دمحمبو ديد مالسإلابو ابر هللاب تیضر) : حبصأ اذإ لاق ْنَم» : لوقي ا هللا لوسر تعمس

 1 . ؛ًةنجلا لخوا یتح هديب ندخل : ميعزلا

 .*!نسح دانسإب ينازبطلا هاور

 : لاق لي هللا لوسر نأ. ؛هنع هللا يضر '*”يضايبلا ماّنَغ نب هللادبع نعو (فيعض) (۷) 86 - 5
 كلف ؛كل َكيرش ال كّدحو كنمف ؛ٌكقلخ نم دحأب وأ ءةمعن نم يب ّحَبصأ ام مهللا) : ٌحبصُي نيح لاق نم»

 ؛ هليل ركش ىّدأ دقف ؛ يسمي نيح كلذ َلثم لاق نمو ؛هموي ٌركش ىذأ دقف ؛(ركشلا كلو «دمحلا
 .هل ظفللاو يئاسنلاو «دواد وبأ هاور

FATهلعلو هلا رو تود ؛ هظفلب سابع نبا نع «هحيحص" يف نابح نبا هاورو (فيعض) (8)-  
 . يلصأ نم طقس

AEFحّبس نما : : هلو هللا لوسر لاق لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو (فيعض) (9) - ني  

 نمك ناك ؛ ينشعلاب ةئمو «ةادغلاب فم هللا دعب نمو «قجح نم جح نمک ناك ؛ يشعلاب ٌةئمو قادغلاب ّةئم هللا

 ؛ يشعلاب ٌةئمو «ةاذغلاب ًةئم َلَلَم نمو «- هللا ليبس يف ةوزغ ثم ازغ :لاق وأ - هللا ليبس يف سرف ةئم ىلع لَمَح
 ادا مويا كلغ يف اب ملا يشعلاب ةئمو «ةادغلاب ٌةئم هللا ربك نمو < :ليعانسإ لَو نم ةبقر هئم قتعأ نمك ناك
 . «لاق ام ىلع داز وأ «لاق ام لثم لاق نم الإ ؛ ىتأ امم ٌرثكأب

 ورمع نع «ةزمح نب كاحضلا نع ىيحي نب ديعس همساو - يريمحلا نايفس يبأ ةياوز نم يذمرتلا هاور .
 . هيلع مالكلا ينأي بيعش نب ورمعو «كاحضلاو «نايفس وبأو ۔ ا وبلا لاقو «بيعش نب

 تيضر :لاق نم» :دواد يبأ ظفلو « (يمرلا يف بيغرتلا ۸ /داهجلا - 11) ملسم ظفل يتأيسو :(94-98) هةلاجعلا» يف:اذك =
 ؟ةحيحصلا# 'ْيف جرخم :وهز ؛1ةنجلا هل تبجو» :الاقو :؟.- .ًاقح ناك الإ» : ملسم دنع الو هدنع .سيلو «خلإ .٠ . للاب

١ ! (TO 

 .ناتدايزلا هنمو )۳١٠١(« ةمجرتلا مقر (1)
 . سكعلابو ًايعبات يباحصلا لعجف هبلق هنأ : ينعي (۲)

 .(۱۱۲۸) مقر (قباس) ةمجرت يفءاذه ركذ : تلق )۳(

 E رظنا . عبوت دق هنكل «(نيدشر) هيف : تلق 2

 .راصنألإ نم نطب ': (ةضايب) ىلإ ةبسن . (9)

 فيجضت وهو. هريغو نابح نبال عقو اذك (سابع نبا) :هلوقو .«دراوملا» و «ناسحإلا» يف أكلذك هنإف ءطقس ال :تلق' (5)
 !ةثالثلا ةلهجلا هنع لفغو «مدقتملا يضايبلا هللادبع وهو ؛(مانغ نبا) هباوص

 : هعجارف «هنع ينغي ام ؟حيحصلا» يف انه )¥(



 سمشلا عولط لبق رم ًةئم (هللا ناحبس) :لاق نم» :هظفلو :0'2يئاسّتلا اورو (نسح) (۱۰) ٠-08

 ناك ؛اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ةرم ةئم (هلل دمحلا) :لاق نمو ندب ةئم نم ٌلضفأ ناك ؛اهبورغ َلبقو

 لبقو سمشلا عولط لبق «ةرم ةئم (ربكأ هللا) :لاق نمو هللا ليبس يف اهيلع ُلَمحُي سرف ةئم نم ّلضفأ

 «دمحلا هلو ءكلملا هل ءهل كيرش ال هّدحو هللا الإ لإ ال) : لاق نمو «ةبقر ةئام يتتع نم ٌلضفأ ناك « اهبورغ

 نم لضفأ يلمعب ٌدحأ ةمايقلا موي ْءىجَي مل « ءاهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ةرم َةئم (ريدق ءيش لك ىلع وهو

 . ؛هيلع داز وأ «هلوق ّلثم لاق نم الإ .هلمع

 ضعب مدخت تناكو  هتثّدح هم نأ : مشاه ينب ىلوم ديمحلادبع نعو (فيعض) 388-14" -)1١(

 هللا ناحبس) : نيحبصُت نيح يلوق» :لوقيف اهمّلعب ناك اب يبنلا نأ : اهْئَّدح لب يبنلا ةنبا نأ - لي يبنلا تانب

 دق هللا نأو ءريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ُمّلعأ .نكي مل أشي مل امو «ناك هللا ءاش ام ؛هللاب الإ ةوق ال «هدمحبو

 ىتح ظفُح ؛يسمُي نيح نهلاق نمو «يسمُي ىتح ظفُح ؛حبصُي نيح نهلاق نم هنإف ؛(ًاملع ءيش لكب طاحأ

 . ؟حبصي

 .اهفرعأ ال ديمحلادبع مأو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ءالؤه ٌعَدَي لكي هللا لوسر ْنكي مل :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۱۱) 504 68

 كلأسأ ينإ ّمهللا ؛ةرخآلاو ايندلا يف «ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ ٌمهللا» : حصي نيحو يسمُي نيح تاملكلا

 نيب نم ينظفحا مهللا ؛ يتاعور ْنماو «يتاروع رسا مهللا «يلامو يلهأو «يايندو ينيد يف ةيفاعلاو وفعلا

 .«يتحت نم لاتا نأ َكِتمظعب ذوعأو «يقوف نمو «يلامش نعو «ينيمب نعو ؛يفلخ نمو ءّيَدَي

 ءهجام نباو يئاسنلاو ء هل ظفللاو  دواد وبأ هاور .«فسخلا ينعي» :- حاّرجلا نبا وهو  عيكو لاق

 .ادانسإلا حيحصلا :لاقو مكاحلاو

 ضرأ يف وهو - لاق هلأ ؛هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نعو (حيحص نسح) (17)- لكل

 ءدمحلا هلو :كلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) :ةوُدُع لاق نم : لاق ةي هللا لوسر نإ :- مورلا

 رشع َرْدَق هل ّنُكو ؛تائيس رشع هنع احمو «ٍتانسح ٌرشع هل هللا ّبتك ؛تارم َرْشع (ريدق ءيش لك ىلع وهو

 .«كلذ لثمف ٌةّيشع اهلاق نمو «ناطيشلا نم هللا هراجأو «باقر

 رصعلاو حبصلا دعب لوقي اميف هظفل مدقتو ««هحيحص» يف نابح نباو هل ظفللاو - يئاسنلاو دمحأ هاور

 ١[. ثيدحلا ؟5 /ةالصلا 5] . برغملاو

 لكب هل هللا بتك» :لاقو ««تيميو يبحب» :هدمحلا هلو :هلوق دعب هتياور يف دمحأ دازو (نسح)

 ظفاحلا راشأو «نسح دنس اذهو :تلق . هب بيعش نب ورمع نع يعازوألا ةياور نم ء(١۸۲ )٤۷١/ «ةليللاو مويلا» يف :يأ )١(

 نكل «هوحن هب بيعش نب ورمع نع ةرمح نب كاحضلا قيرط نم يذمرتلا هاور دقو 20107 /11) حفلا يف هتيوقت ىلإ

 ضعب يعازوألا ةياور نتمل فلاخم هنتمو امّيس ال ؛هدانسإ تبثي ملو «مّدقتملا هظفلو «بيرقتلا» يف امك فبعض اذه كاّحَصلا

 . ةفلاخملا
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 «باقر ٍرشعك هل َّنُكو «تاجرد ٌرشع اهب هللا هعفرو «تائينم ٌرشع اهب هنعأ احمو ؛ٍتانسح ٌرشع اهلاق ةدحاو

 . «كلذ لثمف يسمي نيح اهلاق ْنإف ٠ رهي المع ذئموب لمعي ملو «هرخآ ىلإ راهنلا لوأ نم ٌةحّلْسَم هل َنُكو
 .ديج امهدانسإو :ءدمحأ وحنب يناربطلا هاورو

 . خالس يوذ اوناك اذإ موقلا :نيتلمهملا ءاحلاو نيسلاو «ماللاو ميملا حتفب (ةحلسملا)

 ١ عيال : لاق ي هللا لوسر نأ ؛ هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يورو (فيعض) ۷ - ۳۸۹ - )١(
 , افلأ اهنإف «ةرم ةئم.(هدمحبو هللا ناحبس) :لوقي حبصي نيح «ةنسح يفلأ موي لك هلل لمعي نأ مكتم ٌلجر
 IRE RL RSE « ةنسح

 . «ةنسح فلأ» :هدنعو دمحأو «هل ظفللاو يناربطلا هاور .

 ًارق نم» : هللا لزسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (11) 7550-4

 ىتح اهب ظنخ ؛ ينمي نيح «يسركلا ةيآ» و ؛«ريصملا هيلإو» ىلإ «رقاغ مخل وأو ءاهّلك «ناخدلا»

a1  
 نم يله ي بأ نب ركب يبأ نب نمحرلادبع يف مهضعب ملكت دقو بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . (هظفح لبق

 نم» :ِلَي هللا لوشر لاق :لاق امهنع هللا يضر رسب نب هللادبع نعو: (فیعض) (10 - مول 44
 .«بونذلا نم كلذ نيب ام هيلع اوبتكتال : هتكئالمل لجو زع هللا لاق ؛ريخب همّتَحو «ریخب هراهن َلوأ حتفتسا

 : . هللا ءاش نإ "”نسح هدانسإو «يناربطلا هاور
 :ف هللا لوسر لاق : لاق «هنع هللا يضر يلهابلا ةمامآ يبأ نع يوُرو «افيض) -)1١5( مولد

 «كب تنما. «كدبع انأو ءيبر تنأ .تنأ الإ هلإ ال < محلا كل مهللا) :تارم ثالث حبصي نيح لاق نما
 يبونذل كّرفغتسأو ءيلمع رش نم كيلإ بوتأ «٠ «تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع ٌتحبصأ ينإ «ينيد كل ًاصلخم
 هلإ ال ءدمحلا كل مهللا) : يسمي نيح لاق نإو :ةنجلا لحد مولا كلذ نق تام ناق +٠ :(تنأ الإ اهرفغي ال يتلا
 «تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع تيسمأ ينإ «ينيد كل ًاصلخم .كب تنمآ ‹كدبع انأو يير تنأ «تنأ الإ
 مث ٠ هةنجلا لخد ؛ةليللا كلت يف تامف (تنأ الإ اهرفغي ال يتلا ي يبونذل كرفغتسأو «يلمع رش نم كيلإ بوتأ
 الإ + ميلا كلذ يف ُثوميف موي يف دبع اهلاق ام هللاو : :لوقي هريغ ىلع فلحب ال ام فح يي هللا لوسر ناك

 .هةنجلا لخد ؛ ةليللا كلت يف يفوتق «يسمي نيح اهلاق نإو ةنجلا لخد

 ّْ .هل ظفللاو .«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 لڳ يبنلا عمس هنأ : هنع هللا يضر لبج نب ذاعم ثيذح نم مصاع يبأ نبا هاورو (؟) ٠-219-91
 الإ ؛هموي نم ٌثوميف «حبصلا ةالص دعب ٍتاملكلا ءالؤه لوقي ٍدبع نم ام هنإ» : ينثتسي ال تارم ثالث فلجي

 كِيلِإ بوتأ» : لاق هنأ الإ ؛راصتخاب هركذف .«ةنجلا لخد ؛هتليل نم ٌتامف. ءيسمي نيح اهلاق نإو ءةنجلا لخد

 .(۲۲۳۸) «ةفيعضلا» يف هنايبو «فرعي ال ْنَم هيف نإف ؛الك :تلق (1)
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 . "يلمع ِءىَّبَس نم
 . ملعأ هناحبس هللاو .“'”فيحصت هلعلو .«يلمع رش نم» : هلوق نم'برقأ وهو

 لاق نم» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يوُرو (فيعض) (17)- ۳-401

 . «هللا ّقيتع هموي رخآ ناكو «هللا نم هسفن ىرتشا دقف ؛ةرم فلأ (هدمحبو هللا ناحبس) : حبصأ اذإ

 . مهريغو يناهبصألاو يطئارخلاو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ام» : ةمطافل ةَ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (نسح) (18) - 551 _ ۲

 حلصأ ؛ُثيغتسأ ٌكتمحرب ُمويق اي ٌئيح اي :ٍتيسمأ اذإو ٍتحبصأ اذإ يلوقت نأ ؟هب كيصوأ ام يعمست ْنأ كعنمي

 .«نيع ةفرط يسفن ىلإ ينك الو لَك ينأش يل
 . «امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «حيحص دانسإب رازبلاو يئاسنلا هاور

 ؛صقنب ناكف ءرمت نم ْنرُج هل ناك هلأ :هنع هللا يضر ٍبعك نب ٌيبأ نعو (حيحص) (14) - 1 40۳

 مأ ينج  ؟َتنأ ام :لاقف «مالسلا هيلع درف هيلع مّلسف «ملّتحملا م الغلا هبش بادب وه اذإف ءةليل تاذ هسرحف

 ىل اذه“ لاق « «بلك ٌرعش ةرعشو «بلك دی هدي اذإف هدي هلوانف ءكدي ينلوانف :لاق . ينج : :لاق ؟ي ّيسنإ

 «ةقدصلا بحت كنأ انغلب :لاق ؟كب ءاج امف :لاق ءينم ٌدشأ الجر مهيف ام نأ نجلا ٍتملع دق :لاق ؟نجلا

 وه الإ هلإ ال هللا : «ةرقبلا# ةروس يف يتلا ةبآلا هذه : لكامل امن :لاق . كماعط نم بيصن انئجف

 املف . يسمي ىتح نم ريج حبصُي نيح اهلاق نمو ؛ ؛ ٌحبصُي ىتح انم ريج ؛ يسمي نيح اهلاق نم ميقا ّيحلا
 .؟ٌثيبخلا قدص» :لاقف هل كلذ ركذف كك هللا لوسر ىتأ حبصأ

 . هل ظفللاو ءدّيج دانسإب يناربطلاو يئاسنلا هاور

 . (نيِرّجلا) كلذكو «رديبلا وه :ءارلا نوكسو ميجلا مضب (نْرُجلا)

 نم ٌةتعمس ًاثيدح كثدحأ الأ :بدنج نب ةرُّمَس لاق :لاق نسحلا نعو (فيعض) (۱۷) - ۳۹۵ ه4

 : ىسمأ اذإو حبصأ اذإ لاق نم» :لاق «یلب :تلق ؟ًارارم ّرمع نمو «ًارارم ركب يبأ نمو ءرارم قو هللا لوسر

 ٍلأسي مل ؛«ينييحُت تناو يني د تنأو «ينيقست تنأو «ينمعطت تنأو «ينيدهت تنأو «ينتقَلَخ ينتقلخ َتنأ مهللا)

 ال هللا لوسر نم هتعمس ًاثيدح كثدحأ الأ :تلقف ''مالس نب هللا دبع ٌثيقلف : لاق . ؛هايإ هاطعأ الإ ًائيش هللا

 هللا وسو از ياي لاه «ثيدحلا اذهب هّتثدحف «ىلب :لاق ؟ًارارم رمع نمو ءأرارم ركب يبأ نمو ءارارم

 .تارم عبس موي لك يف نهب وعدي ناكف «مالسلا هيلع ىسوم نهاطعأ دق لجو زع هللا ناك تاملكلا ءالؤه ءَ

 . ؛هايإ هاطعأ الإ ًائيش هللا ٌلأسي الف

 /انه ٠٠١[ 471 مقر هرظنا .«تعنص ام رشا : ظفلب حيحصلا دادش ثيدح يف هنال باوصلا وه سكعلاو «لاق اذك . )١(

 وه امنإ مقرلا اذهب هدنع يذلا نإف ءمهماهوأ نم وهو )۳٠١(! «ءاعدلا» باتكل ةثالثلا هازع ذاعم ثيدحو . يناثلا ثيدحلا

 . (8755) «ةفيعضلا» يف وهو !هلبق يذلا ةمامأ يبأ ثيدح

 .أطخ وهو ءاهريغو ةرامع ةعوبطم يف كلذكو ؛(ميلس):: لصألا قفز
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 2©)دسح دانسإب طسوألا» يف يناربطلا هاور

 يلع یلص نما 8 هللا لرسر لاق لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ"نعو (ففيعض) (18) - ۳۹1-40
 ی ی ر حس ع

 "ديج امهدحأ نيدانسإب يناربطلا هاور

ER RS ۳۹-4نأ هرمأو اعد همل كي هللا لوسر نأ :  
 ىف ريخلاو .كيدعسو كيبل «كيبل مهللا كيبل) : :ٌحبصت نيح لق» : لاق موي لك يف هلهأ هب دهاعتيو هدهاعتي
 اه بوني ب ایست رادیو ثري د «ٍفلح نم تفلح وأ ءلوق نم تلق ام مهللا ؛ ؛«كيلإو كنمو «كيدي
 ٌتيلص "امو مهلا ءريدق ٍءيش لك ىلع كنإ كب الإ ةوق الو لوح ال ؛نكي مل اش مل امو ناک تعش
 ابل عل .«ةرخآلاو ايندلا يف يتلو كنإ | ءَتنعل نم ىلعف ةنعل نم ُثنعل امو .ٌتيلص نم ىلعف ةالص

 .كهجو ىلإ ظل ةذلو «توملا دعب شيعلا دريو ءءاضقلا دعب اضرلا كلأسأ ينإ مهللا «نيحلاصلاب ينقحلآو
 وأ ؛يدتعأ وأ َمَلظَأ وأ ؛ «َمِلظأ نأ مهللا كب ذوعأو ةَّلِضُم ةنتف الو ةَّرِضْم ءاّرض ريغ يف «كئاقل ىلإ ًاقوشو
 اذ ءةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تارامسلا رطاق مهللا «هرفغت ال ًابنذ وأ ٌةئيطخ ٌبستكأ وأ « يلع ىدتعُي
 الإ هلإ ال نأ دهشأ ينأ - ًاديهش هللاب ىفكو - كدهشأو ءايندلا ةايحلا اذه يف كيلإ ٌدهعأ ينإف «ماركإلاو لالجلا
 كّدبُع دمحم نأ دهشأو «ريدق ءيش لک ىلع تنأو «دمحلا كلو ءكلملا كل كل كيرش ال كدحو «تنأ

 يف نم ثعبت كنآو ءاهيف بيرال ٌةينآ ةعاسلاو ءٌّقح ًدنجلاو ٌقح كءاقلو وح كدعو نأ دهشأو .كّلوسرو
 يل رفغاف «كتمحرب الإ قل اال ينإو .ٍةنيطخو بنذو ةروعو ٍفعض ىلإ ينلكت يفت ىلإ ينلكت نإ كنو ءروبقلا
 1 ' .«ميحرلا باوتلا تنأ كنإ يلع بنو «تنأ:الإ بونذلا رفغي ال هنإ ءاهلك يبونذ

 داو لك قطو هر ادانسإلا حيحص» :لاقو مكاخلاو «يناربطلاو دمحأ هاور
 .ءاضقلا

)3١( - PAA oVنع 4 هللا لوسر لاس هلأ :هنع هللا يضر َنافع نب َنامثع نع يورو (عوضوم)  
 ناحبسو ءريكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال اهريسفت ءدحأ اهنع ينلأس اما : الع يلا لاقف ؟ضرألاو تاوامسلا ديلاقم
 ىبحي ,:ريخلا هديب 'ءْنطابلا ءٌرهاظلا ءٌرخالا ؛لوألا ءهللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا رفغتسأ «هدمحبو هللا
 امأ ل راع ل اهيا العا ؛تارم رشع ع حبصأ اذإ اهلاق نم ! !نامشع ايا .ريدق ءيش لك ىلعاوهو .تيميو
 .ةنجلا يف ةجرد هل عقر تلال اأو ءةنجلا يف ًاراطنق ىطعيف ةيناثلا امأو .هدونجو َسيلبإ نم سّرحُيف ةدحاو

 عقرب اةفيعضلا» يف ةجرخم رهو «یرت امك ثيدحتلاب حرصي مث سلدم وهو ء(يرصبلا وهوا ن نسحلا هنأ الول كلذك وه : تلق 0(

KOS : 

 «ةفيعضلا» :رظنا .«ءادردلا يبأ نم عمسي مل نادعم نب دلاخ نال عاطقنا هيف نكل» : :هلوقب يواخسلا هبقعتو .لاق اذك. ()
.(oYAA) 

 ا وتا راو لولا :لصألا (9

 . (1۷۳۳) «ةلسلسلا# يف هنايبو «فيعضو « عاطقنا هيف : تلق )4(

en 



 امأو «ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا أرق نمك رجألا نم اهيف هلف ةسماخلا تاو «نيهلا روُحلا نم جر ةعبارلا امأو

 رمتعاو جح نمک !نامثع اي "اذه عم هلو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا أرق نمك رجألا نم هلف] ةسداسلا

 . ؟ءادهشلا عّباطب هل مخ ؛هموي نم تام نإو ؛ هّترمعو هّجح هللا لبقف

 دقو «ةراكن هيفو ءمهريغو - دانس مهحلصأ ود ينسلا نباو "ىلعي وبأو مصاع يبأ نبا هاور

 . ملعأ هللاو . ديعبب سيلو ««عوضوما : هيف ليق

 ام» : لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر يبراحُملا نابأ نع يورو (ًادج فيعض) ( 117-844 ۸

إ هلإ ال نأ دهشأو عيش هب درج ال يذلا هلل دمحلا) : ىمأ اذإو حبصأ اذإ لوقي ملسم دبع نم
 الإ ؟(ُهللا ال

 “۲ حبصي ىتح هبونذ هل ترفغ ؛ ىسمأ اذإ اهلاق اذإو «يسمُب ىتح هبونذ هل ترفغ

 . هريغو رازبلا هاور

 نم ةعاس دعب ةناّبجلا ىلإ لجر جرخ :لاق ِدْرَولا نب بيهُو نعو «فوقوم فيعض) (۲۲) - 4٠١ ةهو

 :لاق هيلع سلج ىتح ءيش ءاجو «عضو ىتح ريرسب ءيجو «ةديدش ًاتاوصأو ًاسح ٌتعمسف :لاق «لبللا

 نم هللا ءاش ام لاق ىتح ءدحأ هبجي ملف ؟ريبزلا ن نب ةورعب يل نم :لاقف خرص مث :هدونج هيلإ تعمتجاو

 كشوأ مث ءهللا ءاش ام ثكمف «هيلإ رظنأ انأو ةنيدملا وحن ةّجوتف : لاق .هكيفكأ انأ :دحاو لاقف «تاوصألا

 الف ىسمأ اذإو حبصأ اذإ تاملك لوقي هتدجو : :لاق ؟مل كليو :لاق .ةورع ىلإ يل ليبس ال :لاقف ةعجرلا

 ٌتللُد ىتح ؟هنع ٌتلأسف «ةنيدملا تيتأف «ينوزهج : يلهأل تلق تحبصأ املف : لجرلا لاق . نهعم هيلإ صّلخُي

 امو تيأر امب هثربخأف «ينربخي نأ ىبأف ؟تيسمأ اذإو ٌتحبصأ اذإ هلوقت ًائيش : : تلقف ءريبك خيش وه اذإفأ هيلع

 تبجلاب ٌثرفكو ؛ميظعلا هللاب تنمآ) :تيسمأ اذإو ٌتحبصأ اذإ لوقأ ينأ ريغ «يردأ ام :لاقف .ٌتعمس

 اذإو «تارم ثالث ٌثحبصأ اذإ ؛(ميلع عيمس هللاو ءاهل ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب ٌتكسمتساو «توغاطلاو

 . تارم ثالث ٌثيسمأ

 «0(ناطيشلا دياكم» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 .هانعمو هنزوب عرسأ : يأ (كشوأ)

«ينسلا نبا و ؛عمجملا# نم اهتكردتساو ؛ةطوطخملاو « ةثالثلا ةعوبطم اذكو ةرامع ةعوبطمو لصألا نم تطقس (1)
 ءأور رهو ؛

 :رظنا .هدانسإ لثم مصاع يبأ نبا دنع هدانسإ نإف «ىفخي ال ام هيف ؛ًادانسإ مهحلصأ وهو# : فلؤملا لوقف .ىلعي يبأ نع

 . يراخبلا لاق امك ثيدحلا ركنم وهو (ميمت نب بلغألا) هيفو . )88/١( «ةعونصملا يلاللا»

 مهنأ ةثالثلا لهج نمو ©, ) "عمجملا# و (15417 /517/1) «يلعلا دصقملا» يف امك «ريبكلا هدنسما ينعي : تلق ()

 قيلعتلا نم تفرع دقو !(ىلعي يبأ) :ناكم (يناربطلا) : :هباوص أطخ «عمجملا# يف ام نأ نيقلعملا دحأ نع (019/1) اولقن

 !(554-538 /۳) ؟بلاطملا» يف ًاضيأ ظفاحلا هيلإ هازعو .هنع هاور ينسلا نبا نأ قباسلا

 . مدقت امك ءةدحاو ةثالثلا قيرطف ءهل هجو الامماذه (۳)

 .20185) ؛ةفيعضلا# يف جرخم وهو 71١4(. /14 /4) هنم هتححصف ةرازبلا» يف هنع ًادج ًافرحنم لصألا يف صنلا ناك (5)

 . هنم عبط اميف هرأ مل كنا

۳۰١ 



 نيظفاح نم.ام» :ِو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو :(فيعض) (۲۲) - 6-401١
 لاق الإ ريخ اهرخآ يفو.ةفيحصلا لوأ يف هللا ُدجيف ءراهت وأ ٍليِل نم اظفَح ام لجو زع هللا ىلإ ناعفري
 .«ةفيحصلا يفرط نيب ام يدبعل ُثرفغ دق يّنأ مكذهشأ : ةكئالملل

 .هنع نسحلا نع يجن نب مامت ةياور نم يقهيبلاو يذمرتلا هاور

 (ليللا نم هتاف اذإ هدرو ناسنإلا ءاضق يف بيغرتلا) 0
 . «ليللا نم رق امئأك هل بك ؛ رهظلا ةالصو رجفلا ةالص نيب اميف هأرقف «هنم ءيش نع وأ هبزح نع مان نَم» :ِكو هللا لوسر لاق : لاق هاضرأو هنع هللا يضر ٍباطخلا نب ٌرمع نع (حيحص) (۱)- 157-0١

 .«هحيحص"» يف ةميزخ نباو ؛هجام نباو يئاسنلاو ئذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 1 (ىحضلا ةالص يف بيغرتلا) - كذا

 نم مايأ ةثالث مايصب لَ يليلخ يناصوأ» : لاق هنع هللا يضر ةريره يب نع (حيحص) (1)-574-5
 nk در نأ لبق رتوأ ْنأو ءئحضلا يتعكرو «'رهش ث لک

 .هوحن يئاسنلاو يذمرتلا هأورو «دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور
 رر نعال الأ: نوب راج تسل ثالنب ذلك يايا ينا : لاق :هظفلو ةميزخ نباو (حيحص)

 . «رهش لك نِ مايأ ةثالث مايصو ٠ 'نيباوألا ٌةالص اهتإف ءئحضلا يتعكر َعَدأ ال نأو

ei 1نم ال لك ىلع حیض : : لاق لو يبلا نع هنع هللا يضر زذ يبأ نعو (حيحص) (5) -  
 دمأو . «ةقدبص ةريبكت لکو ٌةقدص ةليلهت ٌلكو ءٌةقدص ةديمحت لكو ٌةقدص ةحيبست لكف .ٌةقدص مكدحأ
 أ  .«ىحضلا نم امُهُعكرَي ٍناتعكر كلذ نم ءىزجبو «ةقدص ركنملا نع ٌيهنو «ةقدص فورعملاب

 ظ : ملسم هاور
 نابنالا ين“ :لوقي كي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةديرُب نعو (حيحص) (۳) - 1 4

 : لاف ؟هللا لوسر اي كلذ قيطي نَمَ :اولاق . .ةقدص ٍلصفُم لك نع قدصتي نأ هيلعف ؛ ؛ ٍلِصْفَم ثم تالو نوتس
 .«كنع ٌءيْرِجُت ىحضلا اتعكرف ءردقت مل ناف ءقيرطلا نع هيت ء يشلاو ءاهئفدت دجسملا يف ٌةعاخُتلا»

 . ؛امهيحيحص# يف نابح نباو ةميزخ نباو ؛دواد وبأو - هل ظفللاو - دمح دمحأ هاور

 ظفاح نم: : لَك هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (1)- 40” - 011
 ۰ .«رحبلا دبر لثم تناك نإو هبونذ هل ترفع ؛ ؛ ىحضلا ٍةعْفُش ىلع

 هره نب ساقن نع ثيدحلا اذه ةمئألا نم دحاو ُريغ ىوَر دقو» :لإقو يذمرتلاو ءهجام نبا هاور

 دهشي نکل : (1745) هدواد يبأ حيحص 7 يف هتنّيب امك لرهجم اهدنس يف نکل . .«رضخأالو رفس يف ْنهعَدأ ال١ : :دواد وبأ داز (1)
 )٤(. مقر ًابيرق انه يتأي امك ءادردلا يبأ ثيدح هل

 قيرط اهلو : /-00154) «ةخيحصلا» يف جّرخم وهو ؛هريغو ملسم هاور ؛مقرأ نب ديز ثيدح نم دهاش اهل (نييارألا) ةلمج )0
 ' 2 .(۷) ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف يتأي (نيباوألا) ريسفتو ٠ ..(17) ًابيرق انه هظفل يتأي ءةريره يبأ نع ىرخأ

۲ 



 . دانسإ ريغب «هحيحص» يف ةميزخ نبا هيلإ راشأو . ىهتنا

 . ىحضلا اتعكر : يأ «حتفت دقو ةمجعملا نيشلا مضب (ىحضلا ةعّْفش)

 نل ِثالثب لڳ يبيبح يناصوأ» :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (4) 5517-5

 . «رتو ىلع الإ انآ ال نآو «ىحضلا ٍةالصو ءرهش لك نم مايأ ةثالث مايصب : تشع ام ّنهَمدأ

 . يئاسنلاو "”دواد وبأو ملسم هاور
  )۲(- 4١8-47لوقي راب هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يوُرو (فيعض) :

 .«بهذ نم ةنجلا يف ًارصق هل هللا ىنب ؛ٌةعكر ٌةرشع نتن ىحضلا ىلص نما

 . ؟بيرغ ثيدح» : يذمرتلا لاقو . دحاو خيش نع دحاو دانسإب يذمرتلاو هجام نبا هاور

 لوسر ثب :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع ِنب هللادبع نعو (حيحص نسح) (6) 34-4۸

 . مهتعجر عرسو « مهتمينغ ةرثكو ؛مهازغم برقي ٌسانلا ٌثّدحتف ‹ةعجرلا اوعرسأو ءاومتغف َةّيرَس ل هللا

 ىلإ ادغ مث اّضوت نَم ؟ةعجر ٌَكشوأو :ًةمينغ ٌرثكأو «ٌىزغم مهنم برقأ ىلع مكّلدأ الأ» : هك هللا لوسر لاقف

 .ًةعجر ُكشوأو «ةمينغ رثكأو «ئزغم مهنم ُبرقأ وهف ,""ىحضلا ةحْبُسل دجسملا

 .ديج دانسإب يناربطلاو «ةعيهل نبا ةياور نم دمحأ هاور

 ءانعب هلي هللا ُلوسر تعب :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (5) 114 ۹

 نم ٌةمينغ َمظعأ الو هيك عرسأ طق ًاثعب انيأر ام !هللا لوسر اي :لجر لاقف :ةّرَكلا اوعرسأو ءًةمينغلا اومظعأف

 ىلإ َدَمَع مث «ًءوضولا نسحأف اضوت ٌلجر ؟ةمينغ َمظعأو ءمهنم ٌةَّرك َعرسأب مكربخأ الا» :لاقف .ثعبلا اذه

 .«ةمينغلا مظعأو «ةَرَكلا عرسأ دقف ءٍةوْحّضلا الصب َبََّع مث .ًةادغلا هيف ىَّلصف دجسملا

 هتياور يف رازبلا نيبو ؛««هحيحص# يف نابح نباو راّربلاو «حيحصلا لاجر هدانسإ لاجرو «ىلعي وبأ هاور

 . .هنع هللا يضر ركب وبأ لجرلا نأ

 ني ل ل ل اا هريغل ص) (7)_ ال٠٠0

 «*؛ءدقتو « هنع هللا يضر باطخلا نبا

VI 4V:هللا نإ : :ناق ق هلا كرست هالا يشر يهمل ماش نب م ضو ا ه0  

 .«كموي رخآ نهب َكِفْكأ ؛تامكر عبراب راهنلا َلّوأ ينفك !مدآَّنبا اي : لوقي لجو زع

 . ؟حيحصلا» لاجر امهدحأ لاجرو «ىلعي وبأو دمحأ هاور

 نع : ةا هللا لوسر نع امهنع هللا يضر رذ يبأو ءادردلا يبأ نعو (حيحص نسح) 1 1۷۲ - )٩(

 )١( يف يتأيسو «هريغو «ملسم» نم حيحصتلاو «مل» :ةطوطخملاو لصألا يف )٩ - باوصلا ىلع (8/موصلا .

 .(۱۲۸۷) ؟دواد يبأ حيحص# يف هتنيب امك ءاضيأ لوهجم هيفو . «رضحلاو رفسلا يف» :دازو :تلق (؟)

 1١١/47 /11) يناربطلا دنع بهو نبا هعبان دق ةعيهل نبا نإ مث .ةبنتف ؛ةريره يبأ نع يتآلا ثيدحلا هيلع لدي راصتخا هيف (۳)

 . همجرت نم دجأ مل- فافخلا نسحلا نبا ونهو - (ليعامسإ) يناربطلا خيش نكل «فلؤملا هدانسإ درج كلذلو

 .كانه هّندروأ اهلجأ نمو ءهلبق نيثيدحلا يف درت مل ةدايز هلوأ يفو ««فيعضلا* يف وه : تلق (5)

۳۳ 



 . ؛مّرخآ كفكأ ؛راهنلا لوأ نم تاعكر عبرأ نم ينْزجعت ال !ًمدآ نبا اي» : لاق هّنأ ىلاعتو كرابت هللا
 هثكلو + شایع نب يليعامسإ هدانسإ يف» :(ظفاحلا لاق) .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . «ّيماش دانسإ

 . تاقث مهلك هتاورو «هدحو ءادردلا يبأ نع دمحأ ءاورو (هريغل ص)

 00 راق یب مضل يدع ويدوادوبأ اوروبا عيعص) 102001

 للي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر “"يفئاطلا 02 يبا نعو (هریغل ص) ۲ - 5095 )١1(
 : . «هرخآ كفكأ ؛راهنلا لوأ نم ٍتاعكر عبرأ يل ٌلَّص:!مَدآ نبا : لجو زع هللا لاق» :لوقي

 .«حيحصلا» يف مهب ٌجتحم هتاورو ءدمحأ هاور

 يف كل هللا لوسر عم جرخ هلأ : : هنع هللا يضر ٍرماع نب ةبقع نع يورو (فيعض) (۳) - 4٠ ء1
 نسحأف اي رار يلا نا لاقف ءهباحصآ ٌدحب ًاموي كي هللا ٌلوسر سلجف ٠ «(كوبت) ةوزغ
 .«هتأ هتدلو امك ناكو «هایاطخ هل ُتَرِفْع ؛ نيتعكر ىلصف ماق مث ءهءوضُو

 .ىلعي وبأ هاور

Ve 4Vهتيب نم جرخ نما * :لاق ك6 هللا لوسر نأ ٠ عع هللا يضر ةمامأ يأ نمو نحو 0 -  
 هّرجأف اا ؛ ىحضلا حيبست ىلإ جرخ نمو « مرحُملا جاحلا رجأك هّرجأف ؛ ةبوتكم ةالص ىلإ ًارهطتُم
 .«نييَّلع يف ُباتك ؛امهنيب وْ ال ةالص رل ىلع ٌةالصو «رمتعملا رجأك

 1 .[9/0] . مدقتو دواد وبأ هاور
 ىلص نمد : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (فيعض) (4) - 0 - ٠٠١

 كلذ يفك ؛ًاتس ىلص نمو «نيدباعلا نم بِك ؛ًاعبرأ ىلص نمو «نيلفاغلا نم بتكي مل ؛نيتعكر ىحضلا
 نم امو .ةنجلا يفًانيب هل هللا ىنب ؛ٌةعكر ةرشع يت یلص نمو ؛نیتاقلا نم هللا هبتک ءينامث یلص نمو « مويلا
 . هركذ همهلي همهلُي نأ نم ّلضفأ هدابع نم دحأ ىلع هللا َّنَم امو ؛ةقدص هدابع ىلع هب ن نمي نم هلل الإ ليل الو موي

 ةعامج نع يوُر دقو «فالخ يعئئزلا بوقعي نب ىسوم يفو «تاقث هتاوزو «؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 . لع اميف هديناسأ نسحأ اذهو قرط نمو ؛ةباحصلا نم

 وهو (نامه)لصالا يف.عقوو ءاهحجرأ اذه ىرخأ لاوقأ هيف ليق دقو «هريغو تسلا" يف امك ؛ةلسهم ءار مث ميملا ديدشتب (۱)
 4 .ًاطخ

 ياسا باك .ًافنآ روكذملا راه نب ميعُت نع ةرم نب ريثك ةياور ظوفحملاو ءمغو يهو «ةياورلا هذه يف عقر اذك (؟)
 .(1//5755/11/9-438) «ىربكلا ننسلا»

 نبيل « «ثيدخلا رکنم» :متاح وبأ لاق ء(ملاس نب تلصلا) هخپش نع هيوري هيف فقعض عم (يعمزلا) ناف ءالك :تلق (۳)
 نبا. لاقو ؛ثيدحلا زكنم وهو «(ءاطع نب نيسح) هدانسإ يف هفلاخ دقو .(5"547)' '«ةفيعضلا)ا يف جرخم وهو «٤ءيشب
 رهو .هل لص ال : .لاقو ثيدحلا اذه هل قاس مث ؛تابثألا ثيدح هبشت تسيل يتلا ريكانملا ملسأ نب ديز نع يوري# :نابح
 . انه جرخم



 ٠ - )٥( لاق رمع نبا نع ملسأ نب ديز نع ءاطع نب نيسح قيرط نم رازبلا هاورو (ادج فيعض) :

 ؛نيتعكر ىحضلا ٌتيلص نإ» : لاقف ةه هللا لوسر ُتلأس امك ىنّتلأس :لاق «ينصوآ !هامع اي :رذ ىبأل تلق

 لاق اذك .٠هجولا اذه نم الإ 5 يبنلا نع ىوري هملعن ال١ :لاق مث ثيدحلا ركذف ««نيلفاغلا نم بتكت مل

 هللا نحو

 ٌسمشلا تعلط اذإ» : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (5)- 07

 كلذ ّرجأ هل نإف ؛ِتادّجَس ٌعبرأو نيتعكر لجر ىلصف ءاهبرغم نم ٌبرغت نيح ٍرصعلا ةالصل اهتئيهك اههلطم نم
 .«ةنجلا لخد هموي نم تام نإو  :لاق هبسحأو - ءهُّمثإو ُهُئئيطخ هنع َرَفَكو - : لاق هثبسحو - ؛مويلا

 . هفعض ىلع عمجأ الو «هثيدح كرت نم هتاور يف سيلو «براقم هدانسإو يناربطلا هاور

 ىلع ظفاحُي ال» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره .يبأ نعو (نسح) (۱۳) 715 913

 .نيباوألا ةالص يهو : لاق - باو الإ ىحضلا ةالص

 ةرارُر نبا ينعي  هللادبع نب ٌليعامسإ ْمّباتي مل» :لاقو «هحيحص» يف ةميزخ نباو «يناربطلا هاور
 نب دامح هاورو ًالّسرم ةملس يبأ نع ورمَع نب دمحم نع ٌيِدْرَواَرَّدلا هاورو ."'”ربخلا اذه لاصتا ىلع  ْيِقَرلا

 . «هلوق ةملس يبأ نع ورمَع نب دمحم نع ةملس

 :هل لاقي ًاياب ةنجلا ىف نإ» :لاق ايي ىبنلا نع ًاضيأ هنع يورو (ادج فيعض) (۷) - 408-48
 ةمحزب هولخداف مكباب اذه ؟ىحضلا ةالص نوميدي اوناك َنيذلا نأ :ٍدانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإف «ىحضلا

 . هللا

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 (حيبستلا ةالص يف بيغرتلا) 17

 ا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع (هريغل ص) (1) - ۹ - ٩۷۷

 لاصخ رشع "كل ٌلعفأ الأ «كوبحأ الأ «كحنمأ الأ «كيطعأ الأ !هاّمع اي سابع اي» : بلطملادبع نب سابعلل

 هّرسو «هريبكو هريغصو «هدمعو هأطخو ءهئيدحو هّميدقو ءهّرخآو هلّوأ ٍ؛َكِبَْذ هللا رفغ كلذ َتلعف َتنأ اذإ

 تسلا نوّمسي نيذلا ىلع در ثيدحلا يفو : تلق . ةبوتلاب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عوجرلا ريثك رهو «باوآ عمج :(نييباّوألا) )١(
 امك «ةتباث ريغ تاذلاب اهتالصو ءاهل لصأ ال ةيمستلا هذه نإف ؛(نيباوألا ةالص) ب برغملا ضرف دعب اهنولصي يتلأ تاعكر

 ١ ,(1-0 /ه /5) رخآالا باتكلا يف مدقت

 ىلع يقيلعت يف كلذ ىلإ ثرشأو )١544(2 «ةحيحصلا# يف هتنيب امك هريغو "بيغرتلا» يف نيهاش نبا دنع عبوت دق لب :تلق (۲)

 .(۱۲۲۲) «ةميزخ نبا حيحص»

 اذكو .ديكأت امهف ؛كيطعأ ىنعمب «كوبحآ الآ كحنمأ الأ» : هلوقو . ةيتالا ةيطعلاب هقاقحتسا ديزم ىلإ ةراشإ «!هاّمع اي» :هلوق (۳)

 «لاصخ رشع» ب دارملاو «هلبق لاعفألا هيف ثعزانت «لاصخ رشع» :هلوقو .كملعأ وأ كيطعأ ىنعمب هنإف «0كل لعفأ» :هلوق

 عاونأ ةرشع رفكم كيطعأ الأ : يأ .فاضملا فذح ىلع رهف «ثيدحلاو ميدقلاو «رخالاو لوألا نم بونذلل ةرشعلا عاونألا
 ؟كبونذ



 نم َتغرف اذإف «ٌةروسو 4باتكلا ةحتاف» ةعكر لك يف أرقن «تاعكر عبرأ ينصت نأ ؟لاصخ رشع ؛هتينالعو
 ةرشع مخ (ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو ءهلل ٌدمحلاو ءهللا ناحبس) :مئاق تنأو ٌلقف ةعكر ِلَّوأ يف ةءارقلا

 لوقتف ًادجاس يوهت مث ءًارشع اهلوقتف عوكرلا نم كسأر عفرت مث ءًارشع عكار تنأو ءاهلوقتف ٌعكرت مث ؛ةرم
 نم كَسأر:ٌعفرت مث ًارشع اهلوقتف دجست مث ءارشع اهلوقتف دوجسلا نم كسأر عفرت مث ءًأرشع دجاس تنأو
 نأ تعطتسا نإ «تاغكر عبرأ يف كلذ لعفت ءةعكر لك يف نوعبسو ٌنمخ كلذف ءًارشع اهلوقتف دوجسلا

 مل نإف ءةرم رهش لك يفف «لعفت مل ناف ؛ةرم ةعمج لك يفف .عطتست مل نإف «لعفاف ًةرم موي لك يف اهيَّلِصُت

 . (ًةرم كرمع يفف لعفت مل نإف ءًةرم ةنس لك يفف لعفت

 اذه نم بلقلا يف نإ ؛ربخلا مص نإ» :لاقو ؛هحيحص» يف ةميزخ نباو ءهجام نباو دواد وبأ هاور

 نبا ركذي مل ٠ ءالسرم ةمركع نع هيبأ نع نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ هاورو» ::لاق مث هركذف 0

 رفغ '''جلاع ٍلمز وأ «رحبلا دبر لثم َكُبوُنَذ تناك ولف» : RS ظفاحلا لاق .

 ثيدح اهلثمأو «ةباحصلا نم ةعامج نعو «ةريثك قرط نم ثيدحلااذه يور دقو : ظفاحلا لاق . 5-7

 «يرصملا:ميحرلادبع دمحم وبأ انخيشو «ّيرجآلا ركب وبأ ظفاحلا مهنم ةعامج هحححص دقو ءاذه ةمركع

 سيل» :لوقي يبأ تعمس :دواد يبأ نب ركب وبأ لاقو . ىلاعت هللا مهمحر يسدقملا نسحلا وبأ ظفاحلا انخيشو

 E :ىلاعت هللا همحر جاجحلا نب ملسم لاقو .«اذه ريغ حيحص ثيدح: حيبستلا ةالص يف

 . سابع نبا نع ةمركع ثيدح دانسإ ينعي . اذه نم نسحأ دانسإ ثيدحلا

 يع للا لوسر نا :رمع نبا نع ةياورلا تحص دق و 4

 ؛ ىبحي ني'سيردإ انثدح : لماك نب قاحسإ انثدح :(رصم) ب دواد نب دمحأ انثدح :لاق مث . اةالصلا هذه مع

 يب نب زج E لاق رمع نبا نع «عفان نع «بيبح يبا نب ديزي نع ‹ حيرش نب ةَوْيَح نع
 .«كحتمأ الأ ءكُرُسأ الأ «كل بهآ الأ» :لاق مث ءهينيع نيب لّيقو ءهقنتعا مذق املف ءةشبحلا دالب ىلإ بلاط

 نب ذمحأ مخيشو» .: هنع هللا يضر (يلمملا لاق) .«هيلع رابغ ال حيحص ذانسإ اذه» :لاق مث ."ثيدحلا ركذف

 . "ينطقرادلا هبذكو ؛ةمثألا نم دحاو ريغ هيف ملكت «يرصملا مث يناّرحلا حلاص وبأ رافغلادبع نب دواد

 00 , . ملعأ هللاو .لامرلا ريثك عضومل مسا ًاضيأ وهو «ضعب يف هضعب لخدو لمرلا نم مكارت ام (جلاعلا) (1)

 الو»: :(ربكأ هللاو) دعب داز هنإف «هقالح عقاولاو ءهلبق لصألا يف هنأل ؟حيحصلا» يف زوكذملاك هقايس ثيدحلا نأ ماهيإ هيف :621)

 !عوكرلا دعب تاحيبنستلا ركذي ملو .«هللاب الإ ةوق الو لوح

 كش الب هغيش خيش وه امنإو مكاحلا خيش د هيف ملكتملا لجرلا اذه نأ ليخت ثيح «هنم بيجع اذه» :(48) يجانلا لاق ()

 نع اشن طلغ'وهف «ءالمإ هب هربخأ هنأو «ةياورلا سفن يف تباث وهو «يلع نب نيسحلا يلع ابأ مكاحلا خيش د ًاوهس طقسأ هنكلو

 ايش يجأتلا خيشلا ةيبنت نم اوديفتسي ملف ةثالثلا ةلهجلا طقلا اذه نع لفغو ؛ىلاعت هللا همحر قدص دقلو : تلق تلق .«طقس

 :- هباتك لصأ نم ءالمإ  ظفاحلا يلع نب نيسحلا يلع وبأ هانثدح :0719/1) (كردتسملا» يف هدانسإو !مهعجارم نم وهو

 لئاقلا وهو !هحيحصت ىلع هقفاو دق «هصيخلت يف يبهذلا نأ بيزغلا نمو . خلإ .-رطمب  رافغلادبع نب دواد نب دمحأ انث '

 = .0بذك» :امهدحأ يف لاق « نيثيدح هل قاس مث 20. . . هبيذاكأ نمو «هريغو ينطقرادلا هبذك» :«نازيملا» يف اذه دمحأ يف
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 اي” : سابعلل ةَ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر عفار يبأ نع يورو (هريغل ص) (۲) - 1۷۸ ٢

 لك يفأرقت ءتاعكر عبرأ ٌّلَصَق» :لاق !هللا لوسر اي ىلب : لاق .""(؟ٌكلصأ الأ كعفنأ الآ «ٌكوبحأ الأ !ٌمع

 هللاو ءهللا الإ ةلإ الو هلل ٌدمحلاو هللا َّناحبس) : لقف ةءارقلا تْضَقنا اذإف ءةروسو «باتكلا ةحتاف» ب ةعكر

 اهلقف ذجسا مث ءًارشع اهلقف كَسأر عفرا مث ءًارشع اهلقف عكرا مث «عكرت نأ َلَِق «ةرم ةرشع مخ (ربكأ
 كلذف موقت نأ لبق ًارشع اهلقف كسأر عفرا مث ءًارشع اهلقف دجسا مث ءًارشع اهلقف كسأر عفرا مث ءارشع

 ا ا و ار ؛تامكر را فو ثالث يعز :ةعكر لك يف ٌنوعبسو لسمخ

 يف اهلقق عطتست مل ْن ناف ؛ةعمج يف اهلها : لاق ؟موي لك يف اهّلوقَي عيطتسي مل نمو !هللا لوسر اي :لاق . "كل
 .«ةنس يف اهُلُقفا :لاق ىتح ««رهش

 اهلوادتو ءاهلعفي كرابملا نب هللادبع ناك" :لاقو يقهيبلاو «ينطقرادلاو يذمرتلاو هجام نبا هاور

 ثيدح نم بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو . ىهتنا «عوفرملا ثيدحلل ةيوقت هيفو «ضعب نم مهضعب نوحلاصلا
 . هيف لضفلا اوركذو «حيبستلا ةالص ملعلا لهأ نم دحاو ريغو كرابملا نبا ىأر دقو» :لاق مث .«عفار يبأ

 ُتلأس : لاق "بهو وبأ انثدح : يّبضلا ةدبع نب دمحأ انثدح :[يذمرتلا لاق] (فيعض) (۲)- ٠-41٠١

 كرابتو «كدمحبو مهللا كناحبس) :لوقي مث ربكي :لاق ؟اهيف حبب يتلا ةالصلا نع كرابملا ّنب هللادبع

 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس) :ةرم ةرشع سمخ لوقي مث .(كريغ هلإ الو «كّدَج ىلاعتو «كمسا

 : تارم رشع لوقب مث ءةروسو «باتكلا ةحتاف# و (ميحرلا نمحرلا هللا مسل :أرقيو ذوعتي مث ء(ربكأ هللاو

 اهلوقيف هسأر عفري مث ارشع اهلوقيف عكري مث .(ربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ الو ءهلل دمحلاو هللا ناحبس)

 عبرأ يلصي ءًارشع اهلوقيف «ةيناثلا دجسي مث ءًارشع اهلوقيف هسأر عفري مث ءًارشع اهلوقيف دجسي مث ءارشع
 مث «ةحيبست ةرشع سمخب ةعكر لك يف أدبي «ةعكر لك يف ًةحيبست نوعبسو ٌنسمخ كلذف ءاذه ىلع تاعكر
 ءاش نإو «ملس َءاش ناف ًاراهن یلص نإو «نيتعكر لك يف ملسُي نأ بحأف ًاليل یلص نإف ءًارشع حبسي مث ءأرقي

 . ملسي مل
 ناحبس) ب عوكرلا يف أدبي :لاق هنأ ؛هللادبع نع  ةمرز يبأ نبا وه - زيزعلادبع ينربخأ :بهو وبأ لاق

 . تاحيبستلا حبسي مث ؛(ًاثالث) (ىلعألا يبر ناحبس) ب دوجسلا يفو ء(ميظعلا يبر

 نأ بيرغلا نمو :تلق .(7077) «ةفيعضلا» :رظناو .ًاضيأ بذك هنأب هفصوو هل رخآ ثيدح ىلإ راشأو .؟عوضوم» :رخآلاو 5

 .(* /بدألا -۲۳) يف يتآيس رخآ ثيدح يف فنصملا نم رركت أطخلا اذه

 اذه ميدقتو .ًاضيأ ةيطعلا يهو ةلصلا نم ةيناثلاو . كيلإ ينم ةيطعلاو ةلصلاك نوكيف كعفني ام كمّلعأ الأ : ملعأ هللاو ديرب )0(

 . ماهفتسالا ىلإ هيف ةجاح ال ءدحأ لكل بولطم هميلعتف الإو «ءانتعالا لكب سابعلا هذخأيل ميلعتلا لبق ماهفتسالا

 .ًافنا هريسفت مدقت (۳)
 نبا نع هاور اميفو : تلق .ةرظن هيف : يناميلسلا لاق نكل .:بيرقتلا» يف امك قودص وهو يزورملا محازم نب دمحم همسا (۴)

 حيبستلا ةالص ةفص يف ةدمعلاف «هللا همحر فلؤملا نم كلذ ىلإ ةراشإلا يتأتس أمك ؛ةعوفرملا ثيداحألا فلاخي ام كرابملا

 .ىلاعت هللا همحر فلؤملا امهيلإ راشأ نيذللا هريغو عوفرملا سابع نبا ثيدح قفاو ام
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 تلق : لاق ةمؤريبأ نبا وهو  زيزعلادبع ينربخأ : لاق ةعمز نب بهو انثدحو :ةدبع نب دمحأ لاق

 . ةحيبسن ةئم ثالث يه امنإ ال :لاق ؟ارشعًارشع وهسلا يتدجس يف حّبسيأ اهيف اهس نإ : كرابملا نب هللادبعل

 كرابملا نب:هللادبع نع هركذ يذلا اذهوا : هنع هللا يضر ظفاحلا (يلمملا لاق) . يذمرتلا هركذ ام ىهتنا

 اهدغبو مرد نص ةءارقلا لبق عسي" لاق هنأ الإ ؛ عفار يبأو سابغ نبا ثيدح يف امل قفاوم اهتفص نم

 . «ًارشع

 اركي ملو ؛ةرشع سمح ةءارقلا دعب عبسي هنأ امهيئيدح يفو «ًاحيبست ةحارتمالا ةسلج يف ركذي ملو

 .ًارشع موقي نأ لبق ةحارتسالا ةسلج يف عفرلا دعب ًاضيأ حبسيو ءًاحيبست اهلبق

 ورملع نيا نع ءاڙوجلا يبأ نع يبلكلا بانج يبأ ثيدح نم يقهيبلا ىورو (فيعض) (۴)- 1-4۸1

 1 .«كيطعأ الأ «كوبحأ الأ» : هلك يبنلا يل لاق :لاق

 57 هانيور ام قفاوي اذهو :لاق مث «كرابملا نبا نع يذمرتلا اهاور يتلا ةفصلاب ثيدحلا ركذف

 هللادبع يلع لزن : لاق ءازوجلا يبأ نع ملسم نب نارمع نع ميلس نب ىحي نع ديعس نب ةبيتق هاورو «كرابملا
 «ةءارقلا ءاذتبا يف تاحيبستلا ركذي ملو لكي يبنلا ىلإ هعفر يف هفلاخو «ثيدحلا ركذف «ضصاعلا نب ورمع نبا

 ىلع ةاوزلا روهمج : ظفاحلا لاق . ىهتنا «ةاورلا رئاس اهركذ امك ةحارتسالا ةسلج ركذ مث ءاهدعب اهركذ امنإ

 ا .«ملعأ هللاو . .اهريغ عفر حصي ال ذإ. «ىلوأ اهب لمعلاو . عفار يبأو سابع نبا ثيدح يف ةروكذملا ةفصلا

 ايا ١ هل لاق لكي هللا لوسر نأ ؛ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (ًادج فيعض) (4)- 4175-47

 هنأ ٌتننظف : لاق هللا لوسرا ماو تن يبأب یلب : تلق :لاق .«؟كيطعأ الأ َكّلحنأ الأ ؛كؤبحأ الأ !مالغ

 . .نهيلصت تاعكر عبرأ :لاقف ءلام نم ةعطق يل عطقيس

 كاسا ينإ مهللا : ل :هرخآ يف لاقو مدقت امك ثيدحإلا ركذف

 َبلطو «ةيدخلا ٍلهأ ٌدَجو ءِربَصلا لهآ مزعو :ةبوتلا لهآ ةحصانمو «نيقيلا يلهأ لامعأو «ىدهلا يلهأ قيفوت

 نع ينزجخت ةفاخم كلأسأ ينإ مهللا «ٌكقاخأ ىتح < , ملعلا لهأ نافرعو ؛ عرولا لهآ دّبعتو «ةبغرلا ٍلهأ

 كل ٌصلخأ ىتحو ؛كنم ًافوخ ةبوتلاب ٌكحصانأ ىنحو «كاضر هب قحتسأ ًالمع كتعاطب لمع ىتح ؛ كيصاعم

 َنبا اي كلذ تلعف اذإف . (رونلا قلاخ ناحبس كب ٌنظ نسُح رومآلا يف كيلع َلّكوتأ ىتحو كل ًابح ةحيصنلا

 : .«اهأطخو اهّدمعو ءاهتينالعو اهّرسو ءاهثيدحو اهميدقو ءاهّريبكو اهّريغص ؛كّيونذ كل هللا َرَفَغ ! سابع
 8 00 ٍ ٠

 الأ كشف الا كويحأالا !ءازوجلا ابأ اي» :سابع نبأ يل لاق :لاق ءازوجلا يب أ نع ايا هيف ةاؤزو

 ا . «تاعكر ٌمبرأ ىلص نم: لوقي ا هللا لوسر تعمس : لاقف ٠ ىلب :تلق .«؟كيطعأ

 يف هترکذ ؛رشتنم فالخو «ليوط مالك حيبستلا ةالص يف عقو دقو . .هأو هدانسإو . راصتخاب هوحن ركذف

 : 1 . ةيافك هتركذ اميفو «بيهزتو بيغرت باتك اذهو «ًاطوسبم باتكلا اذه ريغ

AATهللا لورا ىلع ْتَدَغ میس م نا : هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هریغل ص) (۳) - دك  

 مهر ر او ر يحكمو ارا جك :لاقف . ٰيتداص يف َنهْلوَقأ ٍتاملك ينُمَلَع : تلاقف لع
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 , . ۸. . .تفش ام یلص

 يف نابح نباو ةميزخ نباو «يئاسنلاو ««بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو ءدمحأ هاور
 .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «(امهيحيحصاا

 (ةبوتلا ةالص يف بيغرتلا) -۸
 ٍلجر نم ام» :لوقي كي هللا لوسر ٌثعمس :لاق هنع هللا يضر ركب يبأ نع (حيحص) (۱)- 58-4

 اولعق اذإ نيذلاو» :ةبآلا هذه أرق مث ««هل هللاَرفَغ الإ ؛ةللا رفعت مث «يلصي مل ريك موقي مث ءبنذ ُبنُ

 . ةيآلا رخآ ىلإ «(هللا اوركذ مهَسفنأ اوملظ وأ ةشحاف

 «ا؛هحيحصا يف نابح نباو .هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو .«نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 .نيتعكرلا هيف ركذو «دانسإ ريغب ؟هحيحص» يف ةميزخ نبا هركذو .«نيتعكر يلصُي مث :الاقو يقهيبلاو
 أضوت مث ءًابنذ دبع بنذأ ام» :ةاي هللا لوسر لاق :لاق "”نسحلا نعو (فيعض) (1) 4١18-6

 َُرَفَع الإ ؛بنذلا كلذ نم هللا َرفغتساو «نيتعكر هيف ىلصف «ضرألا نم "زار ىلإ جرخ مث ؛ءوضولا ّنسحاف
 , «هل هللا

 . السرم يقهيبلا هاور

 . ءاضقلا ضرألا وه : ياز مث فلأ مث ءار اهدعبو '*'ءابلا رسكب (زاربلا)

 ًالالب اعدف ءًاموي لي هللا ُلوسر حبصأ :لاق هيبأ نع ةديّرُب نب هللادبع نعو (فيعض) (۲) - 48-5

 اي :لاقف .«؟يمامأ كتشخشخ ٌتعمسف «ةنجلا ةحرابلا ٌثلخد ينإ ؛ةنجلا ىلإ ينتقبس مب !لالب اي» :لاقف

 . نيتعكر تيلصو اهدنع ُتأضوت الإ طق ٌتَدَح ينباصأ امو :نيتعكر تيلص الإ طق ُتبَنْذأ ام !هللا لوسر

 .ملعأ هللاو .2”)ُتْنّذَأ ام» : ةياور يفو ء«هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور

 (اهناعدو ةجاحلا ةالص يف بيغرتلا) 5

 ا4 هللا لوسر ىلإ ىتأ ىمعأ نأ :هنع هللا يضر ٍفيّنُح نب نامثع نع (حيحص) (۱) - 581 د ۷

 ء(۳۳۳۸) «ةحيحصلا» يف ثيدحلا تجرخ كلذلو .اهل دهاش دوجو مدعل اهركذأ ملف ؛«معن «معن :لوقي# :لصألا يف انه (1)

 .ًاضيأ (۳۹۸۸) ؛ةفيعضلا» و

 يقهيبلل «ناميإلا بعش» يف الو «لصألا نم يتطوطخم يف اهدورو مدعل اهتفذحف ء(هنع هللا يضر) :ةدايز لصألا يف 220

 يرصبلا نسحلا وه امنإو ءرارم هلثم ىلع تهبن امك «هنع هللا يضر يلع نب نسحلا هنأ مهوت اهنألو ؛(۷۰ ۳۷
 . يقهيبلا هلعأ هبو «لسرم وهف

 يذلا رهاظلا زرابلا عساولا ءاضفلل مسا وهو ءاهحتف باوصلاو ءأطخ رسكلا» :يجانلا لاق ؛ةدحوملا حتفب باوصلا :تلق ()

 .(رتاس هيف سيل

 . ةقياسلا ةيشاحلا رظنا (15)

 يه ةياورلا هذهو ءةطوطخملا نم بيوصتلاو ءهنم ةدئاف ال قبس امل راركت وهو «(تينذأ ام) :ةرامع ةعوبطمو لصألا (5)

 ثيدحلا /ةراهطلا -4) يف ةحيحصلا ةياورلا تحت هنايب قبس امك ةفّرحم يهو ءىلوألا الإ ةميزخ نبا دنع رأ ملو «باوصلا

ah EDال  
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 يلع يس دق هنإ !هللا وسر اي : لاق .َكْعَدُأ وأ :لاق  يرصب نع يل َفِشكُي ْنأ هللا عدا !هللا لوسر اي :لاقف

 دمحم يئينب كبلإ هجوناو «كلأسأ ينإ مهللا) : لق مث «نيتعكر لص مث 'ءأَّضَوَتَف قلطناف» :لاق . يرصب ُباهذ

 يف ينعّمِشو . يف يف هعقَش مهللا «يرصب نع يل فشكي نأ كب يبر ىلإ هجونأ ّينإ !دمحم اي ءةمحرلا ّيبن
 : ْ یس هللا كنك فر وجنت یش

 ةا رخل او ناق یاو «- هل ظفللاو - يئاسنلاو .«بيرغ حيحص نسج ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 لص مث» :يذمرتلا دنع سيلو «املسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو :مكاحلاو ء؛هحيحص) يف

 يف هاوزو «هوخنب هركذف .«ءاعدلا اذهب وعدي مث «هءوضو نسحيف أضوتي ْنأ ُهرَمأَف» :لاق امّنإ :«نيتعكر
 .؟تاوعدلا»

 نا :وهو ءةصق هلوأ يف ركذو يناربطلا هاورو (قوقوم فيعض) )١( - ٠4ه

 نب نامثغ يقلف «هتجاح يف رظني الو ءهيلإ تفتلي ال ٌنامثع ناكو هل ةجاح يف هنع هللا يضر َنافع نب ٌنامثع

 مث ؛نيتعكر هيف لصف ًدجسملا تئا مث ءأضوتف ةأضيملا ثنا : فينُح نب ٌنامثع هل لاقف ؛هيلإ كلذ اكشف «فينُح
 يضقيف يبر ىلإ كب هجونأ ينإ !دمحم اي ءةمحرلا يبن ايب دمحم انيبتب كيلإ هجونأو كلأسأ ينإ مهللا) : لق

 ؛نامشع باب ىنأ مث ءهل لاق ام عنصف «لجرلا قلطناف «كعم حورأ ىتج ّيلإ ٌحُرو «كّنِجاح ٌركذتو «(يتجاح

E OSركذف ؟كّتجاح ام : لاقو «ةسُقنُطلا ىلع هعم هساجأف  

 .اننلاف ةجاح نم كل تناك ام :لاقو . ٌةعاسلا هذه ثناك ىتح كّتجاح ٌتركذ ام :لاق مث .هل اهاضقف «

 الو « يتجاح يف .رظني ناك ام ؛ًاريخ هللا كازج : هل لاقف م ھا دس ب عش اج ولر

 لجنر هانأو ا هللا لوسر تدهش نكلو ءهتملک ام هللاو : فين نب نامثع لاقف . ّيف تملك ىتح ّيلإ تفنلب

 دقو ءدئاق يل سيل هنإ !هللا لوسر اب :لاقف .«؟ريصُت ؤآ» :كل يبنلا هل لاقف «هرصب باهذ هبلإ اكشف «ريرض

 نب نامثع لاقف . اسال ياو «نيتعكر لص مث ءأضوتف ةأضيفنلا ٍتنا» :يكك ينلا هل لاقف «ّىلع َّقَس
 : وُ هب نكي مل هنأك لجرلا انيلع لخد ىتح ثيدخلا نب لاطو انقر ام هللاوف : : فينح

 ."")(حيحص ثيدحلإو» : هقرط ركذ دعب يناربطلا لاق

 )١(. يأ ؛يسفن يف . يئاعد لبقا : يأ «ينعفشوا : هلوقو . يح يف هءاعد : يأ «هتعافش لبقأ : يأ «دیدشتلاب : 57

 : ىنعملا وه اذه . يف لڳ ءءاعد لبقت نأ يف يئاعد لبقا : :ينعي لك يبنلا يف :يأ هيف ينعّفشو» : هريغو دمحأل ةياور يفو

 : يف همجار اذه ليصفتو ؛ههاج وأ ؛هتاذب سیلو لو هئاعدب لسوت تإ لآ هتصالخو «قايسلاو قابسلا هيلع لدي يذلا

 ٠ .؟هماكحأو هعاونأ لسوتلا» :يباتك
 عوفرملا هب داري امنإ قالطإلا دنع ثيدحلا نأل كلذو ؛مّدقتملا وهو .هريغو يذمرتلا هاور امك «هنم عوفرملا ينعي :تلق .(1)

 ىرخألاو. و يبنلا عم ريرضلا ةصق يهو ؛ةعوفرم امهادحإ ؛ناتصق هذه يناربطلا ةياور يف ناك املو ؛فوقوملا سيلو
 يناربطلا حيحصت لمح بجو اب امك رمألا ناك امل «نافع نب نامثع عم مث «فينح نب نامثع عم لجرلا ةصق يهو ؛ ةفوقوم
 ': هلوق روكذملا حيحصتلا يدي نيب هميدقتي اذه ىلإ راشأ هللا همحر فلؤملا نأكو ..فوقوملا نود هنم عوفرملا ىلع ثيدحلل

 ثيذحلا هب ذوصقملا نأ ىلإ ءىراقلا لهو .بهذل كلذ لقي مل ول هنألو ةهج نم هتنيب ام ىلإ رظنلا تفليل ««هقرط ركذ دعب» ٠

 او يأ اهني ةلعاماع هتياور قيرط يف نأ ؛عوفرملا ىلع يتاربطلا مالك لمح ديؤيو . .فقوقوملا هيفو همامتب اذه
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 نم ريصح ىلع قلطتو «طاسبلل مسا :ءافلا رسكتو ءاطلا حتفت دقو ءًاضيأ ءاغلاو ءاطلا ةثلثم (ةسفنطلا)

 .اعارذ هضرع نوكي ِففْعَس

 : ءب هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب ب هللادبع نعو (ًادج فيعض) (۲)- 415-84

 نيل مث «نيتعكر لصيلو «ًءوضولا ٍنِسحْبْلو ءاضوتيلف مآ ينب نم ''”دحأ ىلإ وأ ًةجاح هللا ىلإ هل تناك نم»
 «ميظعلا شرعلا بر هللا ناحبس ءٌميركلا ٌميلحلا هللا الإ هلإ ال) : لقيل مث ءب يبنلا ىلع لصيلو «هللا ىلع

 لك نم ةمالسلاو ءّرِب لك نم ةمينغلاو .كترفغم مئازعو «كتمحر ٍتابجوم كلأسأ ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ا لا را «"هترفغال] ًابنذ يل ْمَدَتال ېا

 دعب هجام نبا دازو . هنع ءاقرولا يبأ نب نمحرلادبع نب دياف ةياور نم امهالك ؛هجام نباو يذمرتلا هاور

 . ُرْدَقُي هنإف «ءاشام ةرخالاو ايندلا رمأ نم ُلأسي مث» : (نيمحارلا محرأ اي) : هلوق

 مئازعو) :هلوق دعب دازو .«ثيدحلا ميقتسم ديافو ءًادهاش هتجرخأ» :لاق مث راصتخاب مكاحلا هاورو

 .«بنذ لك نم ةمصعلاو» :(كترفغم

 . (هثیدح بتكي هفعض عم» : يدع نبا لاقو . تاقثلا هنع ىور كورتم دياف :(ظفاحلا لاق)

 86- )۳( - 4١١لاق ب يبنلا نأ : هظفلو هنع هللا يضر سنأ هثيدح نم يناهبصألا هاورو (فيعض) :

 ّلصو أضوت ؟كنع جرفيو هللا نذإب كل ٌباجتسُيف كبر هب وعدت عع َكباصأ اذإ ًءاعد كملعأ الأ !ّيلع ايد

 مهللا) : لق مث «تانمؤملاو نيئمؤمللو كسفنل رفغتساو «كيبن ىلع ّلصو «هيلع ٍنْنأو هللا دمحاو «نیتعکر

 ءميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال .ميظعلا يلعلا هللا الإ هلإ ال .نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع نيب ٌمكحت تنأ

 ّجُرْفُم .ّمغلا ٌفشاك مهللا «نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا ؛ميظعلا ٍشرعلا برو عبسلا ِتاوامسلا بر هللا ناحبس

 ا ءامهّميحرو ةرخآلاو ايندلا ّنمحر ‹«كوعد اذإ نيرطضملا ةوعد ٌبيجم ملا

 ."7(كاوس نَم ةمحر نع اهب ينينغت ةمحر ءاهحاجنو
 ةعكر ةرشع اتنثا» :لاق ايي يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (عوضوم) (4) - ۱۸ - ۰

 ّلصو «لجو زع هللا ىلع ناف كتالص رخآ يف َتْدِهَشَت اذإف ؛نيتعكر لك نيب ُدهَشتَتو ءراهن وأ ٍليل نم نهيلصت
 هلإ ال) : لقو «تارم عبس (يسركلا ةيا» و «تارم حبس 4باتكلا ةحتاف» : دجاس تنأو أرقاو يب يبنلا ىلع

 ينإ مهللا) : لق مث «تارم رشع (ريدق ءيش لك ىلع وهو ا «كلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 كتاملكو «ىلعألا كّدَجو ؛مظعألا كمساو «كباتك نم ةمحرلا ىهتنُمو «كشرع نم ّرعلا دقاعمب كلأسأ

 اهب نوعدي مهنإف ءءاهفسلا اهومّلعت الو ءًالامشو ًانيمي ملس مث «كَّسأر عفرا مث .كتجاح لس مث ء(ةماتلا

 ملو امهيتلك امهوححصف - مهتداعك  نيتصقلا نيب اوقرفي ملف ةثالثلا ةلهجلا امأو .«هماكحأو هعاونأ لسوتلا» : ةعوبطملا =

 !هلثم مهنم مدقتو !امهنيب اوقرفي

 . ةطوطخملاو ثيدحلا يجرخم نم بيرصتلار ؛(دحاو) : لصألا )0

 . ثيدحلا يجرخم دنع الو ةطوطخملا يف اهدورو مدعل اهتفذحف ؛(نيمحارلا محرأ اي) :ةدايز لصألا يف انه ناك قفز

 (57419/) ؛ةفيعضلا# يف وهو «فرعي ال نم هيف ٠ ملظم هداتسإ :تلق ()
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 . «نوباجتسيف

 :"يليبًدلا يلع نب ميهاربإ لاقو .ًاقح هتدجوف هتبّرج دق : ب اا لاقو «مکاحلا هاور
 وهو «شادخ نب رماع هب درفت ًاقح هتدجوف هتبرج دق : ايركز وبأ انل لاق' مكاحلا لاقو . ًاقح هتدجوف هتبّرج دق

 : نسحلا ؤبأ ظفاحلا انخيش لاق «يروباسينلا وه اذه شادخ نب رماع. .امأ» : ظفاحلا لاق . ىهتنا «نومأم ةقث

 اميف هدخو يدهم نبا هيلع ىتثأ .مهتم كورتم وهو «ءيخلبلا نوراه نب ب رمع هب درفت دقو «ريكانم بحاص ناك

 ش .«ملعأ هللاو ."د دانسإلا ىلع الأ ةبرجتلا ىلع اذه لثم يف دامتعالاو «ملعأ

 ٌليربج ينباجل : لَك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نب با نعو (عوضوم) (0)- 45-5

 اذ اي «ضرألاو تاوامسلا يدب اي) : كتجاح لس مث .ّنهمدقف كايند رمأ نم ٌرمأ كب لر اذإ : لاقف «تاوعدب

 اي ؛نيمحارلا محرآ اي ءءوسلا ٌفشاك اي « نيثيغتسملا ٌتايغ ای ١ نيخرصتسملا خیرص اي ءماركإلاو لالحلا

 . ((اهضقاف اهب ملعأ تنأو « يتجاخ لأ كب «نيملاعلا ةلإ اي ‹ نيرطضملا ةوعد ٌبيجم

 .ةريثك دهاوش هلو ی ٹایع ¿ن نب ليعامسإ هدانسإ يفو ؛يناهبصألا هاور

 (اهكرت يف ءاج امو ؛ةراختسالا ةالض يف بيغرتلا) ٠

 + :ل5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع (فيعض) (۱) - 4701-1

 : :«لجو زع هللا هتراختسا مد نبا ةداعس

 حيخصا : :لاقو . هللا ةراختسا هكرت مدآ نبا ةّوقش نما :دازو م :ىلعي ؤباز دمحأ ةاوز

 ل OTT )غ0(

 يف .يزوجلا نبا اذكر :4945/681١42*/؟) «بيغرتلا» يف يناهبصألا هاور مكاحلا قيرط نمو .اهريغو ؛ةئملا»

 وراه نيب رْمع نع شادح نب رماع نع (797/151//؟) «ريبكلا تاوعدلا» يف يقهيبلا هاورو ١47(. /۲) ؛«تاعوضوملا»

 : . (ةلمرلا) ةيرق نم وهو ؛(ليبد) ىلإ ةبسن قفز
 نأ دعب (15 .' ص) ؟نيركاذلا ةفحت» يف يناكوشلا هلاق ام نسحأ امو ءأضيأ ةبرجتلا ىلع هلثم يف دامتعالا زوجي ال لب : تلق (۳)

 هنوك نع ةنس هنأ ًادقتفم ءيشلل لعافلا اهب جرخي الو ؛ةبرجتلا درجمب تبثت ال ةنشلا :لوقأو» :اذه فلؤملا: مالك ركذ

 وهو! ! ءةنسي لسوت ريغ نم ءاعدلا هللا بيجي دقق ولقي هللا لوسر نع تباث لويقلا ببس: نأ ىلع لدي ال ءاعدلا لوبقو ؛ًاعدتيم :

 دقف 'ةرهطملا ةنسلل ةقلاخم ؛ثيدح هنإ : :لاقي يذلا اذه يفف اذه عمو ءًاجاردتنما ةباجتسالا نوكت دقو «نيمحارلا محرأ ,

 يورملا اذه نوك ىلع لئالدلا مظعأ نم اذهف ءدوجسلاو عوكرلا يف نآرفلا ةءارق نعأ يهنلا هيف كلش ال ًاتوبث ةنسلا يف تبث

 ناك نإو ؛نيمهتملا نيكورتملا نم هنإف ؛روكذملا يخلبلا يفقثلا ديزي نب نوراه نب ؛رمع هدانسإ يفو اميس الو ًاعرضوم
 .اهيوري راص يتلا هريكانم نم اذه لعلف «شادخ نب رماع هذیملت اذكو «هظفح ةهج نم هيلع يدهم نبا ءانث لعلو ًاظفاح

 ا | ًاعيمج نوملعي رمأ يف بيرجتلا ىلع مهدعب نمو يدحلاولاو يقهيبلاو مكاحلا لثم دامنعا نم بجعلاو

 8 .:«اهيهانم يف عوقولا ىلعو «ةرهطملا ةنسلا
 عض نم هيفق د هب هلالعإو ءشايع نب ركي وبأ باوصلاو !ةثالثلا ةلهجلا ىرج هيلعو «هريغو لصألا اذك )٤(

 ول باتكلا: يف امو ءاونيبي ملو مهتداعك اوسنخو ؛««فيعض» :اولاقف اوطبخو !ةثالثلا ٌنوقلعملا هلك اذه نع لفغو «ثيدحلا

 .(0179/) ؛ةفيعضلا# يف نايبلاو .نيفراعلا ىلع ىفخي الأامك ! لقألا ىلع نيسحتلا يضتقب حص
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 ,لاق اذك .«دانسإلا

 نمو «هل هللا ىضق امب هاضرو «ىلاعت هللا ةراختسا ةرثك مدا نبا ةداعس نما : : هظفلو يذمرتلا ءاز

 ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح» :لاقو . «هل هللا ىضق امب هطخسو «هللا ٌةراختسا هکرت مذ نبا ةواقش

 .«ثيدحلا لهأ دنع يوقلاب سيلو «ديمح يبأ نب دمحم

 نمو «ىضق امب هاضرو «هّبر هثراختسا ءرملا ةداعس نما :لاق اي هللا لوسر نأ :هظفلو «رازبلا هاورو
7 / 

 . ؛ءاضقلا دعب هطخسو ؛ةراختسالا هكرت ءرملا ةواقش

 .رازبلا وحنب يناهبصألاو ؛«باوثلا باتك يف نايح نبا خيشلا وبأ هاورو

 انمّلعي لَك هللا وسر ناك :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب ٍرباج نعو (حيحص) (۱) - 1۸۲ - 487

 نم نيتعكر عكر يلف رمألاب مكُدحأ مَ اذإ" :لوقي «نآرقلا نم ةروسلا انملعي امك ءاهّلك رومألا يف ةراختسالا
 كّنِإف ؛ ؛ميظعلا َكِلضف نم كلأسأو «كتردقب كردقتسأو كملعب كريختسأ ينإ مهللا) :لقيل مث «ةضيرفلا ريغ

 ينيد يف يل ٌريخ ّرمألا اذه نأ ُملعت تنك نإ مهللا ؛ بويغلا ٌمالغ تنأو ؛ ملعأ الو ٌملعتو ءٌرِدقأ الو ردقت

 ملعت تنك نإو ءهيف يل كراب مث د «يل هرسيو «يل هرّدقاف ؛هلجاو يرمأ لجاع : لاق وأ «يرمأ ةبقاعو «يشاعمو

 ينفرصاو «ينع هفرصاف ؛هلجآو يرمأ لجاع : لاق وأ .يرمأ ةبقاعو «يشاعمو ينيد يف يل رش رمألا اذه نأ

 . «هتجاح يمسيو : لاق - .(هب ينضر مث «ناک ثيح ٌريخلا يل ردقاو .هلع

 .هجام نباو يئاسّنلاو يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هاور

 ةعمجلا باتك ۷

 (اهتعاسو اهموي لضف يف ءاج امو ءاهيلإ يعسلاو ةعمجلا ةالص يف بيغرتلا) ١

 ّنسحأف اضوت نم» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) - 387-14

 ّسسَم نمو «مايأ ةثالث ةدايزو .ىرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفع ؛ٌتصنأو ٌعمتساف ''”ةعمجلا ىتأ مث ءءوضُولا
 . «اغل دقف اصحلا

 ؟”هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 . كلذ ريغ ليقو «ًارهظ هتعمج تراص :ليقو ءأطخأ ليقو ءرجألا نم باخ هانعم :ليق (اغل)

 ؛ليقع ةغل اهناكسإو «ميمت ينب ةغل اهحتفو «زاجحلا لهأ ةغل ميملا مضو «هب سانلا عامتجال كلذب يمس :«حابصملا» يف (1)

 .؟شمعألا اهب أرقو

 وبأ لوقي» :دازو ؛هوحن اعوفرم ديعس يبأو ةريره يبأ ثيدح نم هريغو )١777( !هحيحص» يف ةميزخ نبا هجرخأو :تلق قفز

 هذه تءاج دقو ء(١۳۷) «دواد يبأ حيحص» يف جرخم وهو «؛اهلاثمأ رشعب ةنسحلا لعج هللا نإ ؛ةدايز مايأ ةثالثو :ةريره

 بيهرتلا -0) رخا يف يتأيو ءورمع نبا ثيدح نمو «ثيدح دعب يتالا وهو .يرعشألا كلام يبأ ثيدح يف ةعوفرم ةدايزلا

 . (بطخي مامإلاو مالكلا نم

 مث .؟ارهظ هل تناك سانلا باقر ىطختو اغل نمو" :(1/باب -5) انه يتالا ثيدحلل ءريخألا لوقلا باوصلا لعلو :تلق فرفإ

 .رهاظ وه امك لاوقألا نم هلبق ام يفاني ال وه



 ت نإ لجل وسيول لاق هلا لوسر نع هنجو (حيحص) (00- 5184-6

 . «رئابكلا بَ اذإ نيب امل ٌتارْثكم «ناضمر ىلإ ناضمرو

 .هريغو ملسم هاور

1A6 _ ۹41لاق " :لأق'يرعشألا كلام يبأ ثيدح ني ؛ربكلا# يف يناربطلا ىورو (هريغل ص) (5) -  

 لجو زع هللا ناب كلذو , مايأ ةئالثل 5 ةدايزو ءاهيلت يتلا ةعمجلا نيبو اهنيب امل ٌةراّقك ٌةعمجلا» : : لب هللا لوسر

 ا .««اهلاثمأ ٌرشَع ُهَلَف ةنسحلاب ءاج نمل :لاق

 موب يف َنهلع ن سخا : : لوقي كي هللا لوسر حمس هلا ؛ديعس يبأ نعو (حيحص) (4)- هلك 4۹۷
 : (ةبقر قتعأو ءةعمجلا ىلإ حارو ءًاموي ماصو :ةزانج َدِهَشو ءًاضيرم داع نَم ؛ةنجلا ٍلهأ نم هللا ةبتك

 0 .«هحيحصا يف ٍناّبح نبا هاور

AV ۹Aىلإ يشم اأو فار نب ةعاقر نبيع نقلا : : لاق میرم يبأ نب ديزي نو (حيحص) (6) -  

 تربع ن : ل هللا لوسر لاق : لوقي سْبَع اب تعمس «هللا ليبس يف هذه كاطخ ناف ؛رش دْبَأ لاقف ءةعمحلا

 . راتلا ىلع مارح امهف ؛هللا ٍليبس يف هامدق

 . ؟حيجص نسح ثيدح" :لاقو يذمرتلا هاور

 هلا لوسر تمس : لاقف «ةعمجلا ىلإ بهاذ انأو سْبَع وبأ ينكّردأ : ةيابع لاق :هدنعو «يراخبلا هاورو

 . «رانلا ىلع هللا ُةمَّرح هللا ليبس يف هامدق تّربغا نما : لوقي هي

 . «رانلا ُهَّسَمتف هللا ٍليبس يف دبع امدق تّربغا ام» :(ةياور يفو)

 : 1 .ديزيل ةيابع لوق هدنع سيلو

 لي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نعو:(هريغل ص) (1) 188-48
 ّيتأي ىتخأ جرح مث «هبايث نسحأ نم سبل ءهدنع ناك نإ ٍبيط نم لسمو «ةعمجلا موي لستغا نما :لوقي

 .«ىرخألا ةعمخجلا نييو اهني مل ةرافك ناك ؛ يَّلصي ىتح َتصنأ مث ءادحأ ذوُب ملو «هل ادب ام عكريف «ّدجسملا

 . تاقث دمحأ ةاورو «(هحيحصا يف ةميزخ نباو «يناربطلاو دمحأ هاور

 موي لسفغا نما: هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو(فيعض) (1)- 450-

 طَجَتَي ملو ةنيكسلا هيلعو ؛ةعمجلا ىلإ ىشم مث «هدنع ناك نإ ًابيط سمو «هبايث نسحأ نم سل مث ءةعمجلا

 ا .؟0(نيتعمجلا نيب ام هل رفغ ؛مامإلا فرصني ىتح َرظتنا مث ڈ .هل َّيِضُق ام عكر مث «هذوُب ملو ءادحأ

 .هنم عسي ملو «ءادردلا يبأ نع برخ ةياور نم يناربظلاو دمحأ هاور

 نع ثدحي هنع هللا يضر َيلَذُهلا ةشيب ن ناك :لاق يناسارخلا ءاطع نعو (فيعض) (۲) - 455-01

 َماَمإلا دجي مل نإف. ءًادحأ يذؤي ال هدجسلا ىلإ َلقأ مث ءةعمجلا موي َلستغا اذإ ملسملا نإ» : اي هللا لوسر

 راو ءانه تروا كلل ؛هعاطقنا عم ركتم وهف ؛«مامإلا فرصني ىتج# :هلوق اهيف سيل نكل ؛هانعمب ثيداحأ ؛حيحصلا» يف ' )١(

 ا . «هتعمج نم مامإلا فرصني ىتح» ب هليوأت نكمي ناكل حص
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 «هّمالكو هتعمج مامإلا ّيضْقَي ىتح «تصنأو عمتساف سلج ؛جرخ دق مامإلا دجو نإو ءهل ادب ام ىَّلص ؟جرخ

 . «اهيلت يتلا “"”ةعمجلل ٌةرافك نوكي نأ اهّلك هّبونذ كلت هتعمج يف هل رفغُت مل نإ

 . ملعأ اميف ةشيبن نم عمسي مل ءاطعو ءدمحأ هاور

 ٌلستغي ال١ : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نعو (حيحص) (۷) - 184-57

 نيب قرفي الف ٌجرخي مث .هتيب ببط نم نسمي هند نهدیو "رهط نم عاطتسا ام ُرّهطَتَيو «ةعمجلا موي ّلجر

 .«ىرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رف لإ ؛مامإلا مّلكت اذإ تصب مث «هل بيك ام يّلصي مث ؛نينثا

 . يئاسنلاو يراخبلا هاور

 ىتح هتيب نم ٌجرخب مث ءرمأ امك ةعمجلا موي رّهَطَتَي لجر نم ام : 0 يئاسنلل ةياور يفو (حيحص نسح)

 .«ةعمجلا نم هلبق امل ةرافك ناك الإ ؛هئالص ّيضقي ىتح ٌتصنُيو ءًةعمجلا يَ رأي

 هنيب امل ةرافك ناك الإ" :هرخآ يف لاقو «يئاسّنلا ةياور وحن نسح دانسإب ؛ريبكلا» يف ذ يناربطلا هاورو

 . . . .ُةلّئْقَملا ِتبِيَتِجا ام «ىرخألا ةعمجلا نيبو

 امهنع هللا يضر يصح نب نارمع نعو قيدصلا ركب يبأ يتيتع نع يورو (عوضوم) 220 45-7

 هل بک ؛يشملا يف ذخأ اذإف ءءاياطخو هُيونذ هنع ترق ؛ةعمجلا موي لستغا نم» :وقي هللا لوسر لاق :الاق

 . «ةنمم يتثم لمعب زيجأ ؛ةالصلا نم فرصنا اذإف «ةنسح نورشع ةوطخ لكب
 لاقو «هدحو هنع هللا يضر ركب يبأ نع ًاضيأ ؛طسوألا# يفو «هطسوألا" و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . «ةنس نيرشع لمع ةوطخ لكب هل ناک» : هيف

 للي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر يفقثلا سوأ نب سوأ نعو (حيحص) (۸) - ل

 ؛ ْغْلَي ملو «عمتساف مامإلا نم اندو .ُبكري ملو ىشمو «رکتباو ركَبو «لستغاو ةعمجلا موي لغ ن ْنَم» :لوقي

 .«اهمايقو اهمايص ٌرجأ ءةنس ُلمَع ةوطخ لكب هل ناك
 نابح نباو ةميزخ نباو «هجام نباو يئاسنلاو .««نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور

 .هححصو مكاحلاو ؛«امهيحيحص) يف

 لاق .هللا همحر سابع نبا ثيدح نم ؛طسوألا» يف يناربطلا هاورو (هريغل ص) (4)- ٠٠-54١

 )١/81(. ةطوطخملل هتققاومب كلذ تنقيت مث . حصأ هلعلو ءادنسملا# نم هتبثأ امو «٠ةعمجلا» : لصألا )1(

 . (هرصتخم )٤۷۲- «يراخبلا» نم حيحصتلاو «ةررهطلا» : لصألا قفز

 . ؛دانسإلا حيحص» :لاقو .(۲۷۷ )١/ ًاضيأ مكاحلا دنع يهو .(10/14و 1775) «ىربكلا نتسلا» يف ينعي : تلق (۳)

 مسقم نبا وهو (ةريغم) )1١89/790/3( يناربطلا دانسإ يف نأل ءاهتفذحف ؛هلك رهدلا كلذو» : ظفلب ةدايز لصألا يف انه )( ٠

 .اهركذي مل هتكلو :(11/1؟58و )١778 يئاسنلل ةياور وهو «هنعنع دقو سلدم يبضلا

 نبا نع فلؤملا هركذيس ام دّيؤي اذهو ء(۳۷۳) !هحيحص") يف امك حيحص اهدانسإو . «هسآر» :هل ةياور يف دواد وبأ داز ()
 ةريره يبأ ثيدح نم هل رخآ ثيدح هل دهشيو «یرتس امك سابع نبا نع رخآ ثيدحب هل لدتساو «ثيدحلا ريفت يف ةميزخ

 . (ةعمجلا موي لسغلا يف بيغرتلا ۔۲) يف ينأي ًاعوفرم



 50 مهنمف «هانعم يف سانلا فلتخا .ةركتباو ركبو «لستغاو لّسغ» :مالسلا هيلع هلوق» :“”يباطخلا

 أ :لاقو «نيظفللا فالتخال نيينعملا نيب ةفلاخملا عقت ملو ديكوتلا هب داري يذلا رهاظتملا مالكلا نم هنأ ىلإ

 0 بحاص مرثألا بهذ اذه ىلإو ؟دحاو امهانعمو «4بكري ملو ىشمو» :ثيدحلا اذه يف لوقي هارت

 اهلسغ يفو ءروعشو ٌّمَمِل مهل برعلا َّنأل كلذو ءةصاخ سأرلا لسغ هانعم .«لسغ» رع ي لاقو

 رئاس لسغ هانعم ؛لستغا» :هلوقو .لوحكم بهذ اذه ىلإو .كلذ ؛لجأ نم سأرلا لسغ “"دَرفأف «ةنؤم

 «هسفنل كلمأ نوكيل ؛ةعمجلا ىلإ هجورخ لبق هلهأ باصأ :هانعم (لّسَغ» :هلوق نأ مهضعب معزو .دسجلا

 ءاهلوأ يهو ةبطخلا ةروكاب كردأ : «رگب» ىنعم َّنأ مهضعب معز «ركتباو ركب :هلوقو .هرصبل هقيرط يف ظفحأو

 ام كلذ: يف لّوأتو «هجورح لبق قدصت 6 ف يرابنألا نبا لاقو . تقولا يف مدق : «رکتبا» ىنعمو

 نبا ركب بأ (ظفاحلا لاقو) .«"(اهاطختي ال ءالبلا نإف ؛ةقدصلاب اوركاب) : الك هلوق نم ثيدحلا ف يور

 وأ هتجوز ىلع لسغلا بجوأف عماج : هانعم (ديدشتلاب ينعي) (َلَسَتْغاَوَلَسغا . :ربخلا يف لاق نم" :ةميزخ

 «دنسجلا:رئاس لضف : لستغاو ءهسأر لسغ دارأ (فيفختلاب ينعي) «لشتغاو ّلسغ» :لاق نمو «لستغاو هتمأ

 ْ ابع نبا نع سواط ربخل

 نأ ازا :نئابع نبال تلف د لاق نا ىلإ حيحصلا هدانسإب ىور مث (حيحص) )۱١( - ۹۲ ۔ ۰
 لاق . ؛ .«بيطلا نم اوتو انج اونوكت مل ناو .مكسوؤر اولسغاو قعمجلا موي اولستغا» : لاق لب هللا لوسر

 . عنف لسغلا اأو «يردأ الف بيطلا اَمأ : سابع نبا

 ٠6 ١1(- 9( لاق الإ يبلا نع امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) :

 ."هايصو نس ايق اهوطخي ةوطُ كب هل ناك ‹ عمتساو برتقاو ءركتبأو اندو «لَسّتْغاو لغ نم" .

 ' :عيخصلا لاجر هلاجرو .دمحأ هأور .

 ىلع ةعمجلا ْتضِرُع :لاق هنع هللا يضر كلام نبا سنأ نعو (حيحص نسح) -١( 5ة4 1°

 أم :لاقف ؛ءادوسلا ةتكّتلاك اهطّسو يف ءءاضيبلا ةآرملاك هّفك يف مالسلا هيلع ليئاربج اهب هءاج كي هللا لوسر

 اهيف مكلو! ءكدعب نم كموقلو ءاديع كل نوكتل ؛كّير كيلع اهضرعَي «ةعمجلا هذه :لاق !ليئاربج اي.هذه

 )١(: /9)1نئسلا ملاعم» 0014-51

 1 .؟ملاعملا» نم بيوصتلاو ««دارأف" : ةثالثلإ نيقلعملاو ةرامع ةعوبطمو لصألا يف )0

 ..04/تاقدلا ل) يف يتايسو :(18400 ؟ةاكشملا جيرختا يف نيبم وه امك ًادج فيعض هدانسإ ثيدحلا اذه :تلق (۳)

 .(۱۳۹/۳) «ةميزخ نب ربا حيحص» ()

 ثيذحل ؛ثيدحلا هب رّسقي نأ يغبتي يذلا وه سأرلا لسغو : تلقا .(هرصتخم -٤١٤- مقر) ًاضيأ يراخبلا هجرخأو :تلق (ه)

 كي 0 ةريره يبأ ثيدحلو ء(۸) ثيدحلا تحت قيلعتلا يف مدقت امك كلذب دواد يبأ ةياور حيرصتلو ءاذه سابع نبا
 ا . (ثيدح ۲ /باب

 بدألا» يف يراخنبلا الإ ؛هحيحصلا» يف هل وري مل ء(يسدقملا ةدوس يبأ نب نامثع) وهو «(يماشلا نامدع) هيف :تلق ()

 .ةقث وهو ؛؟حيحصلا» جزاخ ةدرغملا
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 هل وه ريخب اهيف هّبر ٌدحأ وعدي ال ٌةعاس اهيفو «كدعب نم ىراصنلاو دوهيلا نوكتو ءّلوألا تنأ نوكت ءريخ
 . .ديزملا موي ةرخآلا يف هوعدن نحنو ءهنم مظعأ وه ام هنع عقد الإ ؛رش نم ذّرعتي وأ ءهاطعأ الإ ؛مِسَق
 , "0ثيدحلا

 .دّيج دانسإب «طسوألا» ىف ىناربطلا هاور

(OTE ¥فيعض ) نإ: : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذنملادبع نب ةبابل يبأ نعو 
 ٌسمخ هيفو ءرطفلا مويو ىحضألا موي نم هللا دنع مظعأ وهو «هللا دنع اهُمظعأو «مايألا ٌديس ةعمجلا موي

 ٌدبعلا اهيف هللا لأسي ال ٌةعاس هيفو ؛ّمدآ هللا ىّثون هيفو ١ ضرألا ىلإ مدآ هيف هللا طبهأو ّمدآ هيف هللا قلخ : لالخ
 الو ءضرأ الو ءعءامس الو «برقم كلم نم ام ؛ٌةعاسلا موقت هيفو ءامارح لاسي مل ام ؛هايإ هاطعأ الإ ًائيش

 .«ةعمجلا موي نم نقفشُب نهو الإ ؛رحب الو «لابجاالو ؛ حاير

 دمحأ هب جتحا نمم وهو «ليقع نب دمحم نب هللادبع امهدانسإ يقو .دحاو ظفلب هجام نباو دمحأ هاور
EY 

 «ةدابع نب دعس ثيدح نم ًاضيأ هللادبع قيرط نم رازبلاو ًاضيأ دمحأ هاورو (فيعض) (0) ٠- ٠۲١
 .نوروهشم تاقث هتاور ةيقبو

JOD o1۰موي ربخلا : كو هللا لوسر لاق : لاق اهنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (عب  
 .«اهنم جرحا هيفو ءًةنجلا لخد هيفو «ٌمدآ قلخ هيف ا

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 موي نم ريخ موي ىلع ْترَغ الو سمشلا ِتعلط ام : : لاق ؛ هظفلو «؟هحیحصا يف ةميزخ نباو (حيحص)

 موي ىراصنللو «تبسلا موي دوهيللو ءانل وهف ٌعَبت هيف انل سانلاف «هنع سانلا ّلَضو هل هللا اناده .ةعمجلا

 .ثيدحلا ركذف «هاطعأ الإ ؛ ًائيش هللا لأسي يّلصي نمؤم اهقفاوي ال ةعاسل هيف َّنِإ .دحألا

J ODOT 14ال5 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يفقثلا سوأ نب سوأ نعو (حي  : « 
 هيا ٌةقعصلا هيفو ٌةخفنلا هيفو «نغبق هيفو مدا قلخ هيف ؛ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم

 هللا ّنإ» :لاقف . تيلب :يأ ؟َتْمَرَأ دقو كيلع انئالص ضّرعُت فيكو :اولاق ."ّيلع ةضورعم مكتالص نإف ؛ هيف

 . «انَماسجأ ّلكأت نأ ضرألا ىلع مّرَح العو لج
 «ةقيقد ةّلع هلو .متأ وهو «هل ظفللاو ««هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 . ءزج يف هقرط تعمج دقو ؛"' 'هعضوم اذه سيلو «هريغو يراخبلا اهيلإ راشأ

 .ىلاعت هللا نذإب باتكلا رخآ يف همامتب ينايسو :تلق )١(
 دقو «هنتمو «هدانسإ يف برطضا هنأ ىلإ يراخبلا راشأ دقو « حدقي ام هئيدح يف نيبتي مل اذإ ؛ثيدحلا نسح وه معن : تلق )70

 !هوتسحف ةلهجلا امأو )۳۷۲١(. «ةفيعضلا» يف كلذ تنيب

 ثيدحلل ناف ؛ةحداق ةلعب هذه تسيلو» :هلوقب اهيلع مالكلا ىهنأو )٠٠١-٠١١( ؛ليصفتب يجانلا اهيلع ملكت دقو :تلق (۳)
 = «دواد يبأ حيحصا يف اهيلإ راشملا ةلعلا تنّيبو «لاق اميف هللا همحر باصأ دقو :تلق .«تاعامج ثيدح نم دهاوش
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 . بارلا نوكسو ةزمهلا مضب (َتْمِرَأ) يورو .ًاميمر ترص : يأ ؛ميم نوكسو ءارلا حتفب (تْمَرَأ)

 سمشلا ملت الا .:لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (18)- 41-0
 نجلا :نيلقثلا نيذه الإ ءةعمجلا موي ٌعَرْفت يهو الإ باد نم امو ءةعمجلا موي نم ّلضفأ ىلع برت الو

 : .«سنإلاو

 :هرخآ يف لاقو ءاذه نم لوطأ هريغو دواد وبأ هاورو ««امهيحيحص# يف نابح ن نباو ةميزخ نبا هاوز

 ّسنإلا الإ «ةعاسلا نم ًاقفش < «سمشلا علطت ىتح ؛ نصت نيح نم ةعممجلا موي ةخيصُم يهو الإ ةباد نم امو
 ] .هًرحلاو

 : . ةعاسلا مايق عّقوتت « ةيغصم ةعمتسم :هانعم (ةخيصم)

 : دك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو (نسح) 5498-5 - )١١(

 ءاهردخ ىلإ ىَدِهُت سورعلاك اهب نوح اهلهأ ءًةرينم ًءارهز ةعمجلا موي رشجيو ءاهتئيه ىلع ٌمايألا رشحت

 رظني ءروفاكلا لابج يف نوضوخي « «كسملاك مهحيرو ءًاضايب جلثلاك مه ناولأ ءاهئوض يف نوشمي ؛ ؛مهل ءيضت

 . «نوبستحملا نونّدؤملا ال[ دحأ مهطلاخي ال ءةنجلا "ن نولخدي ىنح ؛ًابجعت نوقرطُي ال «نالقثلا مهيلإ

 دانبمإلا اذن نم يشل يف نإن»«ريخلا اذه حم نإ :لاقو «(هحيحص» يف ةميزخ نباو «يناربطلا هاور

 . ؛ةبارغ هنتم يفو ؛ نسح هدانسإ» : (ظفاحلا لاق) . اًاغيش

 هللا نإ» 56 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نغو (عوضوم) (5) - 415-61

 ٠ ,هل ٌرفَغ الإ ةعمجلا موي نيملسملا نم ًادحأ كراتب سيل ىلاعتو كرابت

 ۳ 'نسح دانسإب ىرأ امیف ًاعوفرم ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 - )17(  544الگ هللا :لوسر لاق :الاق امهنع هللا يضر ةفيذحو ةريره يبأ نعو (خيحص) :

 ىلإ مَ انل مهف «ىراصنلل ٌدحألاو «تبنلا موي دوهيلل ناك ءانلبق ناك نم ةعمجلا نع ىلاعتو كرابت ةللا ٌلضأ»
 ؟قئالخلا لبق مهل ٌيضقملا « ةمايقلا موي نولوألاو ؛ءايندلا لهأ نم نورخالا نحن « ةمايقلا موي . '

 ءايندلا يف نورخآلا ٌنحن» :لاق رازبلا نأ الإ ؟«حيحصلا» لاجر امهلاجرو «رازبلاو هجام نبا هاور

 ةميزخ نياك هخيخصت ىلع نيثّدحملا عباتت اهدر يف يفكيو «ثيدحلا ةحص يف رثؤت ال اهنأ تحضوأو ::(937)

 . يروتلا هلبقو «يبهذلاو .(۲۷۸/۱) مكاحلاو )٥٥۰( نابح نياؤ 0175و 170

 لاقوأ د ةملكلا هذه طبض يف ًالاوقأ «ةياهنلا» يف ريثألا نبا ركذ دقف ؛««ميملا نوكسو» :.باوصلا لعلو «لصألا اذك )١(

 نم هتعلقو ففلعلا لوانت: اذإ ء(مرأت لبإلا ثمر : مهلوق نم (ترمأ) نزوب (ّتمرأ) نوكي نأ زوجي : ليقو» :كلذ ةلمج يف

 : 1 .باوصلا وهف ؛ةءارلا رسكوا اهب اذإف (1 /۸۲ ق) ةطوطخملا ىلإ تفجر مث . «ناسللا» يف اذكو .«ضرألا

 .حضألا وهو «ءاولخديلا :هيفو ءهوحن ةميزخ نبا ظفلو «يناربطلل قايسلاو ء«عمجنلا» هيلعو ؛نونلا تابئإب لصألا اذك (۲)

 e ناقو.«(191/1) مالا اذكر /؟) ًاضيأ !نييماشلا دئسم يف :يناربطلا هاور ل وألا ظفللابو

 !يبهذلا هقفاوو

 ةلهجلا جاو ء(۲۹۷) «ةفيعضلا» يف هتتيب امك «عوضوم هنأ قيقحتلاو «هوحن يف هل ًاعبت يمشيهلا عقو ؛مهو رهو لاق اذك (۳)

 !(هدماامه١٠)م هونسحف يمثيهلا لوقب
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 . ؟قئالخلا لبق مهل ٌروفغملا «ةمايقلا موي نولّرألا

 .ةدحو ةفيذح ثيدح نم لوألا ظفللا وحنب ملسم يف وهو

TV18موي نإ : دم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يوُرو (ادج فيعض) (۷) -  
 . «رانلا نم يتيتع ٍفلأ ةغم تس اهيف هللو الإ ٌةعاس اهيف سيل ةعاس نورشعو ٌةعبرأ ةعمجلا ةليلو ةعمجلا

 :هيف دازو «هتعمس :لاقف «تباث ثيدح هل انركذف «نسحلا ىلع انلخدف هدنع نم انجرخف :؟")لاق

 . «رانلا اوبجوتسا دق مهلك»

 . ؟رانلا نم يتيتع فلآ ةئم تس ةعمج لك يف هلل» : هظفلو «راصتخاب يقهيبلاو ىلعي وبأ هاور

 ةعمجلا موي ركذ ي هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۱۸) د 9 76٠١
 هديب راشأو .[هايإ] هاطعأ الإ ؛ًاثيش ةللا لاسي ؛يلصي ٌمئاق وهو لسم ٌدبع اهقفاوي ال ةعاس ")هيفا :لاقف

 وو
 , ؛اهللقي

 .هجام نباو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 يف هّتطسب «ًاريثك ًافالتخا اهيف ءاملعلا فلتخاو ءةحيحص ةريثك ثيداحأ يف درو دقف (ةعاسلا نييعت امأو)

 .لاوقألا ضعبل ةّلادلا ثيداحألا نم ةذبن انه ركذأو «باتكلا اذه ريغ

 هللادبع يل لاق :لاق هنع هللا يضر ّيرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرُب يبأ نع (فيعض) (۸) 4988-8-51

 «معن :تلق :لاق ؟ةعمجلا ةعاس نأش يف اهب هللا لوسر نع ثدحي كابأ ٌتعمسأ :امهنع هللا يضر رمع نبا

 . «ةالصلا ىضقُ نأ ىلإ ٌمامإلا سلجي نأ نيب ام يه» :لوقي الب هللا لوسر تعمس :لوقي هتعمس
 .*هلعلا لهآ نم فئاوط بهذ لوقلا اذه ىلإو .«ربنملا ىلع ينعي» :لاقو دواد وبأو '””ملسم هاور

 نإ : لاق اب يبنلا نع هنع هللا يضر ينَرُملا فوع نب ورمع نعو (ًادج فيعض) (4) 459-07
 ىه» :لاق ؟يه ةعاس هي !هللا لوسر اي :اولاق ..هايإ هللا هانآ الإ ًائيش اهبف ٌدبعلا هللا لاسي ال دعاس ةعمجلا يف

 ۰ ١ . «اهنم فارصنالا ىلإ ةالصلا ماقت نيح

 لاقو «هدج نع هيبأ نع ٍفوع نب ورمَع نب هللادبع نب ريثك قيرط نم امهالك ؛هجام نباو يذمرتلا هاور
 «هريغو اذه يذمرتلا هل نّسح دقو «ةّرمب هاو هللادبع نب ريثك» : ظفاحلا لاق ."بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا

 وهو :؛(5١٠) «ةلاجعلا" يف اذك .هدحو ةفيذح ثيدح نم هنم ًابيرق هقاس مث .ًاعم امهنع ملسم هجرخأ لب ؛كلذك سيل :تلق (1)
 يفو .«قئالخلا لبق مهل ٌيضقملا» :هجام نبا ظفلك هنم ةريخألا ةلمجلا يف هظفلو ء(۷ /۴) ؛ملسصم» يف وهو ؛لاق امك
 . ؟مهنبب ٌيضقملا# : ةياور

 . يرصبلا وه (نسحلا) و «هنع هللا يضر سنأ نع تباث نع ثيدحلل يوارلا ؛دهازلا يرصبلا ديز نب دحاولادبع ينعي (۲)
 !و :تلق .«فاخ ريغ حضاو اذو ءركذم وهو «مويلا ىلإ دئاع ريمضلا ذإ ؛(هيف) وه امنإو «ملق قبس اذه» : يجانلا لاق (۳)

 .هللا همحر فلؤملا ملق نم تطقس هنم ةدايزلاو (315) يراخبلل

 )٤( مقر) ىلع قيلعتلا رظنا ٠١١١( يتآلا .
 .يتألا (١1؟17 مقر) ىلع قيلعتلا رظنا (0)
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 .«ملعأ هللاو .©"0ل هنيسحتو لي «هل هحيحصت ظافحلا "هيلع دقتناف ؛«حلصلا# يف ًاثيدح هل ححصو

e (هريغل ح) لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر كلام ِنب سنأ نع يورو )19( - V4 

 .«سمشلا ةبوبيَع ىلإ ؛ ءرصعلا ال دعب ةعمجلا موي يف ىَجرَت يتلا ةعاسلا

 رذق ينعيا : هرځآ يف دازو . ةعيهل نبا ةياور نم يناربطلا هاورو .«بيزغ ثيدح»: لاقو يذمرتلا هاور

 . يذمرتلا دانسإ نم حلصأ هدانسإو . ةضبق يتعي .«اذه

 !': سلاج ل هللا لوسرو تلق لاق مالس نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (؟٠ )امك

 لا يفت لإ ب هلا اس یلص موم اها اعا اجا موبي: : ىلاعت هللا باتك يف دجنل

 :تلق . ةعاس لضعب وأ «ٌتقدص : تلقف .«ةعاس ضعب وأ» : ل هللا لوسر ّىلإ راشأف : هللادبع لاق . هتجاح هل

 8 '.ىَّلِص اذإ دبعلا نإ ؛ىلب» :لاق . ةالص ةعاس تسيل اهنإ :تلق .«راهنلا تاعاس ٌرخآ» :لاق ؟يه ةعاس يأ

 .«ةالص يف وهف ءةالصلا الإ ةْسِلِجُي مل سلج

 : .«حيحصلا طرش ىلغ هداتسإو ؛هجام نبا هاور

)٠ Jia:ءيش يأ "اا : لك يبنلل ليق : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض)  

 رخآ يفو: ٠ ةشطبلا اهيفو ءةفغَبلاو ةقعصلا اهيفو «مدآ ٌكيبأ ٌةنيط ْتَعِبَط اهيف نأل» : نب سعب وبا 1 تح سا

 . «هل بيجتسا اهيف هللا اعد نم ٌةعاس اهنم تاعاس ثالث

 يل نب باك ءهنم عمسي ملو ةريره يبأ نع ةحلط يبأ نب يلع ةياور نم دمحأ هاور

 . ؟حيحصلا»

 ١ ٠ + )11( 48١لاق لي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر يردُخلا ديعس يبأ نع يورو (فيعض) :

 نوكي ام لفغأ ؛ «سمشلا بورغ لبق «ةعمجلا موي نم ٍةعاس رب ةعمجبلا موب ءاعدلا اهيف ُباجتسي يتلا ًةعاسلا»

 «ٌسانلا .

 1 1 . يناهبصألا هاور

Vi. °۲اننثأ ةعمجلا مويه :لاق كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۲۱) -  

 ا ا اراب «هايإ هاتآ الإ ًائيش لجو َّزَع هللا لأسي ملسم دبع اهيف دجوي ال «ةعاس ةرشع

 : ١ .ارصعلا

 لاق . لاق امك وهو ؛ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو « هل ظفللاو  يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 .ةطوطخملا نم حيحصتلاو :ههله :لصألا )١(

 N E رار زر كك وح لا قفز

 : !(ه09 )١/ ةثالثلا ةلهجلا

 ةثالثلا و و F1 «دنسملا» نم اهتكردتساو )١74/9(.: «عمجملا# نمو «لصألا نم تطقس (۳)

 !!ةحفصلاو ءزجلاب «دنسملا» ىلإ مهتلاحإ عمو ءهب مالكلا ةماقتسا مدع حوضو عم .مهتداعك -'

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (5)

۰ 



 ةباجإ] '(اهيف] ىجرت يتلا ةعاسلا نأ مهريغو اب يبنلا باحصأ نم ملعلا لمأ ضعب ىأرو» :يذمرتلا
 ةعاسلا يف ثيدحلا رثكأ :دمحأ لاقو .قاحسإو دمحأ لوقي هبو «سمشلا برغت نأ ىلإ رصعلا دعب [ةوعدلا

 نب ورمع ثيدح ىور مث .«(لاوزلا دعب ىّجرُتو) :لاق .رصعلا ةالص دعب اهنأ ةوعدلا ةباجإ اهيف ىجرت يتلا

 موي نم ءاعدلا اهيف ٌباجتسُي يتلا ةعاسلا تقو يف اوفلتخا» :رذنملا نب ركب وبأ ظفاحلا لاق .مدقتملا فوع

 ىلإ رصعلا ةالص دعب نمو «سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط دعب نم يه :لاق ةريره يبأ نع انيّرُرَف :ةعمجلا

 اذإ١ هنأ وه ثلاث لوق هيفو . سمشلا لاوز دنع يه :ةيلاعلا وبأو يرصبلا نسحلا لاقو .“'”سمشلا بورغ

 مامإلا دعق اذإ يه» :لاق هلأ يرصبلا”نسحلا نع انيّرُرو . ةشئاع نع كلذ يوُر ؛«ةعمجلا ةالصل نّدؤملا نّذأ
 :يودعلا راسلا وبأ لاقو .ةالصلا اهيف هللا راتخا يتلا ةعاسلا يه :ةدرب وبأ لاقو .«غرفي ىتح ربنملا ىلع

 نيب ام اهّنأ وهو «عباس لوق هيفو . ا و ا ا

 نأ ىلإ رصعلا نيب ام اهّنأ وهو «نماث لوق هيفو . .رذ يبأ نع لوقلا اذه انّيوُرو . عارذ ىلإ ربشب سمشلا غيزت نأ

 .ملعأ هللاو .مالس نب هللادبعو سواط لاق هبو «ةريره وبأ لاق اذك . سمشلا برغت

 لا

 «سوأ نب سوأو .يسرافلا ناملسو] يلذهلا ةشّيبن ثيدح يف هلبق بابلا يف لسغلا ركذ مدقت دقو

 . “(ورمع نب هللادبعو

 لستغا نم» : ةه هللا لوسر لاق :الاق نيصح نب نارمعو ركب يبأ ثيدخ ًاضيأ مدقتو (عوضوم فيعض)

 . ثيدحلا ؛ءاياطخو هبونذ هنع ترّمُك ؛ ةعمجلا موي
 ةعمجلا موي ّلسغلا نإ» :لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو(فيعض) (1) - ٠١ - ٠۳۲

 . «ًالالتسا رعشلا لوصأ نم اياطخلا لي

 “تاقث هتاورو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نم هلك كلذ طقسو .«ةرعدلا ةباجإ» :ةدايز اهدعب اهيفو ءةطوطخملاو ؛يذمرتلا نئس» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس )١(

 ! ةثالثلا ةعوبطم

 .(0149) ؛ةفيعضلا# يف هججّرخ دقو «ًاضيأ حصي الو «ًاعوفرم ةريره يبأ نع يور دق اذهو : تلق (0)

 ىلإ وه وه لامو «ًالوق نيعبرأو ًاثالث تغلبف 745-001 /۲) «حتفلا» يف ظفاحلا اهاصقتسا «ةريثك ىرخأ لاوقأ كانهو :تلق (۳)

 بابلا ثيداحأ رثكأ نآل ؛يدنع باوصلا وهو ؛عمج امهعبتو «قاحسإو دمحأ مامإلا نع هريغو فلؤملا هاكح يذلا اذه

 هّنأب بابلا ثيداحأ ىلع هوحّجرف ؛هريغو ملسم دنع ىسوم يبأ ثيدح اهاوقأو ءحيحص ءيش اهيف سيلف اهفلاخ امو هيلع

 نوكي ال ثيح ره امنإ امهدحأ وأ «نيحيحصلا يف امب حيجرتلا نآب نولّرألا باجأو» : ظفاحلا لاق .«نيحيحصلا» دحأ يف

 بارطضالا لجأ نمو «كلذ حرش مث ٠ . بارطضالاو عاطقنالاب لِ هتاف .اذه ىسوم يبأ ثيدحك ظاّمحلا هدقتنا امم
 عجار .مهتفلاخم زوجي الف ءةعمجلا موي نم ةعاس رخآ اهنأ ةباحصلا قافتا حص دقو :(1917) «دواد يبأ فيعض» يق هتدروأ

 .«حتفلا»

 .[ش] .«يلذهلا ةشيبن» هنم طقسو ؛طقف «حيحصلا» نم نيتفوقعملا نيب ام (5)

 )١1801(. «ةفيعضلا# يف هنايبو !؟فعضمو لوهجم هيفو فيك (0)

۲۲١ 



 قلا مو لسفف اأو يبا يلع لخد : لاق ةداتق يبأ نب هللادبع نعوا٤نسح) (۱) ١4-64

 ب هللا لوسر ُثعمس ين «رخأ الع دع :لاق . ةبانج نم : تلق ؟ةعمجلل وأ ةبانج نم اذه كّلسُع :لاقف

 : .«ىرخألا ةعمجلا ىلإ ةراهط يف.ناك ؛ةعمجلا موي لستغا نما :لوقي

 ا :لاقو «هحيحص» يف ةميزخ نباو ءنْسْحلا نم بيرق هدانسإو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور
 ا .1 'ءاّتحلا بحاص ملسم نبا ينعي - نوراه زيغ هوري مِل بیرغ ثيدح

 . «امهطرش ىلع حيحصاا : لاقو يناربطلا ظفلب مكاحلا هاورو

 .«ىرخألا ةعمجلا ىلإ ًارهاط لزي مل ؛ةعمجلا موي لستفا نم : هظفلو «هحيحض" يف نابح نبا هاورو

 ٌموي ناك اذإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حیحص) ١0-606 )١(

 ىلإ جرخ مث «هبايث حلاص نم سیلو هبيط بيطأ نم بيطَت مث هَسأر لّسَعو «لجرلا لستغاف ءةعمجلا

 .«مايأ ةثالثةدايزو ءةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم كرم ١ ؛مامإلل َعمتسا مث «نينثا نيب ُقّرَعُي ملو ءةالصلا

 يف هبات نمو لوتدكم هيلإ بهذ ام ىلع ليلد اذه يفو# ظفاحتلا لاق .؟هحيحص) يف ةميزخ نبأ هاور

 .؟ملعأ هللاو ««لستغاو َلّسَع» : هلوق ريسفت

VTا :لا 4 هللا لوسر نع هنع هللا يضر يردلا ديعس يبأ نعو (حیحص) (5) -  

 E : . «هيلع ٌرِدَق ام بيطلا نم ُسَمَيو «كلاوسو .ملتحم لك ىلع "”ٌبجاو ةعمجلا موي

 5 : i ريغو ملشم هاوز

 موي اذه نِإ»: ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ح) ۷ -٠17!-)4(

 . «كاوسلاب مكيلعو «هنم ٌسسميلف ٌبيط ناك نإو «لستغيلف ةعمجلا ًءاج نّمف « نيملسملل هللا هلعج ءديع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ باوبألا نم يتأي اميف بابلا اذهل ٌلدت ثيداحأ يتأتسو . نسح دانسإب هجام نبا هاور

 : (رذع ريغ نم ريكبتلا نع رخأتي نميف ءاج امو ءةعمجلا ىلإ ريكبتلا يف بيغرتلا) -؟
 موي لستغا نم : : لاق ای هللا لوسر ْنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) 7١8-48

 برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو هندي برق امتأكف ىلوألا ةعاسلا يف حار مث «ةبانجلا لسع ةعمجلا

 ءٌةجاجَ بَ امثأكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو ءَنَرْقأ اشبك بّرق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو هّةَرَقَب

 : ةركؤلا نوعمتسي ةكتالملا رضع امالا جرخ اذإف ءةَضْيَي برق امنأكت ةسشماخلا ةعاسلا يف حار نمو

 . هجام ن O ارا وب

 باب ىلع الملا ْتَقَقَو .«ةعمجلا موي ناك اذإ) :هجام نباو ملسمو يراخبلل ةياور يفو (حيحص)

 مث ءأشبك مث ةرقب يدهي يذلاك مث هند يده يذلا لَك رجلا ٌلكَمو «لّوألاف لوألا نوبتكي «دجسملا

 ٠ «ةعساتلا نم قودص» :«بيرقتلا» يف رجح نبأ ظفاحلا لاق «ةليقث نونو ةروسكم ةلمهمب وه .

 .[ش] . ىلاعت هللا همحر خيشلا لوصأ نم هانتبثأو «ةقباسلا ةعبطلا نم مكحلا اذه طقس قفز

 ) يئاسنلا دنع وه امتإو ؛4بجاو# (4 /6) ملسم دنع سيل )1/ 0504

YY 



 . «ركذلا نوعمتسي «مهقحص اَْوَط ُمامإلا جرخ اذإف «ةضيب مث ءةجاجد
 .هذه وحنب «هحيحصا يف ةميزخ نبأ هاورو
 هيلي يذلاو هند يدُهُملاك ةعمجلا ىلإ لجسسلا» لاق ءَ هللا لوسر نأ : :هل ةياور يفو (حيحص)

 . ًاريط يدهُملاك هيلي يذلاو هاش يدهُملاک هيلي يذلاو «ةرقب يدهُملاك

 َلَوَأْلا نابتكي ناكّلَم ةعمجلا موي دجاسملا باوبأ نم باب لك ىلع» :لاق هل ىرخأ يفو ٠ (حيحص)

 اذإف ًةضيب مدق لجركو ءريط مّدق لجركو داش َمَّدَق لجركو «ةرقب مّدق ٍلجركو ندب َمَدَق لجرك ٠ لألف

 .«فحصلا ِتيوُط مامإلا دعق

 . ةعاس لوأ يف يتالا ركبملا وه :(رّجهُملا)

 لثم برض لكي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر بدنُج نب ةرُمّس نعو (هريغل ح) (۲) 7١48
 . ةجاجدلا ٌركذ ىتح ءةاشلا رحانك ءةرقبلا رحانك .1'"2[ةنَدَبلا رحانك] ربكبتلا مث ةعمجلا

 . نسح دانسإب هجام نبا هاور

 موي ةكئالملا ٌدعقن» : ةي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (۳) ۷۱۰ ٠٠

 ابأ اي :تلق .«ُفحّصلا ِتّيوط مامإلا جرخ اذإف «َسانلا َنوبتكي ٌفحصلا مهعم ٍدجاسملا باوبأ ىلع ةعمجلا

 . فحصلا يف ُبتكُي نمم سيل ْنكلو «ىلب :لاق ؟ةعمج مامإلا جورخ دعب ءاج نمل سيلأ !ةمامأ

 . "ةلاضف نب كرابم هدانسإ يفو ؛ةريبكلا» يف يناربطلاو «دمحأ هاور

 ءدجاسملا باوبأ ىلع ٌةكئالملا دعقت» :لوقي لي هللا لوسر تعمس :دمحأل ةياور يفو (حبحص نسح)

 . (فحصلا تعفُر ٌمامإلا جرخ اذإ ىتح «ٌتلاغلاو ّيناثلاو لوألا نوبتكيف

 . تاقث اذه ةاورو

 تجرخ ةعمجلا موي ناك اذإ» :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو (فيعض) ٠ _ ٤۳۳ )١(
 ردق ىلع سانلا نوبتكي «دجاسملا باوبأ ىلع ةكئالملا ٌدعقتو ءمهقاوسأ ىلإ ّسانلا ")نوري نيطايشلا

 يناربطلا» يف هوحنو «هنم هتحّخصف ءاةاشلا ةرجأك «ةرقبلا ةرجأك» :ةرامع ةعبطو لصألا يف ناكو ء«هجام نبا» نم ةدايز )١(

 .(181و757/19) «ريبكلا

 ؛ةمامأ يبأ نع بلاغ وأ ينثّدح :(777 /5) دمحأ دنع لاق دقو «هتنعنع هنم ىشْحُي امنإف «هل هجو ال لالعإلا اذه :تلق (۲)

 يآ ةآوز .ىلوألا ةياورلاب بلاغ وبأ ينثدح :- دقاو نبا وهو - نيسح هعبات دق هنإ مث .ثيدحتلاب حرصف «ةيتألا ةياورلاب

  انعنعم كرابملا قيرط نم ْنكل ؛(١۸٠۸ /۳۳۹ /8) يناربطلا دنع يهو .(150/5)

 :لاقف هقيلعت يف ةرامع ىفطصم هديق امك تحت نم ةانثملا ءايلاب سيلو ؛لعفلا نيع يف ةدحوملا ءابلاب (ثْيرُي َتْير) نم (۳)

 نوقلعملا هدلقو .«ًأطبأ يأ . هيلع ثارف هيتأي نأ لي هللا لوسر مالسلا هيلع ليربج دعو :ثيدحلا هنمو .نورخؤي :(َنوُكيرُي)»

 عر ةديدملا مهتافييصتو ؛ةريثكلا جهباهزأ نم اخو: تلق ! !ةدخوتلاءابلب هيف وهو (17/) محال ةوزع: مهنأ عم: ةثالدلا

 ركذ دقو «ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاقو !مهولا اذه لثم نع مهنوصي ام يباطخلا نع هلقن امو «يتالا فلؤملا حرش يف نأ

 اذإ ءرمألا نه هر : لاقي . ةعمجلا نع اهب مهوئّبريل يأ» :«تاجاحلا مهنوركذيف ثئابرلاب سانلا نوذخأيف» : ظفلب ثيدحلا

 هبنتف «(ةياهنلا» نم تحت نم ةانثملاب (ثيَر) ةدام يف وهف ةرامع هب دهشتسا يذلا ليربج ثيدح امأو .9هتطبثو هتسبح

۳ 



 ؛ْعْلَي ملو عمتساو تصنأف مامإلا نم اند نمف «مامإلا جرخي ىتح «هيلي يذلاو «يلصملاو «قباسلا : مهلزانم
 اغلف مامإلا نم نم اند نمو ءرجألا نم لفك هل ناك ؛غلُي ملو تصنأو عمتساف ىأن نمو ا ا

 مث. «هل ةعمج الف ملكت نمو ملكت دقف فص :لاق نمو «رزولا نم ٍنالفك هيلع ناك ؛ عمتسي تسي ملو تصني ملو

 .لوقي يي مكيبن تعمس : لاق

 .قاوسألا ىلإ اهتايارب نيطايشلا ِتّدَع ةغمجلا ٌموي ناك اذإ :هظفلو ؛دوأد وبأو «هظفل اذهو دمجأ هاور

 باوبأ ىلع نوسلجيف ةكئالملا ودغتو ءةعمجلا نع مهنوطُبتُيو «ثيابرلا وأ «ثيبارتلاب سانلا نومريف
 هيف ٌنكمتسي ًاسلجم نسلج اذإف ؛مامإلا جرخي ىتح ؛نيتعاس نم لجرلاو :ةعاس ْنم ّلجرلا نوبتكيو «دجاسملا

 ؛ غلي ملو تصنأف ءٌعّمسي ال ثيح ىأن نإف ءرجألا نم نالفك هل ناک ؛ ؛غلي ملو تصنأف ءرظنلاو عامتسالا نم

 نالفك هل ناك ؛تصني ملو اغلق ءرظنلاو عامتسالا نم هيف نكمتسي ال ًاسلجم سلج نإف ءرجألا نم لفك هل ناك

 :- لاق - «زو نم لفك هل ناك ؛تصني ملو اغلو ءرظنلاو عامتسالا نم هيف نكمتي ًاسلجم سلج نإف رز نم

 :كلذ رخأ لاق مث . .«ءيش [كلت] هتعمج يف هل سيلف اغل نمو ءاغل دقف .ْتِصنأ : هبحاصل ةعمجلا موي لاق نمو

 . كلذ لوقب ايب هللا لوسر تعم

 «مسي مل وار امهدانسإ يفو» : ظفاحلا لاق

 يذلا رمألا يهو : (ةّئيبَر) عمج ؛ةئلثم ءاث اهدعب تحت ةانثم ءايو فلأ مث ةدحوملا ءابلاو ءارلاب (ثيابرلا)
 نأ ىلإ ةعمجلا ىلإ يعسلا نع مهدنفتو مهلغشت نيطايشلا نأ :هانعمو ؛هنع هطبثيو هدصقم نع ءرملا سبحي
 نومريف) : هلوقو .(ثيابرلا) وه امنإ «ءيشب سيل (ثيبارتلا)» :يباطخلا لاق :ةلضافلا تاقوألا يضمت

 0 ! ظفاحلا لاق ."ثيدحلا اذه ريغ يف انل يور كلذكو :لاق . (سانلا َنوُكَيرُيَم) : وه امنإ (سانلا
 أ ؛ملكتملل رجز ةملك يهو : :ةنونم رسكتو «ءاهلا نوكسب (ةَص) :هلوقو .«ةزوكذملا ليخأ ةياور ظفل

 .رزولا وأ رجألا نم بيصنلا وه :فاكلا رسكب (لفكلا) و .تكسإ

VIIموي ناك اذ : :لاق هلأ ؛ 484 يبنلا نع هنع هللا يضر يردُخلا ديعس يبأ نعو (نسخ) (4)  

 :ًاروزج ْمّدق لجرف «مهلزانم ىلع سانلا نم ءاج نم نوبتكيف «دجاسملا ٍباوبأ ىلع ةكئالملا ِتدَعَف ةعمجلا

 مامإلا سبلجو نذؤملا أ اذإف : لاق ءةضيب مّدق لجرو «ةجاجد مّدق لجرو قاش مدق لجرو «ةرقب مّدق'لجرو

 . «ركذلا نوعمتسي دجسملا اولخدو «فحصلا تّيوط ربنملا ىلع

 .نسح دانسإب دمحأ هاور

 بذلا نيمي نع ام رهو «لوألا (الص) دتع نوكي هسأر نأل هب يمس :يناثلا وه ةبلحلا ليخ يف (يلصملا)» :ريثألا نبا لاق (1)
 .«هلامشو

 ًاثيبرت هشبر : لوقت .«ثيبرتلا نم ةدحاولا ةرملا يهو «(ةثيبرت) عمج نوكي نأ ةياورلا تحص نإ زوجي : تلق :ريثألا نبا لاق (۲)
 .هةدحاو ةميزقتو ًاميدقت هتمدق لثم ؛ةدحاو ةثيبرتو

 .(6/5) «ملاعملا (۳)
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 .©"ةريره يبأ ثيدح نم هوحنب يئاسنلا هاورو (حبحص) (0)- ٠-17
 تعبنا :لاق هنأ ؛لي يبنلا نع هدج نع هيبأ نع ٍبيعش نب ورمَع نعو (فيعض) (۲) 484 - ۳

 تعفرو «فحصلا تيل مامإلا جر رخ اذإف «سانلا ءيجم نوبتكي «ةعمجلا موي دجاسملا ٍباوبأ ىلع ةكئالملا
 EEE : ةكئالملا لوقتف ؟ًانالف سبح ام : ضعبل مهضعب ٌةكئالملا لوقتف «مالقألا

 .؟هنغأف ًالئاع ناك نإو «هفشاف ًاضيرم

 . ؟هحيحصاا يف ةميزخ نبا هاور

 .ريقفلا : (لئاعلا)

 هللا نإف ؛ةعمجلا ىلإ اوغراس :هللادبع لاق :لاق ةديبع يبأ نعو (فوقوم فيعض) (۳) - ٠4 ٤۳٩

 تحف ‹مهِعٌراست ردق ىلع برقلا يف هنم "اون وکیف ءروفاك ٍبيثك يف ءةعمُج موي لك يف نجلا لهأ ىلإ دربي
 . مهل هللا ٌتدحأ امب مهنوئّدحُيَق مهيلهأ ىلإ نوعجري مث «كلذ لبق هوأر دق اونوكي مل ًائيش ةماركلا نم مهل هللا

 نإ ؛ثلاغلا انأو «نالجر : هللادبع لاقف .هاقبس دق ةعمجلا موي نيلجرب وه اذإف ءدجسملا هللادبع لخد مث :لاق

 . ثلاثلا يف كرابي نأ هللا ءاش

 ءهنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع هيبأ نم عمسي ملو رماع همسا ةديبع وبأو .«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ..هنم عمس : ليقو

 ةثالث دجوف «ةعمجلا موي دوعسم نب هللادبع عم ٌتجرخ :لاق ةمقلع نعو (فيعض) (4) ٠485ه

 سانلا نإ» :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس ينإ «ديعبب هللا نم ةعبرأ عبار امو «ةعبرأ عبار :لاقف «هوقبس دق
 مث «ٌتلاثلا مث ؛يتاثلا مث لوألا ؛تاعمجلا ىلإ مهجاور ِرْدَق ىلع لجو زع هللا نم ةمايقلا موي نوسلجي

 . (ديعبب هللا نم ةعبرأ عبار امو « عبارلا

 . "7نسح امهدانسإو «مصاع يبأ نباو هجام نبا هاور

 «لستغاو َلَّسَع نم» :لاق الب يبنلا نع ورمع نب هللادبع ثيدح [14۳] مدقتو : هللا همحر ظفاحلا لاق

 . «اهّمايصو ةنس ٌمايق اهوطخي ةوطخ لكب هل ناك . عمتساو برتقاو «ركتباو اندو

 .هوحن سوأ نب سوأ ثيدح [1940] مدقت كلذكو

 اورضحا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةرّمَس نع يورو (هريغل ح) (5) 71-1٠١5

 .«اهلهأ نمل هّنإو «ةّنجلا نع رّخؤيف ٠ . .رخأتيف ءةنجلا لهأ نم نوكيل ّلجرلا إف ؛مامإلا نم اوُنداو ءةعمجلا
 ."؟امهريغو يناهبصألاو يناربطلا هاور

 ) )1١لصالا يف هتنيب امك ةميزخ نباو هجام نباو «هنع ًاضيأ ملسمو :تلق .

 )۲( يجانلا لاق )9/١(: ؟عضاوم يف كلذ لثم عقو دقو ءاهتابإب ؛(نونوكيف) وه املإو «نونلا فذحب دجو اذك" .

 )۳( «ةفيعضلا ثيداحألا» يف اهنع تفشك «ةحداق ةلع هيف نإف الك :تلق )758٠١(: ةلهجلا اهنع لفغو )١/ * )05اودلقتف

 !نيسحتلا

 - حيحصا يف هارت امك نسح هدنسو «هوحدب ًاضيأ دواد وبأ هجرخأ دقو . ىلوأ هيلإ وزعلا ناكف ء(١٠ /0) دمحأ مهنمو :تلق )£(
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 (ةعمجلا موي باقرلا يطخت نم بيهرتلا) 4

 نسال باقر تي لجو هاج: لاق امهنع هللا يضر رسب نب هللادبع نع (حيحص) (1) - VIE مل
 .؛َتيَنآو «تيَذأ دقف لسلجا» : لل يبنلا لاقف ءُبطخَي لي يبنلاو «ةعمجلا موي

 دواد يبأ دغ 5906 . (امهيحيحصا يف نابح نبادا ةميزخ نباو يئاشنلاو دواد وبأو دمحأ هاور

 ١ .تیذوأو «َتيذآ دقف» : ةميزخ نبا دنعو «1َتينآو» : يئاسنلاو

 . هللادبع نب رباج ثيدح نم هجام نبأ هاورو (هريغل ص) (۲)-۷۱۵ -

 باقر 'كيطختب (َتيذآ) و .ءيجملا َترََخَأ :يأ «تحت ةانثم ءاي مث نون اهدعبو ةزمهلا دمب (َتينا)

 , سانلا

 نما الي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نع يوُرون (فيعض) (۱) - ۸ - ٤۳۷

 . منهج ىلإ ارج ٌدْخُتا ةعمجلا موي سانلا باقر ىطخت
 . «ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو ؛بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلاو هجام نبا هاور

 كك هللا لوسر امنيب“ :لاق هنغ هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) (۲) - ٤۳۸ ۔ ۰ ۳۹
 هتالص ا هللا لوسر ىضق املف لَك يبنلا نم ًابيرق سلج ىتح «سانلا باقر ىطختي ٌلجر ءاج ذإ ءبطخي

 . ىرت ېذلا ناكملاب يسفن عضأ نأ تصرح دق !هللا لوسر اي :لاق . ؟انعم مميت نأ نالف اي كعنم ام : لاق

 .«لجو زع هللا ىذا دقق يناذآ نمو ؛يناذآ دقف ًاملسم ىذآ نم ؛مهيذؤثو سانلا باقر ىَطَتت كتبأر دق : : لاق

 .«طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 باحصأ نم ناكو - هنع هللا يضر مقرألا يبأ نب مقرألا نع يورو (ًادج فيعض) (۳)- ٤۳۹-۰
 مامإلا جورخ دعب نينثالا نيب قرفبو ءةعمجلا موي سانلا باقر ىطختي يذلا نإ» : لاق ي يبنلا نأ .؛ ب يبنلا

 ا . «رانلا يف بصف ٌراجَك
 . «ريبثكلا» يف يئاربطلاو دمحأ هاور

 ۱ (تاصنإلا يف بيغرتلاو «بطخي مامإلاو مالكلا نه بيهرتلا) - 0

 موي كبجاصل تلق اذإ» : لاق كي يبنلا نأ .؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ٠-7١1١ -)١( ىلا

 فعضل اهركذأ ملف ؛«ةعمجلا نع# :هلوق (. . .) طقتلا لحم لصألا يف ناكو )۳٦١(. «ةحيحصلا# و )٠١18(: «دواد يبأ =
 ينغي ام حصاميفو | !رفاكب سيل ةالصلا كرات نأ ىلع ةلدألا نم تناكل تحص ولو ءاهتراكنو ءاهل دهاشلا نادققو ءاهدنس

 نب مكلا هيواز يف يفثيهلا لوقل مهرارقإ عم ثيدحلا أونسحف ءًاديلقت مهتداعك قيقحتلا اذه نع ةثالثلا لفغو . مدقت امك هنع
 إ۴ عضقانت دشأو مه هجأ امف !«فيعضال : كلملادبع

 هنم ةعوبطملا:يف تباثلا ناق :«ةميزخ نبا حيحص» نم هتخشت خسان ىلع وأ هيلع فّرحت نوكي نأ ىشخأ انأو .ءلاق اذك )١(
 دوراجلا نيا دنع بهو نبأ هعباتو . يدهم نب نمحرلادبع ىلع امهرادمو ۰ /5) دمحأ ةياورل قفاوم 0

 )٥۷۲(. نابح نباو ۲۹٩(. /۱۱۰) !ىقتنملا» يف

 . اعلا نم نطبلا لفسأ ناك ام وه :ليقو .اهلك ءاعمألل مسا :(بصقلا) :ليقو .باصقأ هعمجو «يعملا :مضلاب (۲)
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 .«َتْوَعَل دقف ؛بطخي ٌمامإلاو «ثصنأ : ةعمجلا

 . ةميزخ نباو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأو ملسمو يراخبلا هاور
 . كتعمج تلطب :ليقو .تأطخأ :ليقو .تمّلكت :ليقو .رجألا نم َتْبْح هانعم :ليق «َتوغل» : هلوق

 . كلذ ريغ ليقو .ًارهظ كتعمج تراص :ليقو

 .َتْيَعلَأو تول دقف ةعمجلا موي ٌتملكت اذإ» : لاق ب يبنلا نع هنعو (حيحص) (۲) - 77-65

 . «بطخي مامإلاو ينعي

 . ؟هحيحصاا يف ةميزخ نبا هاور

  )1( 440 1٠١4هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) 2: »

 هل سيل ؛ْتِصنأ :هل لوقي يذلاو «2"ًارافسأ لمحي رامحلا ٍلّثمك وهق ؛بطخي ٌمامإلاو ةعمجلا موي مّلكت

 .اةعمج

 يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور

E EE 0ةعمجلا موي أرق هي 3ک هللا لوسر نأ هللا يقر كنب  

 مل ينإ ؟ةروسلا هذه ُتلزَنُأ ىتم :لاقف «بعك ّنب ّيِبأ مغ ي زذ وبأو «هللا مايأب ركَذُي مئاق وهو :«كرابتإ»

 لاقل ؟يربط ملف ةروشلا و نم كرامي لاق ءاوقرصنا املق . ٌثككسا نأ هيلإ راشأف . نآلا ىلإ اهعمسأ

 لاقف . بأ لاق يذلاب هربخأو ايب هللا لوسر ىلإ رذ وبأ بهذف !توغل ام الإ | ٌمويلا كتالص نم كل سيل : بأ

 . ؟ّيَبأ قدص» : لكي هللا لوسر

0 

 موي دجسملا تلخد : لاق هنأ رک بأ نم اتي ی رک عزا هاورو (حيحص) (7*)-1718-

 ىتم : بأل تلقف < ©ةءاربإ ةروس لي يبا أر قف ءبعك نب نبأ نم ًابيرق ُتسلجف ٠ بطخب لكي يبنلاو «ةعمجلا

 مث. .ينذلكي ملو .ينمّهجتف ا .يمَّلَكُي ملو 'يِنَمَّهَحَتف : : لاق ؟ةروسلا هذه تلزن

 ملو .ينتمهجتف كثلأس : بل تلق كي يبنلا ىلص املف .ينملكي ملو «يمهجتف ؟هئلأس مث «ةعاس ٌُتنكم

 دقو ؛همالك وه امنإ لي هثيدح هب رّسف ام ريخ نأل ءهدمتعن يذلا وه  هلبق يذلا هنم بيرقو  ريخألا لوقلا اذهو :تلق )١(

 ةميزخ نبا مامإلا هب مزج يذلا وهو ؛ةأرهظ هل تناك سانلا باقر ىطختو اغل نمو» :ًابيرق يتأي ثيدح يف لاق هنأ هنع تبث
 هايإ يي هدبيأتو توغل ام الإ كتالص نم كل ام» :هدعب ينال يبأ لوق هيفاني الو -۷١(. باب /199 /۲) «هحيحص# يق
 الإ ىتف الا :مهلوق دح ىلع ءاهلصأ نم ةعمجلا يفن سيلو «ةعمجلا ةالص ةليضف فن ىنعملا نإف ؛«يبأ قدص» : هلوقب
 : هلوقل ءرهظلا ةالص ةليضف يواسي لضقلا نم يقب امو ءاهضعب يفن امنإو ءاهلصأ نم ةليضفلا يفن مزلتسي ال كلذو ««يلع
 باب نم ًارهظ هل تناك :طقف اغل نّمف :(5) يتالا ثيدحلا يف امك ىطخت وأ اغل نميف كلذ لاق ال وهو . «ًارهظ هل تناك»

 . ؟ةميزخ نبا» نم (775- بابلا) هل عجارو هلل دمحلاو ىفخي ال رهاظ وه امك ٠ ىلوأ

 .باتكلا : ةلمهملا نيسلا رسكب (رفس) عمج (0
 نب ءاطع نيب هعاطقنال فيعض وه امنإو !1111(4) هجام نبا هاور :حيحص“ :ًاديلقت اولاقف ةلهجلا طبخو !لاق اذك :تلق (*)

 75 3 : ١
 .يتالا وه رذ يبأ ثيدحو « هبنتف «ةءاربإط يه ةروسلا نأ هيف نكل «هسفن رذ يبأ ثيدح نم ةصقلا تحص دقو ءَيبأو راسي
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 نبأ بنجب تنك !هللا ّيبن اي : : تلقف ول يبلا ىلإ ٌثبهذف !َتَلامالإ كتالص نم كل ام : َيِبأ لاق ؟ينمّلكُت
 نب لاق مث « ينمّلكي ملو « ينمّهجتف ؟ ؟ةروسلا هلع ثلزإ أ: هئلأسف .6ةءاربإ أرقت تنأو
 . بأ قدص» : لكي يبنلا لاق !توغل ام

 . ا تا ع ورا «سيعو ههجو بَّطق :هانعم «ينمهجتف» : هلوق
ER OSE ‘fىلع ًاموي ةي هللا لوسر سلج :لاق هنع هللا يمر ءادربلا يل  

 : لاق ؟ةبآلا هذه تلزنأ "تم !ّيبأ اي :هل تلقف .بعك نب َِبأ يبنج ىلإو ديا التو ؛سانلا بطخف ءربنملا
 ام الإ كتعمج نم كل ام : بأ لاقف دك هللا ٌلوسر لزن ىتح ينملكي نأ ىبأف ؟هتلأس مث ٠ «ينمّلكي نأ ىبأف
 نب بأ ينج ىلإو يآ تولت كنإ !هللا لوسر يآ : تلقف ءهتربخأف هج كي هللا لوسر فرصنا املف !َتْيَمَل
 امال يتعب نم يل سيل هلأ ییا حو کز اإ ىنح ؛ « ينملكي نأ ىبأف ؟ةيآلا هذه تلزن ىتم : هل تلقف «بعک
 .«غرفي ىتح ٹصنأف ملكتي كمامإ تعمس اذإ نبأ قدص : : لاشف !ُتْيَعَل

 : 7 .هنم عمسي ملو «ءادردلا يبأ نع سيق نب برح ةياور نم دمحأ هاور
 ال :لجرل ضاقو يبآ نب دعس لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع يورو (ففيعض) (4) 448 5

 قدص» : يک ئبنلا لاقف «بطخت تنأو ملكتي ناك هنأل :لاق .«؟دعنس اي ملا :ةب يبنلا لاقف .كل ةعمج
 3 .ادعس

 .رازبلاو ىلعي وبأ هاور

 لب يندلاو.دجسملا ووعسم نب هللادبع لخد : لاق ًاضيأ باج نعو (حيحص نسح) (4) - -۷۱۹-- ۷
 دوعسم نبأ ٌنظو بأ هيلع دري ملف «ءيشب همّلك وأ ؛ءيش نع هلأسف ٠ «بعك نب ّيِبَأ بنج ىلإ سلجف < « بطخي
 مل كلِ لاق ؟ٌيلع در نأ كعنَم ام أ اي :دوعسم نبا لاق هتالص نم يي يبنلا لتفنا املف دوم اهنأ
 ركذف ا يلا ىلع لخدف «دوعسم نب اقف !بطخب كي ينلاو تملک :لاق ؟مِل :لاق .ةغمجلا انعم رضحت
 . اأ عطأ يب قدص « بأ قدص : ولكي هللا لوسر لاقف «هل كلذ

 .«هحيحص» يف نابح نناو «دیج دانسإب ىلعيزبأ هاور

 :قابجاصل لوقت نا غل ىفك : E EE SS دال
 : . ةعمجلا يف مامإلا جرخ اذإ ؛ ؛ثضنأ

 1 . حيحص هاتسإب ًافوقوم ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 نمو“ ءاغل دقف ؛ٌتِصنأ : هبحاصل ةعمجلا موي لاق نمو : :[باب 7 لوأ] عوفرملا يلع ثيدح يف مدقتو

 1 !."ءيش كلت هتعمج يف هل سيلف ؛اغل

 هراثآلا يناعم حرش" يف اذكو «ةطوطخملاو «عمجملا» و هدنسملا» نم بيرصتلاو «(یتمو) : ةرامع ةعوبطمو لصألا يف )١(
 تاكا . يواحطلا مامإلل

 .بضغ :ةدجومو ًادجَو دجي (هيلع دجو) ردصم ()
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 ش هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر ٍصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (3)- الكل
 باقر طب مل مث «هبابث حلاص نم سلو ءاهل ناك نإ هتأرمأ بيط نم لسمو «ةعمجلا موي لضتغا نمل : لاق هلي

 . ةًارهظ هل تناك سانلا باقر ىطختو "غل نمو ءامهنيب امل ةرافك ناك ؛ةظعوملا دنع غلي ملو «سانلا

 . ورمع نب هللادبع نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةياور نم «هحيحص» يف ةميزخ نباو «دواد وبأ هاور

 لوأ] مدقتو .وحنب ةريره يبأ ثيدح نم «هحيحص» يف ةميزخ نبا هاورو (حيحص) (۷) ٠-77

 .[ثلاثلا بابلا

 ٌلجرف ءرفن ٌةثالث ةعمجلا ٌرضحبلا : ا هللا لوسر لاق : :لاق هنعو (حيحص نسح) (۸) - VT لل

 «هعنم ءاش نإ ءهاطعأ ءاش نإ ؛هللا اعد لجر وهف عاعدب اهرضح ٌلجرو ءاهنم هظح كلذ ءوفلَي اهرضح

 ءاهيلت يتلا ةعمجلا ىلإ ةراَمِك يهف ؛ًادحأ ذب ملو ميس قر طختي ملو «توكسو تاصنإب اهرضح لجرو

 .««اهلاثمأ ُرْشَع َء هلق ةنسحلاب ًءاج َْم :لوقي هللا نأ كلذو . مايأ ةثالث ةدايزو

 . ؛هحيحص) يف ةميزخ نباو «دواد وبأ هاور

 نم نالفك هل ناك ِ؛ْمْلَي مل عمتساو تصنأف مامإلا نم اند نمف» :[باب ۴ لوأ] يلع ثيدح يف مدقتو

 . ثيدحلا (رجألا

 (رذع ريفل ةعمجلا كرت نم بيهرتلا) ١

 نع نوفّلختي موقل لاق ي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نع (حيحص) (1) 1/14 - ۱۱

 . مهوب ةعمجلا نع نوُفّلختي ٍلاجر ىلع َقوَحأ مث «سانلاب يّلصي اجر رمآ نأ ُتْمَمَه دقلا :ةعمجلا

 ."”"مهطرش ىلع دانسإب مكاحلاو ملسم هاور

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو» : هيفو ديعس يبأ ثيدح [4 /ةراهطلا -] «مامحلا باب» يف مدقتو (فيعض)

 . ًديمح ٌيينغ هللاو «هنع هللا ىنغتسا ؛ةراجت وأ ِوْهَّلِب اهنع ىنغتسا نمو ءةعمجلا ىلإ َعْسَيْلَف رخآلا

 .يناربطلا هاور

 لكي هللا لوسر اعمس امهنأ ؛مهنع هللا يضر رمع نباو ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲) ۲ ۷۲١

 نم توكيل مث ؛مهبولق ىلع هللا َّنَمتخيل وأ «ِتاعُمُجلا ْمِهِعْدَو نع ٌماوقأ ٌنيهتنيل» :هربنم داوعأ ىلع لوقي
 . «نيلفاغلا

 . امهريغو هجام نباو ملسم هاور

 .تاعمجلا مهكرت : يأ «لادلا نوكسو واولا حتفب وه ؛تاعمجلا مهعذو» :هلوق

 . (وأ) ىنعمب واولا يتأت دقو ؛«وأ' 181١(! /183/17) ةميزخ نبا يفو .(۲۳۱ /۳) يقهيبلا هنعو (146) ؛دواد يبآ» يف اذك )0

 . ملعأ هللاو

 .خلإ .٠ . .اغل نمو» :هلوق نود :تلق (۲)

 . لصألا يف هيب رظن هيف (۳)
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 ٠- )9-757يردخلا ديعس ينبو ةريره يبأ ثيدح نم ؟مهكرت» : ظفلب ةميزخ نبا هاورو (حيحص) .

 يبنلا نع - هنع هللا :يضر ٌةبحص هل تناكو ي رْمَّضلا ٍدْعَجلا يبأ نعو (نسح) ١5-777 )٤(
 5 . ؛هيلق ىلع هللا عبط ؛ "اهب ًانواهت عَمجج ثالث كرت نَم :لاق يو

 يف ناّيح نباو ةميزخ نباو «هجام نباو «هنّسحو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ .هاور
 4 : .(ملسم طرش ىلع حيحصاا : :لاقو «مكاحلاو ««امهيحيحص»

 ۳ قفانم وهف رذع ريغ نم ًائالث ةعمجلا كرت نَم» :نابح نباو ةميزخ نبال ةياور يفو (حيحص نسح)
 :يذمْرتلا لاقو .ركي يآ نب رمش همسا نأ يسيباركلا ركذو .ةدانج : ليقو «عردأ همسا دحجلا بأ

 . «هفرعي ملف ؟دعجلا يبأ مسا نع (يراخبلا ينعي) ًادمحم تلأس»

 كرت نَم» :َِو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو (هريغل ص) (0) ۷۲۸ - 4
 . (هبلق ىلع هللا ٌعَّبط ؛ةرورض ريغ نم تارم ثالث ةعمجلا

 . ادانسإلا حيحصا : لاقو مكاحلاو «نسخ دانسإب دمحأ هاور

VTL 100ثالث كرت ْنَم» : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةماسأ نعو «هريغل ص) 25) -  

 .«نيقفانملا نم بيك ؛رذع ريغ نم تاعمج

 .دهاوش هلو «يفعُجلا رباج ةياور نم «ريبكلا يف يناربطلا اور

Vr 5ٌنيِهننبلا : لاق كك هللا لوسر نع هنع هللا يضر كلام نب ؛ ٍبعك نعو (هريغل ص) 01 -  
 .«نيلفاغلا نم َنُوُكيل مث «مهبولق ىلع هللا َنعبطَيَل وأ ءاهتونأي ال مث ؛ ةعمجلا موي َءادنلا نوعمسي ٌماوقأ

 . نسح دانسإب «ريبكلا# يف يناربطلا هاور

VEY 10¥ىسع لهالا :ة هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (8) -  
 الف ةعمجلا ٌءيجت مث « ٌمفت ريف لكلا هيلع ردع «نيليم وأ ليم سأر ىلع منغلا نم ةّبصلا ذخُتي نأ مكذحأ

 .«هيلق ىلع عطب ىتح (*اهدهشي الف ةعمجلا ٌءيجتو] ءاهدهشي الف ٌةعمجلا ءيجتو ءاهدهشي الو ءيجي

 ْ . ؟هحيحصا يف ةميزخن نباو «نسح دانسإب هجام نبا هاور

 . اهريغو ؟اسنألا» بتكل فلاخم اطخ وهف (يرمضلا) هلآ ةرامع ةعوبطم يف امو «ةسنلا هذه طبض يف باوصلا وه اذه )022(
 هنأ ىلع هبصنو «يبلق'رفك هنأل ؛ةدرو رفك ىلاعت هللا ضئارفب فافختسالا نأل ؛اهب ًافافجتسا ال < 00 :يأآ (9

 (عْبطلا) و . . افاطلألا هعنمو هاشغو هيلع متحخ :يأ «هيلق ىلع هللا عبط» ىنعمو ۔ًانواهتم :يأ لاح وأ ءهلجأل لوعفم
 . ملعأ هللاو . حئابقلاو ماثآلا يف لمعتسا مث ؛فيسلا نايشغي خسولاو سندلا : :ةكرحلابو «متخلا : نوكسلاب

 فئؤملا ركذ ام عم اهتفلاخمل اهركذأ ملف «ههللا نم ءىرَب دقف :لوصالا يف تسيلو نيِزَر اهركذ ةياور يفو» :لصألا يف (۳)
 !لوصألل

 . ثيداحأ ةثالث دعب يتأيد «لصألا يف تيب امك يدنع حجرألا وهو ءرباج ثيدح نم هلعج ْنكل ؛هجام نبا هارو )0
 .هدعب يتألا ثيدحلا اهل دهشيو ء ةميزخ نباو هجام نبا نم ةدايز 2(

 نور



 منغلا وأ لبإلا وأ ليخلا نم امإ «""ةبرّسلا يه :ةدّحوملا ءابلا ديدشتو «ةلمهملا داصلا مضب (ةّبّسلا)

 . نيعبرألا ىلإ ةرشعلا نيب ام يه : ليقو .هنم تناك ام ىلإ فاضت «نيئالثلا ىلإ نيرشعلا نيب ام

10Aًايطخ لي هللا وسر ماق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغل ح) (4) - نبك  

 لاق مث . «ةعمجلا ضحي الف «(ةنيدملا) نم لم رق ىلع وهو ءةعمجلا هرشح جر ىسعا : :لاقف ةعمجلا موي

 :ةثلاثلا يف لاقو .هاهّرّضحي الف (ةنيدملا) نم نيليم رْدَق ىلع وهو ٌةعمجلا هرّضحَت لجر ىسع» :ةيناثلا يف

 . هبلق ىلع هللا ٌعبطيو «ةعمجلا رضحب الف (ةنيدملا) نم ٍلايمأ ةثالث ِرْدَق ىلع نوكي ىسع»

 . نل دانسإب ىلعي وبأ اور

 بط ؛ةرورض ريغ نم ًاثالث ةعمجلا كرت نم» :ًاعوفرم ديج دانسإب هنع هجام نبا یورو (حبحص نسح)
 . (هبلق ىلع هللا

 اي» :لاقف لك هللا لوسر انبطخ : لاق ًاضيأ هنع هللا يضر رباج نع يورو (فيعض) (1) - 444

 نيبو مكنيب يذلا اوُلِصو ءاولغشُت نأ لبق ةحلاصلا ٍلامعألاب اوردابو ءاوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبو ! ٌسانلا اهيأ

 ضرتفا هللا نأ اوملعاو ءاورّبجُتو اورصنُتو اوقزرُت ؛ةينالعلاو رسلا يف ةقدصلا ةرثكو ؛هل مكر كذ ةرثكب مكبر

 يف اهكرت نمف ؛ةمايقلا موي ىلإ ءاذه يماع نم ءاذه يرهش يف ءاذه يموي يف ءاذه يماقم يف ةعمجلا مكيلع

 يف هل كراب الو «هلمش هل هللا عمج الف ؛اهب ًادوحجو ءاهب ًافافختسا ءرئاج وأ لداع مامإ هلو «يدعب وأ يتايح

 بات نمف «ّبوتَي ىتح هل ّرب الو الأ ءهل ٌموصاالو الأ ؛هل جح الو الأ ءهل ًةاكز الو الأ «هل ًةالص الو الأ «هرمآ

 . هيلع هللا بات

 . هجام نبا هاور

 . "نم رصخأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا اورو (فيعض) (۲)- - ٤٤١

 عَمُج ثالث ةعمجلا كرت نَم» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) ۰ ۷۳۳ - )1١(

 . ؛هرهظ ءارو مالسإلا ذبن دقف ؟تايلاوتم

 . حيحص دانسإب ًافوقوم ىلعي وبأ هاور

)١1(- VTE.دخ : لكَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نامعنلا نب ةثراح نعو (هريغل ح)  

 نم ًالكأ وه ًاناكم يتمئاسل تبلط ول :لوقيف «هئمئاس هيلع رّدعتتف ؛ةعامج يف ةالصلا دهشيف «ةمئاسلا مكدحأ

 .أطخ وهو «ةيتحتلا ةانثملاب «ةيرسلا» :ةرامع هعبتو لصالا يف عقوو «ةدحوم ءابو ءاراهدعب «ةلمهملا نيسلا ركب ()

 فيعض وهو «يشاقّرلا لضفلا هيفو ال فيك «هلهاست نم وهف ؛«نوقوثوم هلاجرو ؛ىلعي وبأ هاور» :يمشيهلا لوق امأو :تلق (1)
 رباج ثيدحبو «هلبق يذلاب نسح اذه هثيدح نكل .«ةقثب سيل» : يئاسنلا لاقو «هًاكلاه ناك» :دواد وبأ هيف لاق لب «ًاقافتا

 .هدعب يذلا

 .ًاقّرحم اذكه ةثالثلا نوقلعملا ينع هلقنف «(ةثراح) ىلإ ةقباسلا ةعبطلا نم ريخألا رطسلا اذه يف (رباج) مسا فرحت : (هيبنت)

 . مهف نود نم «لقتلا درجم وه امنإ مهقيقحت لك نأ ىلع لدي امم اذهو

 . هفرعأ مل يلهابلا ةطع نب ىسومو «فيعض يفوعلا ةيطع هيف :تلق (۳)
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 ءاذه نم الك وه ًاناكب يتمئاسل تبلط ول :لوقيف « هئمئاس هيلع رّدعتتف «ةعمجلا الإ دهشي الو «لّوحتيف أ

 . ؛هبلق ىلع هللا عبطيف «ةعامجلا الو ةعمجلا دهشي الف « «لّوحتيف

 .©!دنع ةقث وهو ؛ةّرْفَع ىلوم هللادبع نب رمع ةياور نم دمحأ هاور

 3 : . [نماثلا ثيدحلا] .هانعمب ةميزخ نباو هجام نبا دنع ةريره يبأ ثيدح مدقتو

 وه :ةذودم+م ريغ ةزمه هرخآ يف ماللاو فاكلا حتفب «(ألكلا) و . الك رثكأ : يأ هاذه نم الكأ» :هلوق

 . سبايلاو بطرلا بشعلا

 الجر رأ ملو -“' !يّمَع تعمس : :لاق ةرارز نب ٍنمحرلاِدبع نب دمحم نعو (ُنسح) (11) فرنك دست

 حرف E دج ولالا ا : كك هللا لوسر لاق .: لاق - اهنيك هب اثم
 .قفانم ّبلق هبلق لعجو «هبلق ىلع هللا عبط ٠ اهتأي ملف

 1 . يقهيبلا هاور

 موقيو | راجت م لجر نع لئس هنأ : سايع نبا نع يذمرتلا یورو ورب فيعض) (۳) - ۰ ٤
 : . رانلا يف وه : لاق ؟ةعمجلا الو ةعامجلا ٌدهشي الو «ليللا

 ا مويو ةعمجلا ةلي"[اهعم رك ذي امو] «فهكلا» ةروس ةءارق يف بيغرتلا) -۷
 ةو ارو لاق لب يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع (حيحص) (1) - 1-7

 ! . «نيتعمحلا نيب ام رونلا نم هل ءاضأ ؛ةعمجلا موي يف ؟فهكلا#

 .دانسإلا عيحصا : :لاقو «ًاضيأ ًافوقومو ًاعوفرم مكاحلاو «ًاعوفرم يقهيبلاو «'؟'يئاسنلا هاور
 a ةروس أرق نم» :لاق :هظفلو «ديعس يبأ ىلع ًافوقوم “هدنسم» يف يمرادلا هافزو

 .«تينعلا تيبلا نيبو هنيب ام رونلا نم هل ءاضأ ؛ ؛ ةعمجلا

 ةيقبو وا «يناّمّرلا راتيد نب ىبحي مشاه وبأ - مكاحلا الإ اهلك مهديناسأ يفو
 . ,مشاه يبأ ىلعو «هيلع مالكلا يتأيو «داّمح نب ميعن  هححص يذلا. مكاحلا دانسإ يفو . تاقث دانسإلا

 ) )1١هلبق امب يوق هثيدح نكلو « ينالقسعلا مث يمئيهلا هفعضي مزج كلذلو ءرثكألا هفعض ْنكل :تلق . :

 نب ىحي) همبع'مساو ؛لصألا يف هّتَّقح امك ؛ بأ ام باوصلاو ءةطوطخملاو ةرامع ةعوبطم يف اذكو ؛«رمعا :لصألا (0)
 هجرخأ:اذهو «يقهيبلا نم ىلوأ هيلإ وزعلاب ناكو )٩/۱۳ ١ «هدنسم يف و ىلعي وبأ هاوز باوصلا ىلعو .(رارز نب دعس
 أطخ اذهو ادد «بيغرتلا» يف يناهبصألل )077/١( انه نوقّلعملا ةثالثلا هازغو (OT عشا" يف
 ! ! هلاثمأ ىلع هيبنتلا قبس

 .[ش] .«بيغرتلا حيحص» يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )۳(
 هور مل هنآ يبضتقي فلصملا مالكو : .٠نئسلا# يف ال ؛ةرركتملا ةررقملا ةدعاقلا ىلع «ةليللاو مويلا» يف ٠(: 3) يجانلا لاق (4)

 .1ةعمجلا موي يف» : هلوق ًاقالطإ هدنع سبل نكلو ءمعل : :تلق . !«مكاحلاك ًافوقومو ًاعوفرم اور دقو ءًاعوفرم الإ يئاسنلا

 ١١(. /ةراهطلا- )٤ يف هنود مدقت دقو ٩۳/۲ LL» ؟ءاورإلا» يف جرخم وهو

 :باوبأاو تكلا ىلع انإد هديناسملا بيترت ىلع سيل هنإف ءرظن هيفو «نيمدقتملا نم ريثك دنع همسا رهتشا اذك : تلق (0)

 . مهريغو ظافحلا نم ريثك ىرج اذه ىلعو «؛ننّسلا» ب ىمسي نأ برقألاو « ةفوقوملا راثألا نم ريثك هيفو
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 ةروس أرق نم» : لَ هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نعو (فيعض) (۱) - ٤ _ ٤٤۷

 نيب ام هل ٌرْفُغو ءةمايقلا موي هل ءيضي ءامسلا ِنانَع ىلإ همدق تحت نم ٌرون هل عطس ؛ةعمجلا موي يف «فهكلا»

 . «نيتعمجلا

 “ب سأب ال دانسإب «هريسفت» يف هيودرم نب ركب وبأ هاور

A110نم :ي هللا لوسر لاق :لاق هتع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (أدج فيعض) (1)  

 . هل رفع ؛ةعمجلا ليل (ناخدلا محط أرق

 . «كَلَم ٌفلأ نوعبس هل ٌرفغتسَي حبصأ ؛ ةليل يف (ناخدلا محإ# أرق نما : : ةياور يفو (عوضوم)

 ٌفلأ نوعبس هل ٌرفغتسي تاب ؛ةليل يف «ناخدلا# ةروسب ىلص نم : هظفلو يناهبصألاو «يذمرتلا هاور

 ,(كلم

MoSلاق :امهظفلو ءةمامأ يبأ ثيدح نم ًاضيأ يناهبصألاو يناربطلا هاورو (ًادج فيعض)  

. «ةنجلا يف ًانيب اهب هل هللا ىنب ؛ةعمجلا موي وأ ةعمجلا ةليل يف (ناخدلا مح أرق نم» :ةال هللا لوسر
 

 ةليل يف (سي# ةروس أرق نم» : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع يورو (ًادج فيعض) (4) 4080-5

 . «هل رفع ؛ ةعمجلا
 .يناهبصألا هاور

 رق نما : ب هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (عوضوم) (0)- ١0-40١

 .«سمشلا بيغت ىتح هّتكئالمو هللا هيلع ىلص ؛ةعمجلا ٌموي (نارمع لآ اهيف ركذي يتلا ةروسلا
 . !ريبكلا» و «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 تاقدصلا باتك 4

 (اهبوجو ديكأتو ةاكزلا ءادأ يف بيغرتلا) ١

 مالسإلا يبا : و هللا لوسر لاق :لاق امين هللا ينضر معا نبا نع (حيسم) ۷ ۸

 «تيبلا ج ٌجحو :ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو لويز دبع ًادمحم َنأو هللا الإ هلإ ال نَا ةداهش :سمخ ىلع

 .«ناضمر موصو

 ١۳[. /ةالصلا 5 ىضم] .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 8ك هللا لوسر انبطخ :الاق امهنع هللا يضر ٍديعس يبأو ةريره يبأ نعو (فيعض) ۹ _ ٠١١ - )١(

 مث .فلح اذام ىلع يردي ال ؛يكيي انم يلجر لک باف كأ مث . ٤ تارم ثالث هديب يسفن يذلاو :لاقف

 ءسمخلا ٍتاولصلا يلصي دبع نم ام : :لاق . معّللا رمح رمح نم انيلإ ٌبحأ تناكف «ىرشُبلا ههجو يفو هسأر عفر

 .«مالسب لخدا : هل ليقو «ةنجلا ٌباوبأ هل تحف الإ ؛ ؛ عيسلا رئ ٌرئابكلا ٌبنتجيو ؛ةاكزلا جرخُيو «ناضمر ٌموصيو

 :لاقو مكاحلاو :«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو ءهجام نباو «هل ظفللاو يئاسنلا هاور

 . لصالا يف هتنيب امك لوهجم لجر هيف لب :تلق (۱)
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 ١١[. /ةالصلا 5 ىضم] . «دانسإلا حيحصلا
 اي :لاقف یک هللا وسر میمن نم لجر ىنأ :لاق ِكلام نب سنأ نعو (فيعض) (۲) - 407 - ل0

 هللا لوسر لاقف ؟ِنَأ فيكو ءعنصأ فيك ينربخأف ءةرضاحوأ دوو غل وذو. «ريثك لام وذ یئ !هللا كوسر
 «لئاسلاو ٍرإجلاو :نيكسملا َّقح ٌفرعَتو .كءابرقأ لصتو .كرّهطُت رهط اهنإف كلام نم ةاكزلا جرخُت» : اک
 . ثيدحلا

 e احيحصلا» لاجر هلاجرو «دمحأ هاور

 ءاج نم ښخ : 5 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعبو «نسح) (1)- فيك 1
 :نهتيقاومو ٌنهدوجسو ٌنهِعوكرو َنِهَبوضو ىلع < «سمخلا ِتاولصلا ىلع ظفاح نم : ةنجلا ّلخد ٍناميإ عم نهب
 . ثيدحلا ةف اهب ٌةَيط ًةاكرلا ىطعأو «ًاليبس هيلإ ٌعاطتسا نإ َتيبلا ٌجحو «ناضمر ٌماصو

 ١١[. /ةالصلا -5] مدقتو ؛دّيج دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 يف ل هللا لوسر عم تنك : :لاق هنع.هللا يضر ٍلبج نب ذاعُم نعو (هريغل ص) (۴) - فرك ¥۲
 نم يندعابنو .ةنجلا ينلخدُي لمعب يتزبخأ !هللا لوسراي : تلقف ءريسن نحنو «هنم ًابيرق ًاموي ُتحبصأف ءرفبس
 ' ميقتو ايش هب ردت د الو للا ٌدبعَت .هيلع هللا ُهَرَّسَي نم ىلع ٌريسيل هنإو «٠ ؛ميظع نع َتلأس دقل» :لاق ؛رانلا
 .ثيدحلا «َتيبلا حنو ءناضمر ٌموصنو ةاكزلا يتؤّتو ءةالصلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «تمصلا» يف همامتب يثأيو ٠ .هجام نباو يئاسنلاو «هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور
)١( - fof _ ٌةرطنق ةاكزلا» : : لاق لكي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو :(فيعض) #٠١ 

 . ؟مالسإلا

 هو ریا ("ةيهل نبا هيفو ءاريبكلا» و طسوألا» يف يناربطلا هاور
 فلا ثالثا : لاق كي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ص) (4) - 34 ٠-74١0

 ؛ ُموصلاو «ةالصلا .:ٌةثالث مالسإلا مهسأو «هل مهس ال نّمك مالسإلا يف مهس هل نم هللا لعجي ال : نهيلع
 ش . ثيدحلا «ةمايقلا موي ريغ هلوُبق ايندلا يف ًادبع هللا ىَلوتي الو ءةاكزلاو

 ١۳[. /ةالصلا 5 ىضم] .ديج دانسإب دمحأ هاور

١ eنم هلوح نمل لاق هنأ ؛ذ هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) ()- 4۶ -  
 ب ا ٌةالصلا» :لاق ؟هللا لوسر اي يه ام :تلق . «ةنجلاب مكل لفكأ « تسب يل اوُلُقكا» : هتّمأ

 قايكلاو ءهدنسملا# نم بيوصتلاو !ةثالثلاو «ةرامع ةغوبطمو ؛دئاوزلا عمجم و هيلع ىرج طخ وهو ؛(لامو) :لصالا )١( 
 . هديؤي

 :اراقف ةثالثا ةلهجلا امأو .هنم عمسي ملو «سنأ نع لاله يبأ نب ديعس ةياور نم هنإف ؛هتلع نع الفغو < «يمئيهلا لاق انکو قفز
 !!«نوقثوم هدانسإ لاجرو (۱۳۹/۳) دمحأ هاور ءنسحال

 يشم هةيه نبا يقول : هلوق نأ رهاظئاف «(0078) «ةفيعضلا» يف هتنيب امك ثيدحلا قرط نم ءيش يف ركذ ةعيهل نبال سيل فرقا
 "ا محو تال نم مهو نأ لمتحف! عوار 01/00 يدل ةطوطضم يف تو كلذكو عسا ضب م
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 . «ناسللاو «ٌنطبلاو « جرفلاو

 .[17 /ةالصلا 6 ىضم] . ةريثك دهاوش هلو «هب ساب ال دانسإب «طسوألا» يف ف يناربطلا هاور

 VE-7 - )١( مهسأ ةيئامث ٌمالسإلا : :لاق و ينلا نع هنع هللا يضر ةفيذح نعو ريغل ح) :

 .مهس فورعملاب رمألاو .ٌمهس ِتيبلا ٌجحو .ٌمهس ٌموصلاو مهس ةاكزلاو .ٌمهس ةالصلاو مهس ٌمالسإلا

 "هل مهس ال نم باخ دقو ٌمهس هللا ليبس يف داهجلاو «ٌمهس ركنملا نع ٌهنلاو

 . ّيركشيلا ءاطع نب ديزي هيفو «ًاعوفرم رازبلا هاور

 .ًاضيأ ًاعوفرم يلع ثيدح نم ىلعي وبأ هاور (هريغل ح) ()_/47 ۰

 هريغو ينطقرادلا هلاق . حصأ وهو ؛ةفيذح ىلع ًافوقوم يورو (فوقوم ص)

 ىدا ْنِإ تیرا !هللا ّلوسر اي : لجر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل ح) (۷) ۷ ١ _ ۷٤۳

 . اهَرَش هنع بهذ دقف ؛ هلام ًةاكز ىَذأ نم : : يب هللا لوسر لاقف ؟هلام ًةاكز ٌلجرلا
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 َتْيَدَأ اذإ» : :ًارصتخم مكاحلاو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو هل ظفللاو  «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 . «ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو .؛هّرُش كنع َتبهذأ دقف ؛َكلام ًةاكز

 لاق :لاق نسحلا نعو (هريغل ح) (۸) ١4 6 وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (فيعض) (0) 455 ۸

 ءاعدلاب ءالبلا جاومأ اولبقتساو «[ةقدصلاب مكاضرم اوواد] و ءةاكزلاب مكّلاومأ اونّصَح» : ةي هللا لوسر

 . ٠ عُرَصٌملاو

 ًاعوفرم ةباحصلا نم ةعامج نع امهريغو يقهيبلاو يناربطلا هاورو .«ليسارملا» ىف دواد وبأ ر

 شا لسرملاو ًالصتم

 : لب يبنلا انل لاقف : لاق لك هللا لوسر انأ مهنأ : "ةمقلع نع يوُرو (فيعض) )٩(  ؛ها/ _ 1.۷4

 . ؛مكلاومأ ةاكز اوُدَوُن نأ ؛مكمالسإ ّمامت نإ»

 .رازبلا هاور

 نإو يلام ٌلك» :لاق ال هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبأ نعو (فيعض) (۷) - ۵۸ ۰

 عوفرم يوق دهاش هلو . .هنع حيحص دنسب (۳۳۷) رازبلاو «(41) يسلايطلاو «07/11و 71 /0) ةبيش يبأ نبا هلصو : تلق )١(

 مالسإلا ىلو دقف «نهلك نهكرت نمو «مالسإلا نم ًامهس كرت دقف ًائيش كلذ نم كرت نمف» :دازو ةريره يبأ ثيدح نم

 رهظ ةمصاق هريغ ريثك لثم رهف ءرفكي ال ةالصلا كرات نأ يف صن وهو :(71) «ةحيحصلا» يف جرخم رهو ر

 !نوركني الو نولوأتي الو ؛:نوعجري مهلعلف . نيرثكملا

 هتنيب امك ءاهقرط عرمجمب يدنع تعبث دق هنم ةيناثلا ةلمجلا نكلو . ضعب نم ًافعض دشأ اهضعبو «ةفيعض اهلك هقرطو :تلق (1)

 : )۳٤۹۲(. «ةفيعضلا» يف

 امك ءهنع ريبرلا یہ بأ ةياور نم الإ فورعم ريغ يعبات وهو : تار .«يفقثلا هللادبع نب نايفس نبا وه : 0 )٠۷ يجانلا لاق )۳(

 :هلوقف «لسرم ثيدحلاف اذه ىلعو (۱۳۲-۱۳۳ /م) ؟نابح نبا تاقثا و 0700 /۱/۳) «ليدعتلاو حرجلا* نم دافتسي

 . هبنتف . هموقل ينعي . هائل لاق» : : هلوق اذكو «هموق ينعي ةاوتأ مهنأ»
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 . نگ وهف ًارهاظ ناك نإو هئاكز ید ال لام لکو ءزنكب سیاف هئاكز یّدوُن نيضرأ عبس تحت ناك
 .ًاعوفرم ؛طسوألا» يف ا

 " .حيحصلا وهو ءرمع نبا ىلع ًافوقوم هريغ هاورو (فوقوم حيحص) 400746 -
 ىدؤترال يلام لکو ٠ ءزنكب سيلف ؛ ؛ نيضرأ عبس تحت ناک نإو هتاكز تبدأ ٍلام لک : :هظفلو :تلق]

 ا .[يقهيبلا هاور . «ضرألا هجو ىلع ًارهاظ ناك نإو زنك وهف ؛هئاكز

 «ةالضلا اوميقأ» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرمس نعو (هريغل ص) 145-0١-)٠١(
 . «ېکب قس ؛اوميقتساو ءاوروتعاو ءاوُجحو ةاكزلا اوتاو

 . قودص ناطقلا نارمع «ىلاعت هللا ءاش ْنِإ ديج هدانسإو ؛«ةئالثلا» يف يناربطلا هاور

 ماقأ نما : : ال هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو .(فيعض) (۸)- £04 _- ۲

 : .. نجلا لخد ؛تفيضلا يرو «ناضمر ماصو «تيبلا حو ةاکزلا یتآو ةالصلا

 .دهاوش هلو «اريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ٠١8- )9(- 450لوقي 8 هللا لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (فيعض) :

 ناك نمو ؛ثكسيل وأ ًاقح لقيلق هلوسرو هللاب نمؤي ناك نمو «هلام ةاکز ٌدؤيلف هلوسرو هللاب نمؤي ناک نم»
 «هفيض مرکیلف "”رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب نمؤي .

 : . ؟ريبكلا» يف ذ يناربطلا هاور

 يلعب يتزيخأ : هلك يبنلل لاق اجر نآ : هع هللا يضر بويأ يبأ نعو (عيحص) 117 - ني 1۸
 ا ا اعيش هب كشت ال هللا ٌدبعت» : لاق . ةنجلا يّلَخدُي

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ٌلوسر اي اقف PEE هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حیحص) )۱ - دام مم
 ينؤتو «ةبوتكملا ةالصلا ميقتو ءًاغيش هب كرشت ال هللا ٌدبعت» :لاق . ةنجلا تلخ لمع اذإ لمع ىلع يلد !هللا
 لاق ء ىو املف .هنم صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال هديب يسفن يذلاو :لاقأ . «ناضمر ٌموصتو .ةضورفملا ةاكزلا
 . «اذه ىلإ رظنيلف «ةنجلا لهأ نم يلجر ىلإ رظني نأ هرس نما : : ل يبنلا

 . ملسمو يراخبلا هأور

1A7ىلإ ةقاق نم لجر اج: لاق هنع هللا يضر ينهجلا رم نب ورمع نعو (حيحص) (1)- فنك  

 ٌتمصو ٠ سخا ٍتاولصلا ٌتيلصو «هللا لوسر كنأو للا الإ ةلإ ال نأ تدهش ينإ : : لاقف الب هللا لوسر
 ..؛ءادهشلاو نيقيّدصلا نم ناك اذه ىلع تام نَم» : ةَ هللا لوسر لاقف . ةاكزلا تيتآو «هتمقو ناضمر

 01 «ةالصلا» يف هظفل مدقتو «نابح نباو ءاهحيحص» يف ةميزخ نباو «نسح دانسإب رازبلا هاور

 الو «قيقحبت اميأ نود ةثالثلا نودلقملا اهدمتعأو . ةيناثلا ةرقفلا يف (عمجملا# يف يهود. ؛(رخآلا مولا ؛ :ةدايزب لصألا اذك )١(.
 0 .(018/) ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو ! !يئاربطلا دنع ًاقلطم اهل لأ
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 ١١[. /ةالصلا

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ّيرضاغلا ةيواعم ِنب هللادبع نعو (هريغل ص) (14) - الهم كحاب

 هلام ةاكز ىطعأو للا الإ ةلإ ال نأ ملعو ءهدحو هللا َدَّبَع ْنَم : :ناميإلا َمهَط مط دقف َنهلعف نم ثالثا : لع

 نم ْنكلو .ةميثللا طّرّشلا الو «ةضيرملا الو «ةَنِرَّدلا الو و « ماع ّلك هيلع ةدفار «هًسفن اهب ةبط

 . (هٌرشب م مرمي ملو ريح كلاسي مل هللا ناف مكلاومأ طَسَو

 .دواد وبا هاور

 ءاهبيطب اهئادأ ىلع هنيعت هسفنو ةاكزلا يطعُي هلأ : هاتعمو ءةناعإلا وهو ء(دْقّرلا) نم «هيلع ةدفار» : هلوق

 ءافجعلاو ةئسُملاك «لاملا نم ةليذرلا يه :ءارلاو ةمجعملا نيشلا حتفب ةب «طّرشلاو» . عنملاب هل اهثيدح مدعو

 . ءابرجلا :؛ةّنِرَّدلاو' .امهوحنو

 ىلع ل هللا لوسر ُتعياب» :لاق هنع هللا يضر هللادبع نب ٍريرج نعو (حيحص) (18) 781-04
 .ملسم لكل حصُتلاو ءقاكزلا ءانيإو «ةالصلا ماقإ

 : ًامهزيغو ملسمو يراخبلا هاور

 ةجح يف ك هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع يثيللا ريمع نب ديبع نعو (فيعض) 451-64 - )۱١(
 ءناضمَر ٌموصيو هيلع هللا ّنُهَبتَك يتلا نسمخلا تاولصلا ُميقُب نمو ءنوُلصملا هللا ًءايلوأ نإ» :عادولا
 نم لجر لاقف . «اهنع هللا ىهن يتلا ٌرئابكلا ٌبنتجيو e هّموص بسّتحيو
 ٌرارفلاو ٠ح ريغب نمؤملا ُلتقو «هللاب كارشإلا نهُمظعأ : مست « :لاق ؟رئابكلا مكو !هللا لوسر اي : هباحصأ

 «نْيَملسملا نْيَدلاولا قوقعو ءابرلا ُلكأو «ميتيلا لام 9 رحسلاو ؛ةئصحملا ٌفذقو «فحزلا نم

 ةالصلا ٌميقيو ءٌرئابكلا هذه لّمعي مل ٌلجر تومي ال ؛ًاناومأو ًءايحأ مكتلبق «مارحلا يتيتعلا ِتيبلا ٌلالحتساو
 .«بهذلا ٌميراصم اهُباوبأ ةنج ةحوبحُب يف يب ادمحم قفار الإ ءةاكزلا يتؤيو

 . هضعب دواد يبأ دنعو «مالك مهضعب يفو «تاقث هتاورو ريبكلا” يف يناربطلا هاور

 .اهطسو وه :نيتلمهم نيءاحبو نيتدحوملا نيءابلا مضب (ةنجلا ةحوُبحب)

 ةاكرلا َتيدأ اذإ» : لاق ةا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (761)15-

 . ؛هيلع هرصإ ناكو «رجأ هيف هل نكي مل ؛هب قدصت مث ًامارح لام ٌممج نمو «كيلعام َتيضق دقف
 . "!ةدانسإلا حيحص» :لاقو ؛مكاحلاو «؟امهيحيحص)» يف نابح نباو ةميزخ نبا هاور

 هقثوي ملو «نانس نب ديمحلادبع هيقو «ةثالثلا نوقلعملا هدلقتو ؛(١١ /داهجلا )١7 يف يتأيس اميف هنسحو «لاق اذك :تلق )١(

 ةءاورإلا# يف جرخم وهو ء«رظن هيف :يراخبلا هيف لاق دقف اذه عمو ءريثك يبأ نب ىسحي الإ هنع وري ملو «نابح نبا ريغ

 .(۱۸۲ /۱۲) «حتفلا# : رظنا .دهاوش هضعبلو )/ ۲١(«

 «ينالوخلا ربكألا ةريجح نبا نع هتياور نم هنإف (حمسلا وبأ جارد) هيف ناك نإو ؛ طقف نسح ره امنإو «يبهذلا هقفاوو : تلق مز

 ةلهجلا امأ .اهدئاوفو ةعبطلا هذه دئاوز نم ثيدحلا اذهو )۴۴٠١(. «ةحيحصلا# يف هتققح امك ؛هنع ثيدحلا نسح وهو

 . اولصفي ملو !!جاردل متاح يبأو يئاسنلاو دمحأ فيعضتب هولعأ مث .«نسح» :(0۸۷ /1) اولاق مهنإف نيضيقنلا نيب اوعمجف
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 يف أرقي الغ هدنع ناك هنع هللا يضر ومس نيا نأ : ين شيبح نب رز نعو (نسح) (۱۷) - اله#_

 مالسإلا تاجرد يأ !نمحرلادبع ابأ اي :لاقف ٌةَمرضَح :هل لاقي لّجر ءاجف ءهباحصأ هدنعو «فحصملا

 . . ؛ةاكزلا : لاق ؟يأ مث :لاق ءةالصلا : لاق ؟لضقأ

 لدت ثيداحأ ؛ةالصلا باتك يق مدقتو# : (يلمملا لاق) .هب سأب ال دانسإب ؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 م ند ناسا كاش

 (يلحلا ةاكز يف ءاج امو ,ةاكزلا عنم نم بيهرتلا)

 يتسع نراها : ل هللا لوسر لاق : للام لل ااو يا نك _ 14۲

 ران يف اهْيلع ّيمحأق a E ارا اين هيبتا ١ شالوا

 3 .«قنس فلا نيسمخ هرادقم ناك موي يف» هل ْتَديعأ تَرَ املك «هٌرهظو هنيبَجو هنج اهب یوکیف مج هسه

 » :لاق :؟لبإلاف !هللا لوسر اي :ليق .* ا ءةنجلا يف اّمإ ءهّليبس ىريف ا

 زرا رر عاهل ل عشا مبا نإ - اهدرو موي بَل اهقح نمو - اهَّقح اهنم يّدؤي ال ٍلبإ ٌبحاص
 ءاهارخأ هيلع در اهالوأ هيلع رم انلك ءاههاوفأب هّضَمَتو ءاهفافخأب هؤطت «ًادحاو ٌاليصف اهنم قف ال «تناک ام

 . «رانلا ىلإ امإو «ةنجلا ىلإ امإ هّليبس ىر ءدابعلا نيب ىضقُي ىتح « 4رس ّفلأ نيسمخ هٌرادقم ناك موي يف
 امالا موب ناك اذإ الإ اهقحب اهنم يوب الا عت الو رب حام الو :لاق ؟منغلاو ٌرقبلاف !هللا ٌلوسر اي :ليق

 ةححطنت ٠ ٌءابْضَع الو احل الو ءاصقع اهيف سيل اك ايدل «تناك ام ٌرفوأ رقرق عاقب اهل حطب

 ««ةنس فلا نيسمخ هرادقم ناك موي يف) ءاهارخأ هيلع در ءاهالوأ هيلع بم املك ءاهفالظأب هؤطتو ءاهنورقب

 :لاق ؟ليخلاف !هللا لوسر اي :ليق .«رانلا ىلإ امإو ءةنجلا ىلإ اّمِإ .هّليبس ىريف اا يب ع ع

 ًءايرااهطَبَر لجرف :رزو هل يه يتلا اماف ءٌرْجَأ لجرل يهو ءّرتس لجرل يهو ءٌرْزو لجرل يه «ٌةثالث ليخلا»
 ّقح یش مل مث هللا ٍليبس يف اهطَبَر ٌلجرف :رثس هل يه يتلا امأو زو هل يهف «مالسإلا لهل اونو ارخفو

 یف « مالسإلا لهأل هللا ليبس يف اهطبر ٌلجرف :رجأ هل يه يتلا امأو .رتس هل يهف ءاهباقر الو اهروهظ يف هللا

 هل بتكو ات تلا الغول حك رابح مورا وأ عربا كنت نب تادف صرت را

 اهئاورأو اهر 31 َهَدَع هل َبتك الإ نيقَرَش وأ ًافَرَس ثّدَْس دساف اهّلوط عطقت الو «ٌتاتسح اهلاوبأو اهثاوُرأ َدَدَع

 ترا نع ل وقم هلل تحال ؛اهيقسي نأ ديرب الو 0 «تانسح

 نف : ةعئاجلا ادل بألا هذه الإ رخل يف ذ يلع َلِرْنَأ ام» : لاق !ٌرُّمَحلاف !هللا لوسر اي :ليق .؟

 القل رانا يدل اک ني هنأ لير تکا كلك لمي يدا هاكر الزم ناوک ملا لتمر نم حيرص ضاق و 000
 ا ل ا ل ع «رانلا ىلإ امإو ا ا ليش ی

 .مالكلا ءاملعك صوصنلا نولوأتيو ! تاياورلا نم هباشتملاب نوئبشتي
 نم سالا بيب املا ىلع اهلج دارا وا ال اھبلحا ةقاتلا تيلخ :لاقيال :«ةياهنلا» 0 قفز

  هاهنبل
 دي عقلا تيحلا يف فاما نم تباسك رق ةر ١ يأ (ءابضع) .اهل نرق ال : يأ (ءاحلج) . نينرقلا ةيوتلم : يأ (۳)
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 . هرب ارش ِةَرَذ َلاقثم لمعي ْنَمَو . ُهرَياريخ ةرذ لاقثم لمعي
 .ًارصتخم يئاسنلاو «- هل ظفللاو  ملسمو “"يراخببلا هاور

 نم ًاعاجش ةمايقلا موي ءاج الإ هلام اكز يدي ال يلجر نم ام» : ا هللا لوسر لاق : يئاسنلل ةياور يفو

 . «سانلا نيب ىضقب ىتح . «ةنس فلآ نيسمخ هرادقم ناك موي يف هٌرهظو ِهبنَجو هتهبج اهب ىّوكُيف «ران
 نم ام» : لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۲) - ۷۵۵ - ۲۳

 اهمئاوقب هيلع ن ُنتسَت رقرق عاقب اهل" عفو تناك ام ٌرثكأ ةمابقلا موي تءاج الإ اهّفَح اهبف لعفي ال يلبإ ب | بحاص

 ءرقرق عاقب اهل َدَعقو ؛تناك امم ٌرثكأ ةمايقلا موي تءاج الإ اهّقح اهيف لعفي ال رقب بحاص الو .اهفافخأو

 َدَمَقَو «تناك ام رثكأ ةمايقلا موي تءاج الإ اهّمح اهيف لعفي ال منغ ٍبحاص الو . اهمئاوقب] هؤطتو اهنورقب هحطنت

 ال زنك بحاص الو .اهنرق ٌرسكنم الو ُءاَمج اهيف سيل ءاهفالظأب "(هوطتو ءاهنورقب هحطنت ءِرقرَّق عاقب اهل

 يذلا كزنك ذخ :هيدانيف «هنم رق هاتأ اذإف هاف ًاحتاف هٌعبتي «َعرقأ ًاعاجش ةمايقلا موي هزنك ءاج الإ هّقَح هيف لعفي

 .«لحفلا مْضَق اهمضقي ءهيف يف هدي كلس نم هل دب ال نأ ىأر اذإف ءَ هنع انأف هتاَبَح

 .ملسم هاور

 .سلمألا وه :نيتلمهم نيءارو نيتحوتفم نيفاقب (رّفْرَقلا) و .ضرألا نم ىوتسملا ناكملا : (عاقلا)

 يتلا يه :(ءاحلجلا) و .نرقلا ةيوتلملا يه :(ءاصقعلا) و .سرفلل رفاحلا ةلزنمب ؛ «مدغلاو رقبلل (فلظلا) و

 وه :واولا حتفو ءاطلا رسكب (لّوّطلا) و . نرقلا ةروسكملا يه :ةمجعملا داضلاب (ءابضعلا) و .نرق اهل سيل

 تّرج :يأ «نونلا ديدشتب (ْتَّنتسا) و .اهلسرتو هفرط كسمت وأ «ىعرت اهلسرُتو ةبادلا ةمئاق هب دشت لبح

 وه :دملابو نونلا رسكب (ءاوّللا) و . ليم وحن :ليقو ءًأطوُش :يأ ءءارلاو ةمجعملا نيل شي انت . ةوقب

 نم عون :ليقو «ةصاخ ركذلا :ليقو يخل يب :اهرسكو ةمجعملا نيشلا مضب (عاجشلا) و .ةاداعملا

 “رمع لوط نم هسأر رعش بهذ يذلا : هنم (عرقألا) و . تايحلا

 نم ام» : لاق كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو (حيحص) (۳) - الله5 14

 هقادصم اب يبنلا انيلع أرق مث . ههُقْنع هب ٌقّوطُي ىتح َعرقأ ًاعاجش ةمايقلا موي هل لدم الإ هلام ًةاكز يدؤي ال دحأ

 نم نم «ةاكزلا عنام مثإ» يف ىورو «هدحو ليخلا ركذ ىور امنإ «هجولا اذه نم يراخبلا هجرخب مل : تلق ٠(: ۷) يجانلا لاق 0(

 . ململ كلذ امنإ «حئافص ةضفلاو بهذلا لعج هيف سيلو كلذ لثم منغلا يف ركذو .اهبحاص ىلع لبإلا يتأت :هثيدح

 طع مل معنلا بر ام اذإ» : ًاضيأ هيفو ءهرخآ ىلإ 2. . . مكدحأ زنك نوكي' : هظفلو ءرخآ هجو نم «ليتدلا باتک» يف هجرخأو

 : . لمأتف . ملسمل ظفللاو :فلؤملا لاق كلذل هلعلو : تلق .«ثيدحلا ؛«اهقح

 .رهاظ وه امك لبإلا بحاص لعافلاو «يوونلل «ملسم حرش» يف امك نيعلاو فاقلا حتفب ()

 املسم حيحصا نم اهثكردتساو «ةثالثلا نيقلعملا اذكو ةرامع ةعوبطمو ةطوطخملا اذكو ؛لصالا نم ةدايزلا هذه تطقس (۳)

.(VT/Y) 

 دواد يبأ نع ًالقن فنصملا هب مزج دقو «هّمس ةرثكل بهذ يذلا هنأ روهشملا امنإو ءركنم ريسفتلا اذه» )1١8(: يجانلا لاق )0

 «باتكلا اذه نم (هيلع لخبيف لام لضق نم هبيرق وأ هالوم ناسنإلا لأسي نأ نم بيهرتلا) يف هيلع ًارصتقم ؛نئسلا» بحاص
 ! !ةثالثلا نوققحملا اذه نع لفغو .روهشملا ريسفتلا هب دّيؤي ام هريغو ديبع يبأ نع لقن مث . «همالك ضقانتف
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 .ةياآلا (هِلْضَق نم هللا مهانآ امب نوحي نيذلا بسحب الوإ» : هللا باتك نم

 . ؟هحيحص) يف ةميزخ نباو «حيحص دانسإب يئاسنلاو «هل ظفللاو ءهجام نبا هاور

 ىلعض رف هللا نإ» : ي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نعو (فيعض) (1) 4531-8

 عنصي امب الإ اوُرَعو اوعاج اذإ ًءارقفلا َدَهِجَي نلو ؛مهتارقف سَ يذلا ٍرْذقب .مهلاومأ يف نيملسملا ءاينغأ
 0 .«اميلأ ًاباذع مهُّبذعيو «اديدش ًاباسح مهُّبساحُي هللا َّنإو الآ :مهؤاينغأ

 : ظفاحلا لاق .«دهازلا دمحم نب تباث هب درفت" :لاقو ««ريغصلا» وب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هللا يضر يلع ىلع ًافوقوم يورو «' مهب سأب ال هتاور ةيقبو «هريغو يراخبلا هنع ئور ؛قودص ةقث تباثو»

 0 ش .؛هبشأ وهو «هنع
 اذإ هادهاشو .هلكوو ءابرلا لکم : هللادبع لاق :لاق قورسم نعو (هريغل ح) (4) الفال. ٠95

 موي لب دمحم ناسل ىلع نونوعلم ؛ةرجهلا دعب ًايبارعأ ٌدترملاو «ةقدصلا يوالو ءٌةَمِشَتوملاو ةمشاولاو «هاملع
 1 ا 1 . «ةمايقلا

 نع ؛هحيحص» يف نابح نباو «ىلعي وبأو دمحأ هاورو . هل ظفللاو ««هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور

 “دنع هللا يضر دوعسم نبا نع روعألا ثراحلا

 . اهئادأ نم عنتمملا ءاهب لطامملا وه : (ةقدصلا يوال)

 خي هللا لوسر ّنعل» :لاق هنع هللا يضر يلع نع " ”يناهبصألا ىورو (ةريغل ح) (5) ¥9۸ 1/

 '.ههل َلّلحملاو َلُّدحملاو «ةقدصلا ٌعنامو «ةمشوتسملاو د ةمشاولاو ءادبتاكو «هدهاشو ءهلكومو ءابرلا ّلكآ

 نم ءاينغألل ٌّليو» : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۲) 4578-4

 يلالجو يتزعو : لجو زع هللا لوقيف ٠ مهيلع انل َتْضَرَف ين اًنّقوقح انوملظ !انّبر :نولوقي ةمايقلا موي ءارقفلا
 ْ . «مورحملاو ٍلئاسلل . مولعم ٌّقح مهلاومأ يف نيذلاو» : ني هللا ٌلوسر الت مث .(مهندعبألو مكد

 ةیاوز نم امهالك ؛«باوثلا باتك» يف َناّيَح نبا خيشلا وبأو ؛«طسوألا» و ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 .«ثيدحلا ركنم» : يراخبلا لاقو ««يوقب سيل» : متاح وبأ لاق .نامعنلا نب ثراحلا

 لوا يلع ضرع» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۳)- 454-89

 نسجأ كولمم ٌدبعو «ديهشلاف ؛ةنجلا نولخدي ةثالث ُلوأ امأف ءّرانلا نولبخدي ةثالث وأو نجلا نولخدي ثالث
 نم ةورث فز ّطّلَسُم ريمأف ءٌرانلا نولخدي ةثالث ُلوأ امأو .لايع وذ ٌففَمَتُم فيفعو هدیسل ّحّصَنو ءهّبر ةدابع
 ا ا .؛روخف هيقفو هلام يف هللا َّقَح يدؤي ال لام

 ۱۴۲۷٩3 مقري ؟ريضنلا ضورلا» يف هتيب امك مهتم لجز مهيفو كفيك ؛كلذك نسيلو ؛لاق اذك 220

 همالكو « قؤوسم قيرط نمف ةميزخ نبا فالخب - فيعض وهو - ثراحلا قيرط نم هوجرخأ نيروكذملا ةثالثلا نأ ينعي :تلق (؟)

 i .هدارم نايب يف حضوأ (ابرلا نم بيهرتلا ٠١ عويبلا - )٠۹ يف يتالا

 ا ءامهريغو يئاسنلاو دمحأك «هنم ةقبط ىلعأ وه نم هجرخأ دقف «شحاف ريصقت وهو ءادك )۳(

 0 ' .؟عويبلا
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 . نيعضوم يف ًاقرفم نابح نباو ٠" (هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور
 ءاتيإو «ةالصلا ماقإب اتما :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعض) (4) - 448-

 9 هل ةالص الف كري مل نمو «ةاكزلا
 يناهبصألاو "”حيحص اهدحأ ديناسأب اذكه ًافوقوم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 .هلمح هني ملسمب سيلف ؛ًةكزلا تؤي ملو «ةالصلا ماا نم : لاق يناهبصألل ةياور يفو
 ًارنك هدعب كرت نم : لاق ا هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر نابوّت نعو )٩( (حيحص) - ا"لمهو_-ظ١١٠

 الف تفلح يذلا كرنك انآ :لوقيف !؟"7تنأ نم :لوقيف هعبتي ؛ناتبيبَّر هل ؛َعرقأ ًاعاجش ةمايقلا موي هل لم

 . (هدسج ٌرئاس هْعَبْتَي مث ٠ ءاهُمضقيف هدي هّمقلُي ىتح هغي لازي

 . «امهيحيحصا يف نابح نباو ةميزخ نباو «يناربطلاو ««نسح هدانسإا :لاقو رازبلا هاور

 ال يذلا نإ» :ِِلكَي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۷) 5-5١

 «كّرنك انأ :لوقي هَقُوَطُي وأ ُهُمَرلَيَف  :لاق  «ناتبيبز هل «عرقأ ًاعاجش ةمايقلا َموي هلام هيلإ ُلّيخُي هلام ًةاكز يدوي
 .«! كرنك انآ

 . حيحص دانسإب يئاسنلا هاور

 مدقت (عاجشلا) و .هينيع قوف ناوادوسلا ناتتكنلا امه :ليقو .نيقدشلا يف ناتدبزلا امه : (ناتبيبزلا)

 . [يناثلا ثيدحلا /بابلا ىف]
 ملف الام هللا ءانآ نم» :لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) 141 ١

 مث «(هيقدش ينمي) همم ذخأب مث ؛ةمايقلا موي وُب ناتبز هل عرقا ًاعاجش ةمايقلا موب هل لَم ؛هتاكز دوب
 . ةيآلا نولي نيذلا َنبَسَْتالوؤ :ةيآلا هذه الت مث . «!كزنك انأ كلام انآ : لوقي

 . لسمو يئاسنلاو يراخبلا هاور

 عبرأ» لب هللا لوسر لاق :لاق هتع هللا يضر مزح نب ةرامع نعو (فيعض) (0) 475-84

 ٌمايصو «ةاكزلاو ؛ةالصلا :ًاعيمج نهب يتأي ىتح .ًائيش هنع َنيِنَعُي مل ِثالثب ءاج نمف ؛مالسإلا يف هللا َّنُهَضَرَ

 . يبهذلا لاق امك فرعي الو «(يليقعلا بيبش نب رماع) هيف :تلق (1)

 . طلتخا ناك هنأ عم ؛هنعنع دقو «سلدم وهو «يعيبسلا قاحسإ ابأ هيف نإف .يدنع كلذك سيلو !يمشيهلا هعبتو ؛لاق اذك (؟)

 ركذ امك )١١١14( مقرب سیلو )١555( مقر يناهبصألا دنع وهو . (0۸ مقر) ارققلا ةلكشم ثيداحأ جيرخت» يف هجيرخت رظنا

 هنع ىرخألا ةياورلا مقرو !!نايب يأ نود !«نسح» : مهلوق ىلع اورصتقا دقف ًاضيأ يمشيهلا حيحصت ت اولقن مهنأ عمو . ةلهجلا

 .ًاضيأ قاحسإ يبأ قيرط نم يهو )١400(:

 .4؟تنأ ام كليو» :رازبلا ظفل (۳)

 ظفلو ءطقف رازبلل هازع ول الإ ءلئاط ريبك هتحت سيل ْنكل ءلاق امك وهو )۱٠۸(. «ةلاجعلا» يف اذك .«تزنك» :رازبلا ظفل (4)

 . 1هتكرت» :(7 )١1/ 7١/ يناربطلا

 وري مل هنإ ذإ (ملسم) فذح باوصلاو ءأطخ كلذ لكو ؛يئاسنلا ىلع ملسم ميدقت ةيرهاظلا ةخسن يفو «خسنلا ضعب يف اذك )0(

 )٠١(. هرقفلا ةلكشم جيرخت» يف كلذ تحرش دقو - يجانلا هيلع هبن امك - ثيدحلا اذه
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 .«تيبلا حو «ناضمر

 :؟5اسرم يمرضحلا دايز نب ميعن نع ًاضيأ هاورو . ةعيهل نبا هدانسإ يفو «دمحأ هاور
 e هنع هللا يضر ًةريره يبأ نعو (فيعض) (0) 47-6

 املك «موي يف نودّصحَيو موب يف نوعرزي وق ىلع ىتأف «ٌليربج هعم راسو راسف ؛هرصب ىصقأ هنم ةوطخ
 مهل ُفع فعاضُت هللا ليبس يف نودهاجملا ءالؤه :لاق ؟ءالؤه نم !ليئاربج اي :لاقف !ناك امك داع اودصح

 املك < ءرخصلاب مهُسوؤر خضرُت موق ىلع ىتأ مث .هفلخُي وهف ءيش نم اوقفنأ امو «فعض ةثم عبسب ٌةنسحلا

 نيذلا ءالؤه : لاق ؟ءالؤه نم !ليربج اي : لاق .ءيش كلذ نم مهنع رغب الو «تناك امك ثّداع تخضُر

 حرسُت امك نوحرسَي «ٌغاقر مهلابقأ ىلعو ؛ٌعاقر مهرابدأ ىلع موق ىلع ىتأ مث .ةالصلا نع مهُسوؤر تدان
 ِتاقدص نووي ال نيذلا ءالؤه :لاق !ليربج اي ءالؤه ام :لاق . منهج ٍفْضَرو ٍموُقَرلاو عيرّضلا ىلإ ماعنألا

 ٍْ .ةالصلا ضرفو ءارسإلا ةصق يف هلوطب ثيدحلا «ديبعلل مالظب هللا امو للا مهملظ امو ؛مهلاومأ
 ١ . ةريره يبأ نع «هريغ وأ « ةيلاعلا يبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع رازبلا هاور

A11باطخلا نب رمع نم تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (۷) -  

 سلا رمع لاق لكي هللا لوسرل ًاموزل مهرثكأ ٌتنكو «هنم هتعمس ام ةا هللا لوسر نع ًاثيدح

 .؟ةاكّرلا سْبَحِ الإ رح الو رب ب يف لام فت ام»

 . بيرغ ثيدح وهو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نام: للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام ِنب سنأ نعو (حيحص نسح) (4) - 5 ا

 ا . «رانلا يف ةمايقلا موي ةاكزلا

 . سنأ نع دعس نب نانس : هيف لاقيو «نانس نب دعس نع «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 تطلاخ ام» : ايب هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض) (۸) - 14-4
 , «هنَدَسفأ الإ الام  ةاكزلا :لاق وأ  ٌةقدصلا

 1 : نيينعم لمتحي ثيدحلا اذه» : ظفاحلا لاقو . يقهيبلاو رازبلا هاور

 ام١ :مدقتملا رمع ثيدح اذهل دهشيو . هتكلهأ الإ هنم جرخُت ملو لام يف تكر ام ةقدصلا نأ :امهدحأ

 : . (ةاكزلا سيحب الإ رحب الو رب يف لام فلت

 .دمحأ ماما هرسف اذهبو . كلوت لام عم اشف ءطهنع ينغ وهو ةاكزلا ذخأي لجرلا نأ :يناثلاو

 , .«ملعأ هللاو

 ركذف : قلو هللا لوسر لاق : لاق يمرضحلا ميعن نب دايز نع كانه هركذ هنإف 5٠(« /ةالصلا -5) مدقت امل ًافالخ ٠ ءانه لاق اذك ()

 امأو 2581 ٠ /4) ًالسرم الإ «دئسملا» يف هدجأ مل ينإف باوصلا هلعلو .«لسرم وهو ءدمحأ هاور» :لاقو «ثيدحلا

 ؛لاسرإلا ةلعلا امنإو ةعيهل نبا فعضب هلالعإ يمئثيهلا نع لقنلاو !دمحأل وزعملا ىلع قيقحتلا نم اوفتكاف «ةثالثلا نوقلعملا

 كا انه يمرضحلا مسا يف يذلا بلقلا نع اولفغ مهنأ امك .(31775) ؛ةفيعضلا» رظنا . هنع ةبيتق ةياور نم هنأل

 : . مدقت امك «ميعن نب دایز» : باوصلاو.



 ْثَرَهظا : : لَو هللا لوسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو. (عوضوم) (4) - علا

 .«نوقفانملا مه كئلوأ ءاهولكأف ةاكزلا مهل ْتَيِفَخِو ءاهولبقف ةالصلا مهل

 .رازبلا هاور

 موق عنم ام» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةديرُب نعو (هريغل ص) ٠-05 )1١(

 .«نينسلاب هللا مهالتبا الإ ؛ةاكزلا

 موق َمُنَم الو» :الاق امهنأ الإ ؛ثيدح يف يقهيبلاو مكاحلاو «تاقث هتاورو ؛«طسوألا# يف يناربطلا هاور

 . ًرطقلا مهنع هللا َنَبَح الإ ؛ةاكزلا

 .؟ملسم طرش ىلع حيحص» : مكاحلا لاقو

 :يقهيبلا ظفلو . .رمع نبا ثيدح نم يقهيبلاو رازبلاو هجام نبا ءاورو (حيحص نسح) (11)-754

 نأ هللاب ذوعأ [و]- مكب رنو نهب ميلا نإ سمح ٌلاصخ !نيرجاهملا ٌرشعم ايا : لاق ك هللا لوسر نأ

 يف نكت مل يتلا ٌعاجوألا [و نوعاطلا] مهيف اشف الإ ؛ ؛اهب اونلعُي ىتح طق موق يف ٌةشحافلا رهظت مل : - نهوكردت

 ةاكز اوعنمَي ملو «ناطلسلا ِرْوَجو ةنؤملا ةّدِشو نينسلاب اوذخأ الإ ؛نازيملاو َلايكملا اوُصُقْنَي ملو «مهفالسآ

 طْلس الإ ؛هلوسر دهعو هللا دهع اوضق الو ءاورطمُي مل مئاهبلا الولو ايلا نب رتل رمال ؛ مهلاومأ

 مهسأب لِمُج الإ هللا باتكب مهتمئأ مكحت مل امو «مهيديأ يف ام ضعب ذخأيف 2 'وهريغ نم ودع مهيلع

 ھن

 مخا :85 هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هریغل ص) (۱۲) ۱ ۷٦٩
 امو ؛مهّردع مهيلع طس الإ ؛دهملا موق ضقن اما رع ا :ليق .

O aSاوعنم الو «توملا مهب اشف الإ ؛ٌةشحافلا مهيف ترهظ الو رقفلا] مهيف اشف الإ  

 .«نينسلاب اوذخأو «ثابنلا مهنع َسِيُح الإ ؛لابكملا اوُهَنَط الو «ُرْطَقلا مهنع سبح الإ ؛ةاكزلا

 .دهاوش هلو «نسحلا نم بيرق هدنسو .«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . عقي مل وأ رطق عقو ءاوس ءًائيش هيف ضرألا تبنت مل يذلا طحقملا ماعلا يهو :(ةّنَس) عمج :(نينسلا)

 ٌمهرد سميف ““زنکب لجر ىّوكُي ال" : لاق دوعسم نب هللادبع نعو (حيحص) (۱۳) 755-01

 . هتد ىلع مهردو رانيد لك عضوي ىتح هُدلج حسوب ءارانيد ٌرانيد الو ءًامهرد

 )١( «قالخألا يواسم# يف يطئارخلا هجرخأ . سابع نبا ىلع فوقوم دهاش اهل ةلمجلا هذه :تلق )1407/ 05 5(.

 .يبرو ىلب !؟هبر نم يحو هّلأو «هقدص ىلع ةلاّدلا لي هتّرين مالعأ نم اذه سيلا :تلق (۲)
 ةثالثلا نيقلعملا ىدامت نم :تلق .«يناربطلا» نم اهتكردتساو ؛ةرامع ةعوبطم نم اذكو ؛لصألا نم ةدايزلا هذه تطقس ()

 نم  اذك  هانكردتساو» :اولاقو ءدحاولا فرحلاب مهسفنأل هوبسنو قيلعتلا اذه اوقرس مهنأ ءاوطعي مل امب مهعبشتو

 !هلثم اولعف ام رثكأ امو !!؟يناربطلا

 نوكي الا : «عمجملاا يف عقوو .ةزنكي) :(8084 /114/9) !يناربطلا» يفو ؛ةطوطخملا يف اذكو ؛لصألا اذك :تلق )٤(

 . ملعأ هللاو . باتكلا يف ام برقألا لعلو «مرخ ةيرهاظلا ةخسن يفو ؛ءيش نم كلذ ولخي الو ؛هزنكي لجر
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 1 . خيحص دانسإب ًافوقوم ''!«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 مل ًاقيبخ بسك نمو 'ةاكزلا نم هح ًابيط بسك نم :لاق هنعو (فوقوم فيعض) 1 ٤۷۱-۳ )1١(

 .ةاكزلا هبطت

 . عطقتم داتسإب ًاقوقوم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

VV NNEٌلجر ءاجف «شيرق نم لم ىلإ ُتسلج : لاذ سو ا عر يحج 10  

 منهج ران يف هيلع ىّمحُي فضرب نيزفاكلا رش : :لاق مث لست مهيلع ماق ىتح :ةئيهلاو بايثلاو ٍرمشلا ٌنَِح

 ةَمَلَح نم جرخي ىتح هفتك ضف ىلع عضويو دع لوم ضب لح يأ فخ م عضد
 موقلا ىزأ ال : تلقف ؟وه نم يردأ ال انأو .هيلإ تسلجو هع ةيرابم ىلإ سلجف ىّلو مث 0

 :- ءال يبنلا :لاق ؟كليلخ نّم :تلق - يليلخ يل لاق ٠ ًائيش نولقعي ال مهنإ لاق . لك يذل اوهرك دفا

 يف ينلسري ةَ هللا لوسر ىرأ انأو اا نم ضب اما محلا يل[ تع لاق . «؟ادخُأ ُرِصَبُت [!رذ ابأ اي]»

 «نؤلقعي ال ٍءالؤه نإو . «ريناند َة هلال هيك دل ايد سل لك نا اثحأ اما : لاق .معن :تلق هل ةجاح

 : . لجو زع هللا ىقلأ ىتخ نیو نع مههتفتسأ الو ءان مهلا ال - هللاو ال ءايندلا نوعمجي امنإ

 نم جرخي مهروهظ يف كي “ني يزئاكلا رش : لاق هنأ ملسمل ةياوز يفو .ملسمو يراخبلا هاوز

 اذه :اولاق ؟اذه نم : تلق :لاق .دعقف یت مث :لاق . 'مههابج نم جرخي مهئافقأ لبق نم يكيو «مهبونج

 د مهين نم هثعمس دق ًائيش الإ تلق ام : لاق يق لوقت كلعسس ةيشام : تلقف هيلإ ٌثمقف :لاق .رذ وبأ

 . ُهْعَدَم كنيدل ًانمث ناك اذإف ةنوُعَم مولا هيف نف ؛هذخ : لاق ؟ءاطعلا اذه يف لوقت ام :تلق :لاق

 نوكسو' نونلا مضب (ضْْتلا) .ةامحملا ةراجحلا وه : ةمجعملا داضلا نوكسو ءارلا حتفب (فضُرلا)

 3 1 . فتكلا نوضغ وهؤ «ةمجعم داض امهدعب ةمجعملا نيغلا

 ([يلحلا ةاكز يف] لصف) ۰
 دب يلا تنآ ةارما نأ :هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع “يور (نسح) (16) 18-6

 :لاق ..ال ؛: تلاق' : «؟اذه ةاكز نيطعتأ» :اهل لاقف «بهذ نم ناتظيلغ ناتكْسَم اهتنبا دي يفو ءاهل دبا اهعمو

 :تلاقو ا ىلإ امهْنَقلأف امُهَْمَلْخَف :لاق .0؟ران نم ٍنْيراوس ةمايقلا موي امهب هللا كَرّوَسُي نأ كرسي
 .هلوسرلو هلل امه

 ةثالثلا نوقلغملا'امأو ' )1۷۳١(. ةفيعضلا يف هوحنب عوفرملا ةريره يبأ ثيدح تخت هتجرخ دقو «لاق امك وهو :تلق )١(

 ١ !!طقف «نسح» :اولاقو هب مهل ملع ال ام اوفقف

 ئنعمو .هللا همحر قدصو .ةءاف «نيحيحصلا» يف سيلا :يجانلا ظفاحلا لاق ..«لزلزتيف» :ةرامع ةعوبطمو لصألا (۲)

 .فضرلل 'جرخي ىتحا يف امك هيف لعافلا ريمضو «كرحتيو برطضي :1لزلزتي»
 .؟ملسم# نم بيوصتلاو :«نيزانكلا# : لصألا )9

 ر الو ءًاضيأ ةطوطخملا يف تباث هنإف ءهسفت فلؤملا نم وه وأ ؛خاسنلا ضعب نم محقم «يورا :هلوق لغل )٤( ٠

 .*يور# :ةلوق اوتبئأف ؛ةثالثلا نوقلعملا اذهل هبنتي ملو .لصألا يف هيب امك دانسإلا نسح وهف ؛هب ورمع نع عمج هاور هلال
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 . ينطقرادلاو يذمرتلاو هل ظفللاو  دواد وبأو دمحأ هاور

 لاقف «بهذ نم ناراوس امهيديأ ىفو ةَ هللا لوسر اتتأ نيتأرما نأ :هوحن ينطقرادلاو يذمرتلا ظفلو

 .«؟ران نم نيراوسب ُهللا امك رسب نأ ٍناّبحتأ» : ةي هللا لوسر امهل لاقف .ال :اتلاق . (؟هتاكز نايدؤتأ» :امهل

 . (هتاكز ايدأف» : لاق .ال :اتلاق

 .لسرملا حجرو ءًالصتمو ًالسرم يئاسنلا هاورو

 كلذ ريغ نم تناك اذإف جاع وأ «نرق وأ "لذ نم ةروسأ وهو ء(كّسَملا) ةدحاو :ةكرحم (ةكّسملا)

 . هيلإ تفيضأ
 زع هلوق ليوأت وه امنإ» :«!؟ران نم نيراوس امهب هللا كّروسي نأ كرسي : ةي هلوق يف يباطخلا لاق

 یھتنا "4 مهبونجو مههابج اهب ىوكُذف مّنهَج ران يف اهيلع ىَمحُي موي : لجو
 ٌلوسر يلع لخد :تلاق اهنع هللا يضر - ي ّيبنلا جوز - ًةشئاع نعو (حيحص) (15)- 7784-51

 ! هللا لوسر اي كَل ٌنيزتأ َنُهُتْعَنَص :تلقف ؟ةشئاع اي اذه ام» ؛لاقف ءقرو نم ِتاخّتَف يدي يف ىأرف يي هللا

 . «رانلا نم كبسح يه» :لاق .ُهللا ءاش ام وأ هال :تلق .2؟َنهتاكز نيدؤتأ» : لاق

 الو ءامهريغو ناخيشلا هب ٌجتحا دق «يقفاغلا بويأ نب ىبحي امهدانسإ يفو «ينطقرادلاو دواد وبأ هاور

 وهو «هدج ىلإ بست ءاطع نب ورمع نب دمحم ناف ؛لوهجم ءاطع نب دمحم نأ نم ينطقرادلا هركذ امب رابتعا
 .«امهيحيحصا يف ناخيشلا هب جتحاو «؟ننسلا» باحصأ هل ىور ءٌّثِبَن ةقث

 ءاهيلجر عباصأ يف ةأرملا اهلعجت ءاهل صف ال ةقْلَح يهو : (ةَحْنَق) عمج : ةمجعملا ءاخلاب (تاختقلا)

 نأ بلاغلاو» : يباطخلا لاق . اهب َنمّتختي ءاسنلا ناك رابك متاوخ يه :مهضعب لاقو .اهدي يف اهتعضو امبرو

 , هيف اهتاكز يدؤتف «يلحلا نم اهدنع ام ةيقب ىلإ مضت نأ : هانعم امنإو ءًاباصن اهدارفناب غلبت ال تاختفلا

 ىلع يتلاخو انأ تلخد :تلاق اهنع هللا يضر ديزي تنب ءامسأ نعو (هريغل ص) (۱۷) 00-17

 نأ نافاخت امأ» :لاقف .ال :انلقف :تلاق .«؟هّئاكز نايطعتأ» :انل لاقف ءبهَّذ نم ةروسأ انيلعو يب يبنلا

 . «هتاكز اي ! ؟ران نم ةّروسأ ُهللا امكرّوَسْي

 . نسح دانسإب دمحأ هاور

 ةيلح نع لأسُي وهو ةمامأ ايأ تعمس :لاق دايز نب دمحم نعو (فيعض) 6 407 )۱١(

 وبأ لاقف !هلقع بهذ دق ؛ٌقمحأ خيش اذه :لجر لاقف .زونكلا نم ؛معن :لاق ؟يه زونكلا نمأ :فويسلا

 . ٌثعمس ام الإ مكثدحأ ام ينإ امأ : ةمامأ

 . (ةيمالسإلا ةبتكملا 705ص) «فافّزلا بادآ# يف مث .  لصألا يف هتنيب امك ءلصتملا حجر هنإ لب :تلق (1)

 . ؟حابصملا» يف اذك . ةيرحبلا ةافحلبملا رهظ وه :ليقو . جاعلاك ءيش :(سلف) نازو (؟)

 ۱۷١(. /۲) هملاعملا» يف يباطخلا مالك ينعي (۳)

 .(1۷1/۲) ٣ ننسلا ملاعم» ()

To 



 .ديلولا نب ةيقب هدانسإ يفو «يناربطلا هاور
 اهدي فو ' كلو هللا لوسر ىلإ هبه تب دنه تءاج :لاق َنابوث نعو (حيحص) (18) - لالا 11

 اهنط هللا يضر ٌةمطاف ىلع ثل ءاعتي رضب هللا لوسر لمجل ماض ميتاوخ يأ - + سهذ نم عَ

 وبأ!اهادهأ هذه :تلاق «بهذ نم اهقنع يف ًةلسلس ٌةمطاف ْتَعّرتناف ءال هللا وسر اهب عنص يذلا اهيلإ وكشت

 هللأ لوسر نبا : ٌسانلا لوقي نأ ''ةكٌرْغيأ !ةمطاف اي» :لاقف ءاهدي يف ةلسلسلاو ةي هللا ٌلوسر لخدف ِنَسَْج

 ثّرتشاو ءاهتعابف ٍقوسلا ىلإ ةلسلسلاب ةمطاف ْتّلسرأف . دعقي ملو حرج مث .«!؟ران ن نم ٌةلِسْلِس دب يفو للك

 يذلا هلل دمحلا» : لاقف كك يبنلا كلذب َتّدُحَم «هتقتعأف - اهانعم ةملك ركذو «ًادبع :ةرم لاقو  ًامالغ اهنمثب

 . «رانلا نم ةمطاف ىجنأ

 : ."”هيحص دانسإب يئاسنلا هاور

Vaةدالق ْتَدلقَت ٍةأرما امْيأ» : نا هللا لودر نأ هدر نب تالا یر فا 6190  

 يف ليج ! بعذ نم "صرخ اهنذأ يف تلعج ةأرما اميأو «ةمايقلا موي رانلا نم اهّلثم اهقنع يف ْثَدَُّق ؛ بهذ نم

 ْ . «ةمايقلا موي رانلا نم هلثم اهنذأ

 , “دج دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هاور

VY 1۹11نأ ٌبحأ نم» :لاق في هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (15) -  

 ًاقوط قوبل ءران نم ًاقوط هبيبح َقّوطُي ْنأ ٌبحأ نمو بمد نب قل تلحيم نات نا ةا یخ قلعت

 اوبعلاف ؛ ةضفلاب مكيلع نكلو «بهذ نم راوسب هُرّوِسيلف «ران نم ٍراوسب هتيبح َرّوَسُي نآ ٌبحأ ّنمو «بهذ نم
 . اهب

 ىلع ديعولا ايف درو يتلا ثيداحألا ذهول : هللا همحر (يلْمّملا لاق) ع كم دواد وبأ 1

 : ليوأتلا نم ًاهوجو لمتحي بهذلاب ءاسنلا يلحت

 بهذلاب ءاسنلا يّلحت ةحابإ تبث ذق هلق ؛خوسنم كلذ َّنأ :اهدحأ

 )١( يدتسلا نسحلا وبأ هلاق.! ؟هببسب حيبقلا رمآلا اذه يف يعقتف «ةرورغم كلذب يريصتف ؛لوقلا اذه كرسي :يأ ء(رورغلا) نم .
  09يف نعطلا الإ ءاوهألا لهآ ضعب ىبأي كلذ عمو «ةمئآلا نم دحاو ام ريغ كلذ ىلع هعبتو هقبس دقو :لاق امك وهو :تلق

 يف لصفملا درلا رظنا .ةمالسلاو ةمصعلا هللا لأسن . ةماعلل هتم ًادييأت هاوه هل ءاش ام هل للعلا قالتخا يف فّلكتيو «ثيدحلا

 صا «فافّرلا بادآ# ةمدقم 0197(/ ٠
 ) )»31.ةياهن .نذألا يلح نم وهو ؛يلجلا نم ةريغصلا ةقلحلا :رسكلاو مضلأاب 0 0

E مو ا E يي (6) 

  (0)يف هتحرش تنك امك هتانبو هئاسن نم : يأ «لوألا انه دارملاو «ركذلاو ىثنألا يف لاقي «بوبحم : يأ «لوعفم ىنعمب : ليعف

 اذه !ميجلاب (هنيبج# : هباوضو ؛فّرحم «هبيبح١ ظفللا اذه نأ معز ءالضفلا ضعب أ مايأ ذنم ينغلب دقو ««فافزلا بادآ»

  1هنع حصي ال كلذ ٌلعلف !لوقلا نم ًاعدب هنوك عم ءاهباداو ةيبرعلا نم ًائيش هقفي نمم ردصي ال هنإف . قّدصُي داكي الامم .

 2(٠ بابلا ثيداجأ َنِإف::كلذك ليلو «ماع ءاشنلا ىلع بهذلا ميرحت نأ توبث ضارتفا ىلع الإ ديدس ريغ باوجلا اذه :تلق

 ٌماعلاف ذكتيحو «متاخلاو' ءراوسلاو «قوطلا وهو :ىرتامك قّلحملا بهذلاب صاخ اهنم حص امو ؛حصي مل امو حص ام اهيف =

۳7 



 ةشئاعو بيعش نب ورمع ثيدح اذه ىلع لديو ءاهادأ نم نود هّتاكز يدؤي ال نم ّقح يف اذه َّنأ : : ىناثلا

 ااو

 .ةاكزلا يلحلا يف بجوأ هنآ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يوُرف ؛كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ديعسو «ءاطعو «بّيسملا نب ديعسو ؛ورمع نب هللادبعو «دوعسم نب هللادبعو «سابع نب هللادبع بهذم وهو

 نايقسو «يرهزلاو ءديز نب رباجو «دهاجمو «نيريس:نباو «نارهم نب نوميمو «دادش نب هللادبعو «ريبج نيأ

 نب رياجو ءرمع نب هللادبع هيف ةاكزلا طقسأ نممو .رذنملا نبا هراتخاو «هباحصأو ةفينح يبأو ‹يروثلآ

 وبأو «قاحسإو «دمحأو كلامو «دمحم نب مساقلاو « ىبعشلاو ٠؛ ةشئاعو ءركي ف ةنبا ءامسأو «هللادبع

 امم اذه :لاقو ءرصمب هنع فقو مث «قارعلاب وه ْذِإ اذهب لاق ىعفاشلا ناك دقو» :رذنملا نبا لاق .ةديبع

 سو ءاهديؤي رثألاو ءاهبجوأ نم لوقل دهشي تايالا نم رهاظلا» :يباطخلا لاقو .«هيف ىلاعت هللا ٌريختسأ

 ."«ملعآ هللاو .اهؤادأ طايتحالاو « ألا نم فرط هعمو «رظنلا ىلإ بهذ اهطقسأ

 :اذهل لديو ."”هترهظأو هب تنيزت نم قح يف هنأ : ثلاثلا

 ر ةفيذحل ٍتخأ نع هتأرما نع شارح نب ير نع دواد وبأو يئاسنلا هاور ام ( ةيعض) (۳) - 4

 ًابهذ ىّلَحَتَت ٌةأرما ٌنكنم سيل هَنإ اَمأ ؟هب َنيّلَحَت ام ةضفلا يف ّنَكل ام !ءاسنلا ّرشعم اي :لاق هلي هللا لوسر ْنأ

 . اهب ْتِبْذُع الإ هرهظتو

 ناكو «ةفيذحل تخأ نع ةأرما نع يعبر نع يئاسنلا دنع هقرط ضعب يفو .ةمطاف اهمسا ةفيذح تخأو

 هرّدص مث ؛0بهذلاو يلحلا راهظإ يف ءاسنلل ةهاركلا باب» :يئاسنلا لاقو لَك ّيبنلا نكردأ ٌثتاوخأ هل

 نجلا َةيْلِح نوّبحُت متنك نإ :لوقيو ءريرحلاو ةيلحلا هلهأ عنمي ناك لي هللا لوسر نأ :رماع نب ةبقُع ثيدحب

 مث .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو ءًاضيأ مكاحلا هاور ثيدحلا اذهو .كايندلا يف امهوسّبلَت الف اهريرحو

 .ءامسأ ثيدحو روكذملا نابوث ثيدح بابلا يف يئاسنلا ىور

 وه امك ًاخسان فلسلا هيمسي صصخملا صنلاو ماعلا صصخي صاخلا َّنأ وهو «باوصلا وه سكعلا لب ءصاخلا خسنيال =
 هلك بهذلا نأ هنم جتتيو .ةماعلا ةحابإلا ىلع يهف ءاهيف ةجح ال ميرحتلا ثيداحأ نم حصي مل امو ءءاملعلا دنع فورعم

 فنصملا اهركذ يتلا ليوأتلاو عمجلا قرط نم كلد ىوس امو «ثيداحألا عمتجت اذهيو «هنم قلحملا الإ ءاسنلا ىلع لالح

 . «فافزلا بادا» يباتك يف اذه ليصفت دجتو . ىرتس امك فيعض وهف ؛هريغو

 نكمي ال امم ءاذه ةريره يبأ ثيدح يف ام اذكو ء(بابلا يف 14 مقر) نابوث ثيدح يف ةمطافو ةريبُه تنب ةصق نكل : :تلق )١(
 ةريره يبأ ثيدح قرف دقو «ةاكزلا جارخإ يف بهذلاك ةضفلا نالو ءالصأ امهيف ركذت مل ةاكزلا نأل كلذ ىلع هلمح

 نأ يف حيرص اذهف . . اهب اوبعلاف ؛ةضفلاب مكيلع نكلو» :لاق نيح ةضفلاب كلذ حابأو «قلحملا بهذلاب نّيزتلا مرحف ءامهنيب

 .روكذملا ليوأتلا لطبف «ةاكزلا عنم لجأ نم سيل هيف روكذملا ديعولا

 .9بادالا» يف هتلصف امك < يلحلا ىلع ةاكزلا بوجو قحلاو 11/5 /5) «نتسلا ملاعم# )(

 راهظإلا يف امهو «ةضفلا و بهذلا نيب - مدقتملا ةريره يبأ ثيدحك - ًاضيأ قّرف يعبر ثيدح ناف . ًاضيأ لطاب اذه :تلق (۳)

 يعبر ةأرما ةلاهجل فيعض ثيدحلا نأ ىلع «ءاوس

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ۲٤ /سابللا ۱۸ يف يتأيس) ؛مكاحلا ريغ هاورو :تلق 2(

¥ 



 ةأرما هتنأف الب ئبنلا دنع ًادعاق تنك :لاق ةريره يبأ نع ًاضيأ ىورو (فيعض) (14) 470-65

 ؟بهذ نم قوط !هللا لوسر اي :تلاق .«ران نم نيراوس» :لاق ؟بهذ نم نيّراوس !هللا لوسر اي :تلاقف

 ْتَمَرَق بهذ نم راوس اهيلع ناكو : لاق . ؛ران نم نیطرق» ؛لاق بهذ نم نيطرق :تلاق .«ران نم قوط» : لاق

 .ثيدحلا . هب

 ةنظم هّنإف « هظلغإ نم ىأر امل تاختفلاو ةروشألا ثيدج يف هنم عنم امنإ هنا : تالامتحالا نم عبارلا

 نع يئاستلا هاور أم هيلع ُلديو «ءيش لامتحالا اذه يفو . اذه ىلع ةلومحم ثيداحألا ةيقبو ؛ءاليخلاو رخفلا

 دواذ وبأ یورو : ..©)ًاعطقم الإ بهذلا سبل نع ىهن» : اك هللا لوسرا نأ ؛امهنع هللا يضر زمع نب هللادبع

 سبل نعو ,(" ”رامنلا بوكر نع ىهن ةي هللا لوسر نأ» : نايفس يبأ نب ةيواعم نع ةبالق يب يبأ نع ًاضيأ يئاسنلاو

 عیلم نأ ؛ خيش يأ نع ةداتق نع ًاضيأ يئاسنلا ىور ْنكل ؛ةيواعم نم عمسي من ةبالق وبأو «ًاعطقم الإ بهذلا

 ا .روهشم ةقث خيش وبأو .لصتم اذهو «هوحن ركذف «ةيواعم

 بأ نع ةديرت ني هللادبع عا" النابحن نبا حيحص# و يئاسنلاو يذمرتلا يفو (فيعض) ٠ - ۷ -)٠١(

 تيرصلا كف «!رانلا ٍلهأ ةَيَلِح كيلع يرأ يل ام» :لاقف «ديدح نم متاخ هيلعو ةي يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق

 . ملعأ هللاو . "ًالاقثم هنت الو ءقِرَو نم : لاق ؟هذختأ ءيش يأ نم : لاق نأ ىلإ

 درت نيستا «ةنايخلاو اهيف يدعتلا نم بيهرتلاو «ىوقتلاب ةقدصلا ىلع لمعلا يف بيغرتلا)  ؟

 ٠ (ءافرعلاو نيراشعلاو نيساكملا يف ءاج امو ,.هسفنب قثي ال نمل لمعلا

 هللا وسر تمس : : لاق هنع هللا يضر جید نب عفار نع (حبحض نسح) (1) - فينك 11

 ا : ههلهأ ىلإ ٌعجري ىّتح هللا ليبس يف يزاغلاك «٠ ؛« لجو زع هللا هجول ٍقحلاب ةقدصلا ىلع لماعلا» : لوقي

 ea ىف ةييرخ باو جاوب باو يذمرتلاو دؤاد:وبأو ٠ هل ظفللاو  دمحأ هاور

 . ؟نسح ثيدحا)

 لوسر لاق: : هظفلو «فروع نب نمحرلادبع نع ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاؤرو (هريغل ح) (۲) ٠-7974

 ىلإ يع هللا ليبس يف دهاجملاك لري مل ؛ٌّقحلا ىطعأو ءٌّقحلا َدَحأف:َلِمعُتسا اذإ لماعلا» : ةا هللا

 حابأ ادق ثيدحلا نأ وه -روكذملا لامتحالا فعض نم هيلإ راشأ ام ىلع - ا ا لا ا )غ0(

 ةرؤكذملا علا تناك ولف «ءاليخلاو رخفلا ةنظم هنأ عم ةقلطم ةحابإ (رضعلاب ًاطيحم ؛ًاقّلحم سيل ام وهو) مَّعقملا بهذلا

 نم ةيضفلاو بهذلا نيب هلك كلذ يف قرف الو : لوقأ لب «بهذلا نم عطقملا ريغو عطقملا نيب قرف ةمّث نكي مل ٠ ؛ةنظملا يه

 اذه رمع نبا ثيدحَّنأ ٌقحلاو . ىفخي ال رهاظ وه امك ىرخأ ةهج نم امهاونس ىرخأ ةنيز لكو ريرحلا نيبو امهنيب الو ؛ةهج

 ميرخت ىلع هموهفمبو ؛ ؛ ٌنهل هتحابإ ىلع هقوطنمب لدي هنإف ءءاسنلل عطقملا بهذلاو قّلحملا بهذلا نيب قيرفتلا يف يوق ليلد

 دعبأ 4 قبلا بهذا مهل جاب من أو لاجرلا ىلع هلمحو «بابلا ثيداحأ هب تحرص ام وهو :ٌنهيلع بهذلا نم عطقملا ريغ

 . هعجارف "فافزلا بادآ» يباتك يف لئاسملا هذه يف لوقلإ ليصفت دجتو . باوصلا نع نوكيام ,

 .ه(رمت) اهدحاو ءةفورعملا عابسلا يهو «رومنلا دولج :يأ (رومنلا) ةياور يفو» :ريثألا نبا لاق (۲)

 .5بيرغ# : هلوقب يذمرتلا هفعضو : تلق ..٠. .دواد وبأ هتاف" )١١4(: ىجانلا لاق . (۳)

TEA 



 نإ» :لاق هنأ ؛غكي يبنلا نع هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو (حيحص) (۳) الاله 65
 هب [هل] َرمُأ يذلا ىلإ هُمَقديف ءهسفن هب ةي ًارْذوم الماك هيطعيف هب رم ام فنی يذلا َنيمألا ملسملا نزاخلا
 . «نيقدصتملا دحأ

 .دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ٌبسك ٍبسكلا ريخ» :لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (4) .. 1-906
 . "حصن اذإ "لماعلا

 .تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 نم يحلا اذه ىلص : لاق - دوعسم نب ةصييق وأ - ةصيبق نب دوعسم نعو (فيعض) (1) 477-57
 قراشم مكيلع حتفتس هنإ» :لوقي ةَ هللا لوسر ُتعمس :مهنم باش لاق اولص املف .حبصلا (براحم)

 . «ةنامألا ىّدأو لجو زع هللا ىنا نم الإ ءرانلا يف اهلاّمُع نإو ءاهبراغمو ضرألا

 . هفرعأ ال دوعسمو «لوهجم وهو ؛' اَناّيَح نب قيقش هدانسإ يفو «دمحأ هاور

VVV 11¥ىلع مقا : : هل لاق قو هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر َةدابُع نب دعس نعو (هريغل ص) (0) -  

 اي :لاق .«ةمايقلا موي ٌءاعُر هل «كلهاك وأ كقناع ىلع هلمحت ركي ةمايقلا موي ّيتأت نأ رظناو ءٍنالف ينب ةقدص

 . هنع اهقّرصف «يّتع اهفرضا !هللا لوسر

 .ًادعس كردي مل بّيسملا نب ديعس َّنأ الإ ؛تاقث دمحأ ةاورو «يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور

 ركذف «ةدابع نب دعس ةا هللا لوسر ثعب :لاق رمع نبا نع ًاضيأ رازبلا هاورو (حيحص) (5)- ١-08
 .هوحن

 .«حيحصلا» يف مهب ٌجتحم هتاورو

 .ةركب ىثنألاو «لبإلا نم ّيتفلا وه :فاكلا نوكسو ةدّحوملا ءابلا حتف (ركبلا)

 ١ :لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر هيبأ نع ةديرب نب هللادبع نعو (حيحص) (۷) - ۷۷۹ _-- ۸

 .«لولُع وهف كلذ دعب ذخأ امف .ًاقزر هانقَررف « لمع ىلع هانلمعتسا

 .دواد وبأ هاور

 رهو :(لقتلا) نم مالئاو فاقلاب (لقني) خسنلا يف دج اذكا : يجانلا ظفاحلا لاق !؛لقنيا : ةثالثلاو ةرامع ةعوبطمو لصألا )١(

 . ةيرهاظلا انتطصوطخم يف عقو باوصلا ىلع اذكو : تلق تلك .؟(ذفني) ره امنإو كش الب فيحصت

 لد یخو اش ابّسكت هديب لماعلا هنأ رهظي يذلاو ءةقدصلا ىلع لماعلا : (لماعلا) ب دارملا نأ ليخت» )١١١(: يجانلا لاق (۲)

 ««ريجألا حصن باب» هيلع بّربو ««عويبلا» لوأ («هعمجم# باوصلاو اذك) «همجعم» يف يمثيهلا هركذ كانهو « عيبلا باتك
 .١باتكلا اذه يف ثيداحألا نم ههبشي ام عم هركذو ءهلحم ىلإ هليوحت يغبنيف

 ينو ؛لمهم ةطوطخملا يف وهو ءلاجرلا بتك نم حيحصتلاو ؛ةدحوملاب (نابح) لصالا يف عقوو .تحت نم ةانثشملاب (۳)

 !ةدحوملاب ةرامع ةعوبطم

۳۹ 



 ىلع دنع يب هللا لوسر 1 :هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابغ نعو (حبحص) (۸) - VA ل

 اهل ًةاش وأ ؛ٌراوخن اهل ٌةرقب وأ «ًءاُر هل هّلمحت ريعبب ةمايقلا موي يتأت ال ؛هللا يتتا !ديلولا ابأ اي» :لاقف ةقدضلا

 لمعأ ال قحاب كاع يذلاوق + لاق .؛هديب يسفن يذلاو ْيإ» : : لاق ؟كلذكل كلذ نإ !ةللا لوسر اي : لاق .«ٌءاَغُت

 .ًادبأ ءيش ىلع كل

 . حيحص هدانسإو ؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 توص : : ةمجعملا ءاخلا مضب (راوُخلا) و .ريعبلا ثوص : :دملاو ةمجعملا نيغلابو ءارلا مضب (ءاغُولا)

 . منغلا توص وه :ًادودمم ةمجعملا نيغلابو ةثلثملا ءاثلا مضب (ءافّتلا) و . ةرقبلا

 :لوقي لي هللا لوسر ثعمس : : لاق هنع هللا يضر َةرَْمُع نب َيِدَع نعو (حيحص) (9) - VAI 7 لل

 ٌةوسأ ٌلجر هيلإ ماقف . «ةمايقلا موي يتأب الولع ناك ؛هَقوَق امف ''ةطَيخم انَمتكف «يلمع ىلع مكنم هانلمعتسا نما

 اذك لوقت كتعمس : لاق .4؟َكَل امو» ؛لاق . كلمع ينع لقا !هللا َلوسر أي : لاقف ٠ ءهيلإ رظنأ يناك راصنألا نم

 امو Sk ءىجَيْلَف يلمع ىلع مكنم هانلمعتسا نم ءنآلا هلوقأ انأو»' :لاق .اذكو

 ۱ .«یهتنا هنع يه

 .امهریغو دواد وبأو ملسم هاور

)٠ J YA _- ¬ ۱نم الجر يبنلا لمعتسا : : لاق هع هللا يضر يدعاسلا ديم يبأ نعو (حيحص)  

 هللا لوسر مأقف :ناق يل يه اذهو مك [ام] اذه : لاق مق ملف «ةقدصلا ىلع يللا نبا) :هل لاقي دْرألا

 لوقيف يتأيف هللا ينآلو امم لمعلا ىلع مكنم لجرلا ُلمعتسا ينإف : دعب ام : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف كي

 ال هللاو | ؟اقداص ناك نإ هنده هيتأت ىتح هّمأو هيبأ تيب يف سسلج الفا !ينل تيدهأ ةيده هذهو مك [ام] اذه

 هل اريعب لمحب ةللا يقل مكنم ًادحأ َنَقِعأ الف ءةمايقلا موي هلمحي هللا يقل الإ فح ريغب ًاثيش مكنم ٌدحأ خاب

 رعبا ««؟ٌكغلب له مهلا : :لوقي هيطبإ ضايب يؤر ىتح هيدي عفر مث . زمی هاش وأ «راوخ اهل ةرقب الو «ءاغُر
 .[ينذأ عمسو « ينيع

 .دواذ وبأو لسمو يراخبلا هاور

 ءاه مث ةدّدشم تحت ةانثم ءاي اهدعب ةدّحوملا ءابلا رسكو قوف ةانثملا ءاتلا نوكسو ماللا مضب (ةييألا)

 :هلوقو .هللادبع :ةيبتللا نبا مساو «ءاتلا نوكسو ماللا مضب (بْيُل ونب) :مهل لاقي يح ىلإ ةبسن :ثينأت

 «حيضت : يأ «"”رّسكت دقو ةحوتفم ةلمهم نيع مث ةنكاس تحت ةانثم مث ةحوتفم قوف ةانثمب وه (رَمْيت)

 ا .ةاشلا توص :(راعّيلا»>و

 . .ةربإلا : يأ # ؟ميملا ركب 0(

 ل تلخ لب امم قافلا ضعب يف ريسي فالتخاو هلوأ يف راصتخا عب ةياور يف هل قايسلاو ء(۱۲۔۱۱/) «ةرامإلا» یف (؟)

 . هنم ةدايزلاو

 . ؟هريغ مهضعب ركذي ملو ؛مدقتملا وه رسكلا ذإ «سكعي نأ هل يغبتي ناكا © ٠ ) يجاتلا لاق (۳)

0: 



 دایک هللا لوسر ينثعب :لاق هنع هللا يضر ّيراصنألا دوعسم يبأ نعو (حيحص) (۱۱) - ۷۸۳ - ۲
 دق ءاغر هل ةقدصلا لبإ نم ٌريعب كرهظ ىلع ةمايقلا موب ٌءيجت كَم ال «ووعسم ابآ قلطنا» : لاق مث ًايعاس
 .«كحركأ ال ًاذإل : لاق .قلطنأ ال اذإ : تقف : لاق . لَ

 .دواد وبأ هاور

 ٌرصعلا ىلص اذإ ةا هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر عفار يبأ نعو (فيعض) (۲) - ۳ ٤۷۸

 ىلإ ٌعِرسُي ل يبنلا امنيبف - : عفار وبأ : لاق - برغملل ردحني ىتح مهدنع ثدحتيف ءلهشألا دبع ينب ىلإ بهذ
 «ينديري هنأ ٌتننظو ؛ُترخأتساف '”يعرَذ يف كلذ بكف .«كل فأ .كل فأ» :لاقف «عيقبلاب انْرَرَم برغملا
 ٌنالف اذه نكلو ءال» :لاق . يب َتْفَنأ : تلق .«؟كاذ امو» :لاق ؟اثدَح ثثدحأ :تلقف .«شما ؟كل ام» :لاقف

 . «رانلا نم اهّلثم “"نآلا] عرف ةرِمن َّلَعَق «نالف ينب ىلع ًايعاس ةتثعب

 . (هحیحص) يف ةميزخ نباو يئاسنلا هاور

 . ططخم فوص نم ءاسك : ميملا رسكب (ةرمّتلا)

  )15( - VAE fلكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍباطخلا نب َرمع نعو (حيحص نسح) :

 ٌكشوأف «بدانجلا وأ شارل َمُحاََت هيف َنومَحاَقَت ؛يننوبلغتو ءرانلا نع َمُّلَه : ا

 امک .مكئامسأو مكاميسب مكُفرعأف ءًاتاتشأو أعم يلع نودرتُق «ضوحلا ىلع مكّطرف انأو ء مكي لِ نأ

 ّبر يأ :لوقأف «نيملاعلا بر مكيف ٌدشانأو ءلامّشلا تاذ مكب ٌبَهَدُيو هلبإ يف لبإلا نم ةبيرغلا لجرلا فرعي
 الف ءمهباقعأ ىلع ىرقهقلا كدعب نوشمي اوناك مهنإ ؛كدعب اوئدحأ ام يردت ال كنإ !دمحم اي :لوقيف |!يتمأ
 دق ءًائيش كل ُكلمأ ال لوقأف !ٌدمحم اي !ٌدمحم اي :يدانيف ؛ّءاغُن اهل ًةاش لمحي ةمايقلا موي مكدحأ َّنفِرعأ

 كلمأ ال :لوقأف ُدمحم اي دمحم اي : يدانيف ءٌءاغُر هل ًاريعب لمحي ةمايقلا موي ينأي مكَدَحأ َنفرعأ الف كتل
 .كّيْعَلَب دق ًائيش كل ٠ !دمخم اب كمما :يدانب ٌةمحمح هل ًاسرف لمحي ةمايقلا موي يتأي مكدحأ نفرعأ الف

 اي دمحم اي : يداني مدأ نم ءاقس لمحي ةمايقلا موي مكدحأ نفرعأ الف < كُيْمَلَب دق ءًائيش كل كلمأ ال :لوقأف

 «كتغلب دق ءًائيش كل كلمأ ال :لوقأف !دمحم .

 . ؛ءاقس» ناكم «ًاعشق» : لاق هنأ الإ رازبلاو ىلعي وبأ هاور

 , هللا ءاش نإ ديج امهدانسإو

 ةلمهملا ءاحلا مضب (رَجُحلا) و . محلاصم ءيهيل لزنملا ىلإ موقلا مدقتي يذلا وه : كيرختلاب (طّوَقلا)

 .«اهغلبي يتلا هتقاط :(ناسنإلا عرذو)* :"حابصملا» يف . يتقاط : يأ )1(
 . لصألا يف أطخ تعقو ظافلألا ضعب هنم تححص دقو . يئاسنلا نم ةدايز قفز

 ةثالثلا هتسح كلذ عمو .«لوبقم# : ظفاحلا لاقو !نابح نبا الو دحأ هقثوي مل ؛(عفار يبأ لآ نم لجر ءذوبنم) هيف :تلق ۳7
 !نوقلعملا

 يبأ نبا هنعو :(501/11-1037) ةبيش يبأ نبا هاورو «هتيوقت ىلإ 7٠١-101( /؟) ؛ديهمتلا» يف ربلادبع نبأ راشأو :تلق ()

 ٤/۳٤٩ ۷٤(. /۲) هةنسلا» يف مصاع



 .ليوارسلا نم ةكتلا عضومو '"رازإلا دقعم وهو :ميجلا نوكسب (ةزجح) عمج :ياز امهدعب ميجلا حتفو

 تحت ًابيرق] .«ءاغزلا) و (ءاغثلا) ريسفت مدقتو . سرفلا توص وه :نيتحوتفم نيتلمهم نيءاحب (ةمَحْمَحلا) و

 :ليقو .(!)ةسبايلا ةبرقلا انه وه : ا حتفبو فاقلا ةثلثم (عشقلا) و .[بابلا يف نماثلا ثيدحلا

 1 مآ ةبرقلاب هنأ ريغ ؛ةثالثلا لمتحم وهو ءعطنلا وه : ليقو ءمدأ نم تيب

 و : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص:نسح) (18) - ٥ -_ ۷۸٩

 , ااهعنامك ةقدصلا يف يدتعملا»

 نع نانس نب دعس ةياور نم مهلك ؛!هحيحص» يف ةميزخ نباو «هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 :(هلوقو)» : لاق مث ««نانس نب دعس يف لبنح نب دمحأ ملكت دقو «بيرغ ثيدح# :يذمرتلا لاقو «سنأ

 دعسو) : ظفاحلا لاق .«عنم اذإ عئاملا ىلع امك مثإلا نم يدتعملا ىلع :لوقي «اهعنامك ةقدصلا يف يدتعملا»

 ١ .«يتأيس امك ینو نانس نبا

 مكينأيسل : لاق ةا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ِكيتَع نب رباج نعو (فيعض) (1) - ٩ - ٤۷۹
 اوملظ نإد «٠ «مهسفنألف اولَدَع نإف «نوفتبي ام نيبو مهنيب اولو مهب اوبّحرف مكوؤاج اذإف ءنوُضَعْبُم ٌبْيَكُر

 .«مكل اوعْدَيْلو ل

 "ادوادوبأ ءاور

 (لصف)

 ال» :لوقي كي هللا لوسر عمس هنأ ؛هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع (فيعض) (4) ١١10 48١

 .راشعلا ينعي : نوراه نب ديزي لاق . (ًةنجلا ٍسكم بحاص لخدي

 : مكاحلا لاقو « قاحسإ نب دمحم ةياور نم مهلك ؛ ؛ مكاحلاو «'هحيحصا يف ةميزخ نباو «دواد وبأ هاور

 : يوغبلا لاق . ©"”تاعباتملا يف قاحسإ نب دمحمل جّرخ امنإ ملسمو «لاق اذك .؛ملسم طرش ىلع حيحص»

 نآلا امأ» :اظفاحبلا لاق .«رشعلا مساب ًاسكم هيلع اورم اذإ راجتلا نم ذخأي يذلا :(سكملا بحاص) ب ديري»

 يف هنولكأيو ءًاتحنسو ًامارح هنوذخأي ءيش لب «مسا اهل ننيلزخأ ًاسوكمو ءرشعلا مساب ًاسكم نوذخأي مهنإف

 امم كلذ ريغو «عمج ىرخأب ةدرفم ةظفل طلخو «نيسلا حتفو فاقلا ثيلثت ءاعدا انهنم :رومأ هيفا :يجانلا ظفاحلا لاق )١(

 ىلعو .«ملسم.حرششا ي يف هركذ .اهرسكو :يوونلا لاق ؛فاقلا حتفو نيشلا ناكسإب وهف هريظنو دارملا عشقلا امأف « هفرعتس

 ةبرقلإ هب دأرأ' :ليق :٠ :«ةياهنلا» يف لاق .عطنلا : عشقلا : «ملسم» يف يوارلا لاق . هريغو ؟قراشملا» بحاص رصتقا حتفلا

 :يأ ؟مدأ نم ًاعشق لمخيا : :ةلوق يف ريثألا نبا لاقو . ففنصملا فرصت نم هنظأو فاق مض ًادحأ را ملو : تلق . قلخلا

 ىلإ ةراشإ وهو : ريثألا نبا لاق !(ةسبايلا) ب فنصملا اهفّرح ةظفللا هذهو ةيلابلا ةبرقلا دارأ : ليقو .ًاعطن : ليقو ءًاسباب ًادلج

 تي :ليقو را كلا وا ءلامعألا نم اهريغ وأ ةمينغلا يف ةنايخلا

 «. .رجحلاو رذملا نم ضرألا هجو نع عشقي ام يهو «ةعشق

 .ةةاكشملا# و لصألا يف هئايو :ةلاهجلا اهدحأ : :للع ثالث هدانسإ يف (؟)

 .هنعنع دقو «سيلدتلاب فورعم قاحسإ نباو :تلق ()

 اراك



0 
 (دیدش باذع مهلو بضغ مهيلعو مهبر دنع ٌةضحاد مهتجحأف ًاران مهنوطب

 وهو ةيمأ نب بالك ىلع صاعلا يبأ نب ٌنامشع تم : لاق نسحلا نعو (فيعض) (0) 441 - ۸

 ينعي  ناكملا اذه ىلع ينلمعتسا :لاق ؟انهه كسلجي ام :لاقف ء(ةرصبلا) ب رشاعلا سلجم ىلع سلاج

 لوسر ُثعمس :نامثع لاقف . ىلب :لاقف ؟ هللا لوسر نم هتعمس ًاثيدح كندا الآ : :نامثع هل لاقف  ًادايز

 هذه نإف ؛اولصف اوموق !دواد لآ اي : : لوقب ءهّلهأ اهبف ًظقوي ٌةعاس مالسلا هيلع هللا َنَن دوادل ناك" : لوقي ل هللا

 فافعتساف ءًادايز ىتأف ةنيفس ةيمأ نب بالك بكرف .«رشاع وأ رحاسل الإ ًءاعدلا اهيف هللا ٌبيجتسي ٌةعاس

 .هافعأف

 .؟ريبكلا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 ءامسلا ٌباوبأ حتفت» : لاق لي يبنلا نع :هظفلو .«طسوألا» يف "اورو (حيحص) 0 )١4(

 الف ؟هنع حّرفيف بوركم نم له ؟ىطعُيف لئاس نم له ؟هل ُباجَتسْيف عاد نم له : دانم يدانيف «ليللا فصن

 . ًاراّشع وأ ءاهجرفي ىعسن ةيناز الإ «هل هللا باجتسا الإ ةوعدب وعدي لسم ىقبي

 هقلخ نم وندي ىلاعت هللا نإ» : لوقي ب هللا لور تع :ًاضيأ ؟ريبكلا» يف هل ةياور يفو (فيعض)

 . «راشع وأ ءاهجرفب ٌنَفَبل الإ «رقغتسي نمل رفغيف

 نم نسحلا عامس يف فلتخاو ««حيحصلا» يف مهب جتحم هتاور ةيقبو «ديز نب يلع هيف دمحأ دانسإو

 . نامثع

 - رصم ىلع ًاريمأ ناكو  دّلخَم نب ةملسم ٌضَرَع :لاق ريخلا يبأ نعو (حيحص) ۹ _ ۷۸۷- )٠١(

 سكملا ٌبحاص نإ» :لوقي هللا لوسر ٌثعمس يّنِإ :لاقف ءروشعلا هلو نأ هنع هللا يضر ِتباث نب عْيَوُي ىلع

 . ارانلا يف

 . (رشاعلا ينعي) :دازو «هوحنب يناربطلاو «"ةعيهل نبا ةياور نم دمحأ هاور

 يف ةي هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةملس ّمأ نع يورو (ادج فيعض) (5)- 488-

 اي ينم ندأ : تلاقف ٌةَقَتُم ٌةيِبَظ اذإف ا مل اا ريت تقف اهلا لتر ايد هيداني دانم اذإف ءءارحصلا

 َبهذأ ىتح ينحف ٠ «لبجلا اذه يف “ 'نيفشخ يل نإ :تلاق .0؟كّتجاح ام» :لاقف ءاهنم اندف !هللا لوسر

 تبهذف ءاهقلطأف «لعفأ مل نإ راشعلا باع هللا ينبذع :تلاق .2؟نيلعفتو» :لاق . كيلإ َعجرأ مث امهعضرأف

 )١( ؟اذه انرصع يف سركملا ىأر ول لوقي اذامف ءهنامز يف هلوق اذه : تلق !

 ةلع نّيب فلؤملا نأ عم !«حيحص# :ةدحاو ةظفلب انه يذلا حيحصلاو ؛هيلإ راثملا فيعضلا نيب ةثالثلا طلخو :تلق (۲)

 . فيعضلا ناعدج نبا وهو ءاديز نب يلع» هيف نأب فيعضلا

 لفغو .(714085) «ةحيحصلا» رظناف « هلل دمحلاو ًاريخأ انل نيبت امك ةحيحص يهو «هنع ةبيتق ةياور نم دمحأ دنع وه : تلق (۳)

 !ةثالثلا اذه نع

 .ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي . لازغلا دلو : ةمجعملا ءاخلا رسكب (فشخ) ةينثت (نيفشخلا) )٤(

Tor 



ERقطن ءمعنا :لاق ؟هللا لوسر اي ٌةجاح َكلأ :لاقف «"يبارعألا هبتناو ءاهقثواف  
 ..هللا لوسر كنأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقت يهو ءودعت تجرخف « ءاهقلطأف .«

 يناربطلا هاور

 ٌليو» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) 788-0١ )۱١(
 ءامنسلا ني نوبت ءايرلاب العم مهباوذ نأ ةمايقلا موب وق يل «ءارمألل ليو «ءافرعلل ليو ءا انمألل

 .؟ءينش ىلع اولمع اونوكي ملو ءضرألاو
 . تاقث اهضعب ةاوز «قرط نم دمحأ هاور

E ۷۸۹ _ ۲ليو» لاق ةا هللأ لوسر نأ ؟هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نعو  
 ءامسلا نيب 60 َنولَدْلَُي ايرثلاب ةقلعم مهبئاوذ نأ ةمايقلا موي ماوقأ َّن هءانمألل ليو «ءافرعلل ليو یارمالل

 N . ؛المع اولي مل مهنأو «ضرألاو
 .*دانسإلا حيحص» :لاقو هل ظفللاو ؛مكاحلاو ؛ (اهحیحصاا يف نابح نبا هاور
 :ة هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع يورو ([فيعض) (۷) م

 : .«نولزنيو ٌءافرعلا هيلع عصي «(ٌليو) : هل لاقي رجح رانلا يف نإ"
 .رازبلا هاور

 ىبوط)ا : لأ ةزانج هب تكرم اق یتا نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو (ًادج فيعض) (4) - قي
 1 . «افيرع نكي مل نإ هل

 . ©” ولاعت هللا ءاش نإ نسح هذانسإو « ىلعي وبأ هاور

 هركذف“ . :ينارعأ ءابخب نررمفا : لاقو هوحن : قرأ نم ديا نھ يورپ « مالا را يدارلا نب طن هاكر ءركذ هل قبسي مل )١(
 .ًادج هاو ًاضيأ هدنسو هوحنب

 .[ش] . خيشلا لوصأ ن نمو «ةيرينملا ةعبطلا نم اهانتبثأو !«ءارمأللا : ةقباسلا ةعبطلا يف (۲)
 !هدعب يتلا وهو ؛هتلادع تبثت مل نمم وه مث ؛دحاو وار ىلع رودت اهيلإ راشملا قرطلا نأ هتصالخ ء لصألا يف هتنيب رظن هيف فرفز

 )٠ TY) «ةحيحصلا# يف هتجرخ دقو ؛ةعبطلا هذه ًايازم نم وهو «هتححص كلذلو ؛ًادهاشو ءرخآ ًاقيرط هل تدجو ينكل

 لُدلُدَو لادلد موقو «بارطضالا : : (لادلدلا) و» :سوماقلا» يفز .هلبق يذلا ثيدحلا .يف امك ؛نوبذبذتيو نوبرطضي : يأ (5)
 !ةثالثلا ةلهجلاو ةرامع :ىرج هيلعو ءءالدإلا نم :(نولدي) لصألا ناكو .«اوميقتسي ملف نيرمأ نيب ب اولدلدت :- مضلاب -
 .«ضرألاو ءامسلا نيب نولدلدي» : ةلمج نابح نبا دنع سيلو .؛كردتسملا» نم تححصف ءانه قیلو ىلمسادل سیلو

 دحاو امهقيزطو «هلبق يذلا ثيدحلا يف ةياور وه ثيدحلا اذه نإ مث فنا هيلإ ةراثثإلا تقبس امك كلذك سيلو :تلق («0)
 امك وغ نب ارقا تاج انار ءرخآلاب مهدحأ يوقي نأ هدنع ملع ال نمل قيرطلا حتفيو < كلذ فالح مهوي امهنيب قيرفتلاف
 .ًافنا تركذ

 يا يسخر «(ةلاضف نب كرابم) وه هدانسإ يف يذلا (اكرايم) نأ نظ هنأل هللا همحر هماهوأ نم وهو «لاق اذك (1)
 لهج نم نإو .(١1۹1و )٠٠۷۲ «ةفيعضلا» يف هتققح امك «(ميحس نب كرابم) وه.امثإو ءهب سيلو «ثيدحتلاب حرص
 (6959) ىلعي وبأ اور : يمثيهلا لاق «فيعض» :ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف اولاق مهنأ مهتاقرسو مهديلقتو ةثالثلا نيقلعملا
 -لالغإلاو مكججلا اذهو .٠ «كورتم ؛ميحص نب كرابم هيف لب :انلق .تاقث هلاجر ةيقبو «هفرعأ ملف هبسني ملو دمحم نع  اذك -
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 ''؟يبكنم ىلع ٌبرض ةا هللا وسر نأ :برك يدعم نب مادقملا نعو (فيعض) (4) 446-46

 .«ًافيرعالو ءًابتاك الو ءريمأ نكت ملو ثُم نإ !ميَدُقاي تحلفأ» : لاق مث

 . دواد وبأ هاور

 ةثراح نب ٍفيس نب ديزي نب بيرُك نب ديزي نب ثراحلا نب ٍدودوم نعو (فيعض) 641-7) ٠(

 . هلک يلامب بهذ ميمت ينب نم الجر نإ !هللا لوسر اي : لاق يي بلا ىتأ هنأ : دج نع هيبأ نع يعوبريلا

 ىلع َكُفْرَعَأ الأ وأ - ؟كموق ىلع ٌفّرعَت نأ كل له» : لاق مث . «هكيطعأ ام يدنع سيلا : لَك هللا لوسر يل لاقف

 . ًاعفَد رانلا يف ٌمَقدُي فيرعلا نإ امأ» :لاق .ال : تلق « ؟كموق

 .هفرعأ ال دودومو ؛يتاربطلا هاور

 لهنم ىلع اوناك ًاموق نأ :هدج نع هيبأ نع لجر نع ناطقلا بلاغ نعو (فيعض) (11)- 4407-19

 مسقو اوملسأف ءاوملسُي نأ ىلع لبإلا نم ةئم هموقل ِءاملا بحاص لعج ؛مالسإلا مهغلب املف «لهانملا نم

 يبأ نإ :لاق مث - : هرخآ يفو . ثيدحلا ركذف لَك يبنلا ىلإ هّنبا لسرأف ءاهعجترَي نأ هل ادبو « ءمهنيب لبإلا

 نم سانلل دب الو ءٌّقح ةفارعلا نإ» :لاق . هدعب ةفارهلا يل لعجت نأ كلأسي هنإو «ءاملا ُفيرع وهو «ريبك خيش

 . «راثلا يف ًءافرعلا نكلو «ةفارع

 .هدج الو «هابأ الو ؛لجرلا مسي ملو «دوادوبأ هاور

 لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ح) (18) 40-4

 الف ؛مكنم كلذ كردأ نمف ءاهتيقاوم نع ةالصلا َنورؤيو الا ازش نوب ةارمأ لع وال : ال هللا

 . «انزاخ الو ايباج الو اًيطرشالو افیرع ٌننوكي

 . "(هحیحصا يف نابح نبا هاور

 ؛عمطلا مذ يف ءاج امو :ىنغلا عم اهميرحتو ةلأسملا نم بيهرتلا) ٤

 (هدي بسك نم لكألاو ةعانقلاو ففعتلا يف بيغرتلاو

 ٌةلأسملا لازت ال» :لاق في يبنلا َّنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (۱) - 741-689

 ! !«انلق» : مهسفنأل هوبسن مث هم هوصخلو 145/1 ؛ىلعب يبأ دنس يف ثيدخلا ىلع ينارادلا خألا قيلعن نم ءوقرس

 نيل ءادج فيعض هنأب ثيدحلا ىلع مكحلا يضتقي ةب اكورتم يوارلا نوك نإف «ملعي نم دنع ًادج رهاظ رهف مهلهج امأو

 !!انلق : ملاعتلاو لهجلا هنكلو « طقف «فيعضا

 هنايبو «عطقنمو فيعض هدانسإ نإ مث !ةلهجلا هل هبنتي ملو )١١1(« يجانلا ظفاحلا هيلع هن امك دارفإلاب وه امنإو «ةينثتلاب اذك )١(

 .011177) «ةفيعضلاا يف

 يف امك فيس نب ديزي وهو «روكذملا هدج نيبي ملا )١١7(: يجانلا لاق .دارمب سيلو «بيرك نب ديزي هنأ قايسلا نم رهاظلا (۲)

 .1ةيولطملا تامهملا نم وهو «هريغو يبهذلل «ةباحصلا ديرجت#

 مث :0750) «ةحيحصلاا يف اهتجرخ تنك ىرخأ ًاقيرط اولهاجتو «يركشيلا دوعسم نب نمحرلادبع هيوار ةلاهجب ةثالثلا هلعأ (۳)

 .هب هتقحلأاف «سابع نبا ثيدح نم ًادهاش هل تدجو



 ْ e ماعلا رك

 1 .يتاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

  : yTةعطقلا يه .

VAY 115لاق وللي هللا: لوسر نأ ؛هنع هللا يضر بنج نب ةَرَمَس نعو (حيحص) (۲) -  : « 
 1 eT كرت ءاش نمو ءههجو ىلع ىقبأ ءاش نمف ءههجو لجرلا اهب حدلكي حب ودك ٌلئاسملا
 . ادب هنم دجب ال ٍرمأ يف

 ثيدجا : لاقو . ثيذحلا ؛ههجو لجرلا اهب ذكي دك ةلأسملا» : ا يئاسنلاو دواد وبأ هاور
 1 . ئرخأ يف «حودكا و ؛ةياور يف ّذك» : ظفلب «هحيحص) يف نابح ننأ هاورو .«حيحص نسح

 .شومخلا راثآ : فاكلا مضب (حودكلا)
 : لوق كك هللا لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۳) - ۷۹۴ _-- ۱

 ْ . ثيدحلا «ههجو ىلع ىقبتسا ءاش نمف «ةمايقلا موي اهبحاص هجو يف "عود ٌةلأسملا»

 .نوروهشم تاقث مهلك هتاورو ءدمحأ هاور

SAA 110۲يغ وهو لاذ دملا لازيإلا : لاق ي يبنلا نأ نار نب د تيم نمو ( تحض 01  
 . «هجو هللا دنع هل نوكي امف «هّهْجَو "لحي ىتح

 . ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم هدانسإ يفو «؟ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هاور
0Fلاس نما : اک هللا.لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هزیغل ح) (4) - روك  

 .«محل هيلع سيل هجوب ةمايقلا موي ءاج ؛مهقيطي الا ٍلايع وأ .هب ثلزن ةقاف ريغ يف سانلا

 رت قاف ريغ نم لأسم باب هيفن ىلع خف نم : لع هللا لوسر لاقو (هريغل ح) (5)_ ٤ _ ۷٩۹٩9

 a E ؛مهّقيطي ال لايع وأ هدب

 .(*ادهاوشلا يف ديج ثيدح وهو ؛ «يقهيبلا ءاور

 لاب ك5 لا نتا الجر نأ :هنع هللا يضر ورمع نب ذئاع نعو (هرْيغل ح) (1) _ ۷۹41 _- ٥
 ىلإ ٌدحأ ىشم ام ةلأسملا يف ام نوملعي ولا : هللا لوسر لاق «*!بابا كس ىلع هل عضو املق .ءاطعأف
 .«هلأسي دحأ

 . يئاسنلا هاور

 . لمعلاو صرحلاو يعسلا : عضوملا اذه ريغ يف حدكلاو ا. حدك وهف ضع وأ شدخ نم رثأ لك 220
 !ةثالثلا هنع لفغو .(47/5) ؛عمجملا# و ؛؛دتسملا» نم بيوصتلاو ««حولكا 1 )0

 1 .ئلبي :يأ (۳)
 ةيترمأ ني اوقرف هنأ ثالثا نيقلعملا تالاهج نمو . ا مقرب نايا ذه نق کلا فرم ی نیر ويح اھت :تلق . (5)

 أ !«هريغل نسحا :اذه يفو ء«نسح» : لوألا يف اون زاقف ءدحاو ثيدح امهنأ مهلوق عم ؛هليق يذلاو ثيدحلا اذه

 .بابلا ةبتع : ءاقلا ديدشتو فاكلا مضو ةلمهملا نيسلا نؤكسو ةزمهلا مضب (ةفكسألا) 0(

07 



 : لاق سابع نبا نع ةمركع نع سوباق قيرط نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (هريغل ح) (۷)- ال

 .«لاسي مل ؛ ؛اهيف هلام ةلاسملا ٌبحاص ملعي ولا : دع

 “يش ّيِنعلا ةلأسم» : ةا هللا لوسر لاق : لاق نيصح نب نارمع نعو(هريغل ص) (۸) ۷۹۸ _ ۹

 . ةمايقلا موي ههجو يف

 . «ريبكلا) يف يناربطلاو «ديج دانسإب دمحأ هاور

 ًاريثك ّيطعأ نإو < «ليلقف ًاليلق ّيطعأ نإ ءران ينغلا ٌةلأسمو» :دازو رازبلاو (ركنم) (۲) - 4849 ۔ ۰

 . ر یٹکف

 اهنع وهو ًةلأسم لأس نم : :لاق إب يبنلا َّنأ ؟هنع هللا يضر نابوث نعو (حيحص) (4) مقفول

 . «ةمايقلا موب ههجو يف ًانيَش ثناك ؛ ينغ

 . ؟حيحصلا١ يف مهب جتحم دمحأ ةاورو «يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور

)٠ DA2۸نم» : لاق ةي هللا لوسر َّنأ ؛ ؛امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغل ص)  

 . ههجو يف شومخ يهو ةمايقلا موي ٌرشحُي ؛ةلأسملا نع ٌنغ وهو لأس

 . هب سأب ال دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا اور

 ءهيلع يلصي يلجرب يأ هنأ :لكَيو يبنلا نع ورمع نب دوعسم نعو (هريغل ص) ١1-98 )١1(

 . تاي ثالث وأ نيتيك كرت» : لاق . ةثالث وأ نيرانيد :اولاق .2؟كرت.مك١ :لاقف

 يناّمجلا ديمحلادبع نب ىيحي ةياور نم يقهيبلا هاور

AY 110سرك يشښح نعو (هريغل ص) (۱۲) -  ROS SEE 

 .ًرمجلا لكأب امنأكف ؛ رقف ريغ نم لأس نم» :لوقي

 و «يقهيبلاو . . ؟هحيحص) يف ةميزخ نباو ««حيحصلا» لاجر هلاجرو «ريبكلا» ىف ف يناربطلا هاور

 . 'رمجلا طقتلي يذلا لَثَمَك «ةجاح ريغ نم لأسي يذلا» : لوقت لي هللا لوسر ٌتعمس

 ؛رماع نع دلاجم ةياور نم يذمرتلا هاورو (فيعض) (۳) - 440 وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (هريغل ص)

 ذخأف «يبارعأ هاتأ ةفرعب فقاو وهو عادولا ةجح يف ال هللا لوسر تعمس : :هظفلو ءاذه نم لوطأ يشبُح نع

 ال ةلأسملا نإ : إب هللا لوسر لاقف ء[ةلأسملا تمرح كلذ دتعف] بهذو «هاطعأف ءهايإ هلأسف «هئادر فرطب

 SS ؛ عقدُم رقف يذل الإ يوس ورم يذل الو «ٌينغل لحت

 » :يذمرتلا لاق . ؛رثكيلف ءاش نمو ُلِْقيلَف ءاش نمف «منهج نم هلكأي ًافْضَرو ؛ةمايقلا موي ههجو يف

 .بيعلا :(نيشلا) )١(

 ا نيل نأ نخور «فيعض ؛يكملا وهو (ملسم نب ليعامسإ) هنودو «يرصبلا نسحلا ةتعنع هيف : تلق (۲)

 . ٠ حيحص) : مهلوقب هوردصف «هنم فيعضلاو «ثيدحلا اذه نم حيحصلا نيب - مهتداعك -ارطلخف «ةثالثلا ةلهجلا امآو

 iS E : لاقف هل كلذ تركذف ءركب يبأ ىلوم مساقلا نب ب هللادبع تيقلف» :هصن ام انه لصألا يف (۳)

 )۳٤۸۳(. اةحيحصلا يف جرخم ثيدحلاو

Tov 



 .(«بيرغ

 هل لاقف .. رانا لإ يه امو «هطبإ تحت اهب قلطتيف ةطعلا لجرلا يطعأل يادا : : نيزر هيف داز (هريغل ص)
 .«يتلأسم الإ اوبأو ءلخبلا يل هللا ىبأ» : لاقف !؟ران وه ام هللا لوسر اي يطعت ملو : رم

 .هيشعُب وأ «هيدغي ام ردق» :لاق ؟ةلأسملا هعم يغبني ال يذلا ىنغلا امو :اولاق (هريغل ص)

 0 .يذمرتلا خشن نم ءيش يف اهيلع فقأ مل ينكل ؛ةريثك دهاوش اهل ةدايزلا هذهو
 وه :ءايلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب (ّيوسلا) و .ةوقلاو ةدشلا يه :ءازلا ديدشتو ميملا رسكب (ةّرملا)

 . ةيقب اذكو «يتأي (فضرلا) و .هب هلام ديزي : يأ ةثلثملا ءاثلاب (ىرثي) .باستكالا عناوم نم ملاسلا ءقلخلا ماتلا
 0 داو .بيرغلا

 ناما e : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳) ۴-۱
 . «زيكتسيل وأ لقتسيلف «ًارمج لأسي امنإف ارتكب سانلا

 ` .هجام نباو ملسم هاور

 «”ةولآشم لاس نمل : ال هللا لوسر لاق : رو ماك
 ١ .(1ةليل ٌءاشع» : لاق ؟ىنغ رهظامو :اولاق . "منهج ْفْضَر نم اهب رثكتسا ؛ّىنغ رهظ نع

 : “اريج هدانسإو ؛«طسوألا» يف يناربطلاو ء(دنسملا ىلع هدئاوز# يف دمحأأ نب هللاديغهاور 3
 نصح نب ةنييع مق : :لاق هنع هللا يضر “"ةيلظنحلا نبا لهس نعو (حيخص) (16)- 8١6-115

 هفلف هباتك ذخأف ع رقألا امأف ءالأس ام امهل بتكف «ةيواعم رمأف ءهالأسف ب هللا لوسر ىلع سباح نب عرقألاو
 ىلإ ةماح ينازل !دمحماي : لاقف "هناکم] ل هللا لوسر هب ىتأو هباتك ذخأف ةنييع امأو «قلطناو هتمامع يف
 نما : ال هللا لوسر لاقف الب هللا وسر هلوقب ٌةيواعم ربخأف ؟سّمّلمملا ةفيحصك هيف ام يردأ ال ًاباتك يموق
 رمج نما ؛رخآ عضوم يف] - هتاور دحأ وهو ؛ يلقتلا لاق - ءرانلا نم رثكتسي امنإف «هینغپ ام هدنعو لأس

 .ءاشعلا ماعط ماعطإ : : (ةيشعتلا) و ٠ ةودغلا ماعط ماعطإ :(ةيدغتلا) )١(
 .يفلاامرا :اولاق» هلوق هيف سيل نکل «هسفل رمعو يردخلا ديعس وبأ هيوري رخآ كيدح يف يه امنإ نيزر ةدايز : :تلق (۲)

 از نش قشر ناک يرق يتلا ةيظنحلا نب لهس ثيدح يف اذه امنإو ٥٣ر ۲۹) مقرب باب يف يرق يناس امك
 1 ٌ !ثيداحأ ةثالث نم يذمرتلا ةياور يف اهداز يتلا

 . ةطوطخملاو «دئاوزلا» نم ,بيوصتلاو «"سانلا لأس# : لصألا (9)
 ثيدلحأ يف ينأيو يدان نب یا ثيدحا تعبح مدت امك «هبمي وأ هيدغي ام» :ظوفحملاو ءةياورلا هذه يف عقو اذك )£(

 .يتأي امك (و):ىنعمب (وأ) و ؛«ةيلظنحلا نب لهس)
 هيف نیو «هلادبح نير نم هيف هجرخأ دقف :(645) ةةراتخملا ثيداحألا جيرخت# يفو :«لصألا» يف هب رظ ينو :تلق )0(

 دل ل اولقت مث ءهتاذل يأ «نسح» :اولاقف ؛ ةلهجلا امأو .هدعب ام هل دهشي هنأ ٠
 : 1 .هورقأو

E N ENS (0همأ :  
 .ًافبأ هن ةينآلا تادايزلاو )۱٤٤۱(« مقرب هحيحص يف جّرخم وهو ؛«دواد يبأ» نم ةدايذ )¥(
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 هعم يغبني ال يذلا ىنغلا امو [:رخآ عضوم يف يليفُّتلا لاقو ؟هينغي امو !هللا لوسر اي] :اولاقف .[«منهج

 . «هيشعيو هيّدَعُي ام ردق» :لاق ؟ةلأسملا

 امنإف «هينغي ام هدنعو ًائيش لأس نم" : هيف لاقو ؛4هحيحص» يف نابح نباو هل ظفللاو  دواد وبا هاور

 . ؟هيشعي وأ هيدغي ام» : لاق ؟هينغي ام !هللا لوسر اي :اولاق .«منهج رمج نم رثكتسب

 . فلأب «هيشعي وأ) : هدنع اذك

 :لاق ؟ةلأسملا هعم يغبني ال يذلا ىلا امو !هللا لوسر اي :ليق :لاق هنأ الإ ؛راصتخاب ةميزخ نبا هاورو

 موو ةليل وأ «ةليلو موي عبش هل نوكي نأ»

 وأ عفنب هيلع دوعي وه له يردي ال ًائيش لمح نمل برعلا هبرضت لثم اذه :«سّملتملا ةفيحصكا : هلوق

 اماقأف ءرذنملا نب ورمع كلملا ىلع دبعلا نب ةفّرطو وه مدق  حيسملادبع همساو - سّملتملا نأ هلصأو ءرض

 ازاتجاف ؛ةلصب امكل تبتك دق ينإ :امهل لاقو ءامهلتقب هرمأي هلامع ضعب ىلإ بتكف ءأرمأ امهيلع مقنف «هدنع

 لثم لعقا :ةفرطل لاقو ءاهاقلأف ؛هلتقب رمألا اهيف اذإف ءاهأر قف ًايبص هتفيحص سملتملا ىطعأف :(ةّريحلا) ب

 «هليوأت يف سانلا فلتخا» :2©"”يباطخلا لاق .هلتقو ؛اهأرقف «كلملا لماع ىلإ ىضمو «هيلع ىبأف «يلعف

 لاقو . ثيدحلا رهاظ ىلع ةلأسملا هل لحت مل ؛هءاشعو هموي ءادغ دجو نم : مهضعب لاقف « لهس ثيدح ينعي

 ءةليوطلا ةدملا هتوقل هيفكي ام هدنع ناك اذإف «تاقوألا مئاد ىلع ءاشعو ءادغ دجو نميف'وه امنإ :مهضعب

 ريدقت اهيف يتلا ثيداحألا ينعي . اهركذ مدقت يتلا ثيداحألاب خوسنم اذه :نورخآ لاقو . ةلأسملا هيلع تمرح

 خسنلا ءاعدا» : هنع هللا يضر ظفاحلا لاق .اهتميق وأ ةيقوأ كلمب وأ ءاهتميق وأ ًامهرد نيسمخ كلمب ىنغلا

 لجرلا نوكي دق :لوقي هللا همحر يعفاشلا ناك دقو ءرخآلا ىلع امهدحأل ًاحجرم ملعأ الو ءامهنيب كرتشم

 كرابملا نباو يروثلا نايفس بهذ دقو . . هلايع ةرثكو هسفن يف هفعض عم فلألا هينغي الو «هبسك عم ًاينغ مهردلاب

 ل بلا نم و او وک نم نأ ىلإ اها ني ر لتس يب دمج علام ب ر

 لاقو .ينغ وهف ًامهرد نوعبرأ هل نم : نالوقي ديبع وبأو يرصبلا نسحلا ناكو .ةاكزلا نم ءيش هيلإ عفدُي

 هل ناك نم :مهلوق عم ًابستكم ًاحيحص ناك نإو «باصنلا نود كلمي نم ىلإ اهعفد زوجي : يأرلا باحصأ

 .؟ملعأ هللاو .؟" 'ءريغو ثيدحلا اذهب ًالالدتسا «لاؤسلا هل لحي ال هموي توق

 نم : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو (هريغل ص) (11) - 4 _ ۸٠٩

 . «رثكيلف ءاش نمو « َلقّبلف ءاش نمف ٠ «ةبهلُم رانلا نم ٌفْضَر يه امّنإف هلام ىرْثَيِل سانلا لأس

 . ؟هحیحص)» يف نابح نبا هاور

 هل نركي نأ :رخآ عضوم يف يليفنلا لاقر» : ظفلب "هيشعيو هيدغي» :هلوق بقع ًاضيأ دواد يبأ دنع ةياورلا هذه :تلق )١(

 1. . عيش

  (TY«نتسلا ملاعم» )۲۲۹/۲-۲۳١(.

 هيلإ لامو 40807858 /7) ؛مالسلا لبس" يف يناعنصلا بهذ هبلإو «ثيداحألا عمتجت هبو «لاوقألا لدعأ اذهو :تلق (۳)

 . ١5-037219 /4) «راطوألا لين يف يتاكوشلا
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 | ١ ١١ .ةامحملا ةراجحلا وه :ءاف اهدعب ةمجعملا داضلا نأوكسو ءارلا حتفب (فْضَرلا)
 «نيرحبلا نم لام ءاج :لاق هنع هللا يضر مازج نب ميكح نع يورو (فيعض) (4) 6-441١

 : لاق مث هل نفحف ءمعن .:لاق ,(؟كديزأ» :لاق مث ل نفحف ءهنع هللا يضر سابعلا هيك يبنلا اعدف
 نفحف ٰيناعد مث . .«كدعب نمل يتبأ» :لاق .معن :لاق . .(؟كديزأ» :لاق مث «هل نفحف .معن :لاق ,.1؟كديزأ»
 ا لق مف يطا اماديلع تدور «كل رش لب ءال» :لاق ؟يل رش وأ يل ريخ !هللا لوسر اي :تلقف .يل
 !هللا لوسر اي: :ٌتلقف : ميكح لاق - : نیریس نب دمحم لاق - . كدعب ةيطع ذحأ نم ُلبقأ ال «هديب يسفن يذلاو
 1 . هدي ةَفْفَص يف هل ُكرابنمهللا» :لاق . يل كرابي نأ هللا عدا

 . 'ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ريعب ىلع يلدا : مقرألا نب هللادبع يل لاق : لاق ملسأ نعو (فوقوم حيجص) (17)- 8١9-17
 ؛ بحتأ : × مقرألا نب هللادبع لاقف .ة ةقدصلا لبإ نم لمج «معن :تلق . نينمؤملا ٌريمأ هيلع لمحتسأ 'اياطعلا نم
 ٌرفغي : تلقو «تبضغف : لاق ؟هتبرشف هكاطعأ مث هيفْفُرو هرازإ تخت ام لسغ راح موي يف اداب الجر نأ ول
 . مهنع اهنولسغي سانلا خاسوأ ةق ن ا :لاق ؟يل اذه ّلثم لوقت مل « « كل ُهللا

 . كلام هاور

 بوتا خس :ليقو «طبإلا وه : ملا نينلابو اهخفو ءارلا مضت هب (غقُولا)و ٠ نيمسلا :(ندابلا)
 .ندبلا نم خسولاو'قرعلا اهيف عمتجي يتلا نباغملا : (غافرألا) و

 كلستسي يلا ل: سابعلل تلق : لاق هنع هللا يضر يلع نعو (هريغل ص) (18)- 8١8-10

 . سانلا بوتذ ةلاسُغ ىلع كلمعتسأل تنك اما : لاق ءهلأسف ."ةقدصلا ىلع

 . هح يحط يف ةميزخ نبا هاور

A4314لاق ةنع هللا يضر يعجشألا كلام نب فرع“ ”نمحرلادبع يبأ و عسل 50+ : 
 دهع يثيدح ب انكوأ «؟هلكي هللا لوسر نوعيابت الأ» :لاقف ءةعبس وأ ةينامث وأ ةعست ل هللا لوسر دنع انك
 اي كانعياب دق :انلقو انّيديأ انطسبف .«؟هللا وسر نوعيابت الأ" : لاق مث !هللا لوسر اي كانعياب دق : : اقف  ةعيبب

 ٌرسأو - اوعيطتو «سمخلا تاولصلاو ایش هب اوک رشت الو هللا اودبعت نأ» :لاق ؟كعيابن مالعف !هللا لوسر

 .ةاياطملا» :- هرخآ  ؛أطوملا» يف )١(

 هللا يضر يل نع تباثلاو نابح نبا ريغ هقثوي مل لوهجم وهو «هب نيذر يبأ نب نب هللادبع درفتل ركنم اذه يلع لوق.: تلق (0
 ,(5345) «دواد يبأ خيحصا يف جرخم وهو ؛ملسم يف امك بلطملادبع ينب نم نامالغ امه امنإ لئاّسلا نأو ءهفالحخ هنع
 (۲۲۷و 74/11) «يناربطلا:ريبك» يف كلذل دهاشلا سابع نبا ثيدجو 201/9 /5) ؟ةميزخخ نبا حيحص) ىلع يقيلعت رظتاو
 نیلا ىلع مدرسي ا !مهب قئاللا وهو :ةراكتلا نع اولفغو !«نسح# : اولاقف ةثالثلا ةلهجلا امأو . هنع نيقيرط نم

 5 !يبهذلا هقفاوو 10771 /70) ًاضيأ مكاحلاو :تلق )(

 . فرحألا ضع ةنم تححص يتنأ امك ءهنم ةيتآلا ةدايزلاو 4099 /5) ؛ملسما يف هذه عقت ملو ءاذه ريغ هتينك يف ليق دق )4(
 !«ةفحتلا» يف يزملا ظفاحلا هيلإ هازع الو «يذمرتلا دنع هرأ م ملو .هجام نباو «(هحيحص - )1١45 ًاضيأ دواد وبأ هاور دقو

 ع



 ًادحأ لأسي امف ,مهدحأ طوس طقسي رفنلا كئلوأ ضعب تيأر دقلف .«[ًائيش] سانلا اولأست الو  ةيفخ ًٌدملك

 . هايإ هلواني

 .راصتخاب يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

 ينقثوأو ءًاسمخ نكي هللا لوسر ينعياب :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (حيحص) (700)-١81-ه8

 لوسر يناعدف :رذ وبأ لاق - : ىنثملا وبأ لاق - .مئال ةمول هللا يف ّفاخأ ال نأ :"اعسق يلع للا دهشأو «ًاعبس

 لَ هللا لوسر لاقف ءيدي تطسبو ءمعن :تلق .«؟ةنجلا كلو ةعيبلا ىلإ كل له» :لاقف هلي هللا

 نر نت كلم طقم نإ كرش الود :لاق .معن :تلق .هًائيش سانلا لأست ال نأ ىلع» :- طرتشيوهو -

 . «هذخأتف

 ناك املف .«دعب كل لاقي ام !رذ ابأ اي لقعا مث ؛مايأ ةتسا : لاق يي يبنلا نأ ؛ةياور يفو (هريغل ح)

 نإو ًائيش ًادحأ َّنلأست الو ءْنِسْحأَف ٌتأسأ اذإو «هتينالعو كرمأ رس يف هللا ىوقتب َكيصوأ» : لاق عباسلا مويلا

 . ةنامأ ٌنِضبقت الو «كطوس طقس

 .تاقث هتاورو دمحأ هاور

 يضر قيدصلا ركب يبأ دي نم ماطخلا طقس امبر :لاق ةكيّلُم يبأ نبا نعو (فيعض) (0)- ۷۰ _ ٤۹۲

 لك يّبح نإ :لاق ؟ُهَكَلواْف اَننْرَمأ الفأ :هل اولاقف :لاق .هذخأيف ءاهُشينيف «هتقان عارذب برضيف «هنع هللا

 . ايش سانلا َلأسأ ال نأ ينرمأ

 . هنع هللا يضر ركب ابأ كردي مل ةكيلم يبأ نباو «دمحأ هاور

 . هب داقتل اهمفو ةقانلا فنأ ىلع عضوي ام وه : ةمجعملا ءاخلا رسكب (ماطخلا)

 .2؟عْيابي ْنَم» : اب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) 1 - 448 )١(

 هل امف :نابوث لاقف . ًائيش ًادحأ لأست ال نأ ىلع» :لاق .هللا لوسر اي انعياب : هت هللا لوسر ىلوم نابوث لاقف

 «سانلا نم نوكي ام عمجأ يف ةكمب هتيأر دقلف :ةمامأ وبأ لاق .نابوث تبا ‹اةنجلا» :لاق !هللا لوسر اي

 لزني وه نوكي ىتح «هنم هذخأي امف «هلوانيف لجرلا هذخأيف لجر قناع ىلع عقو امبرف ءبكار وهو هطوس طقسي

 . هذخأيف

 ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ديزي نب يلع قيرط نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 بحب :عبسب ةي يليلخ يناصوأ» : :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (حيحص) )7١( - ملكا

 نإو يمجَر َلِصأ ْنأو «يقوف وه نم ىلإ َرظنأ الو «ينم ٌلفسأ وه نم ىلإ ٌرظنأ ْنأو «مهنم وند أو «نيكاسملا

 ئال ٌةمول هللاب ينّدخأت ال ناو «قحلا رم ب ملكتأ نآو «(هللاب الإ ةوق الو لوح ال) : لوق نم ٌرثكأ نأو « ينافج

 . اًائيش َسانلا لأسأ ال ْنأو

 )١( نم حيحصتلاو «(ًاعبس) : لصألا ٠ /ه) «دنملا» ؟/١9(.
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 هنم عمسي ملو ٠ رذ يبأ نع يبعشلا ةياور نم يناربطلاو دمحأ هاور ش3(

 كو هللا لوسر ٌتلأس :لاق هنع هللا يضر مازح نب ميكح نعو (حيحص) TD) 5 ني ©
 هذخأ نمف «"ولح ٌرِضَح لاملا اذه !ميكحب اي» : لاق مث .يناطعأف هتلأس مث .يناطعأف هتلاس مث ' «يناطعأف
 ايلعلا ديلاو .عيشبالو لكي يذلاك ناكو هيف ُكرابي مل سفن ٍفارشإب هذخأ نمو هيف هل كروب سفن ةواخسب
 ىتح ًائيش كدغب ًادحأ ًازرأ ال قحلاب كثعب يذلاو !هللا لوسر اي : :تلقف :ميكح لاق .. .«ىلفسلا ديلا نم ريخ
 يضر رمع نإ مث ايش هنم ٌلبقي نأ یبابف ؛ءاطعلا هيطميل ًاميكح وعدي هنع هللا يضر ركب وبأ ناكف . .ايندلا قرافأ
 يذلا هّقح هيلع ضرعأ ين ميكح ىلع مكٌدهشأ !نيملسملا رشعم اي : :لاقف ءأهلبقي نأ ىبأف «هيطعيل هاعد هنع هللا
 هللا يضر يفوت ىنخ لټ يبا دعب ساتل نم ادحأ ٌميكح أري ملف «هذخاب نآ ىف «ءيفلا اذه يف هل هللا مسق
 . هلع

 .راصتخاب يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 ٠ نیلا ولا ربع تقلا تارو اعيش دحأ نم ذخأي مل : هانعم «ةزمه مث ياز مث ءارب (آزری)

 . كلذ دض :(سفنلا ةواخس) و .اههرشو اهعمطو اهعلطت وه : ءاف هرخآو ةمجعملا
 ال نأ يل لفك نم» لل هللا لوس لاق :لاق نع هللا يضر نابوث نعرو (حيحص) (76)- 815-75

 .ًائيش ًادحأ لأسي ال ناكف .انأ :تلقف . ؟ةنجلاب هل ٌلفكتأ ؛ًائيش سانلا لأسي

 . حيحص دانسإب دواد وبأو هجنام نب باو يئاسنلاو دمحأ هاور

 : دحأل لوقي الف «بكار وهو هطوس عقي نابوث ناكف : :لاق - e لاق ةجام نبا دنعو
 “"ًدخأیف لزب یتح ؛ هینلوان

 ١8 -  )14(- 414لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر فوع نب نمحرلادبع نعو (هریغل ص) :

 ؛ ةملظَُم نع دبع وفعي الو ءاوقدصتف ؛ةقدص نم لام ٌصقني ال : نهيلع ًافلاجل تنك نإ هديب يسفن يذلاو ثالث"
 رك عا عدلا ةلاسم باب ٌدبع حتفي الو ؛ةمايقلا موي ًازع اهب هللا هداز الإ

 نم.[لوألا بابلا] «صالخإلا» يف مدقتو . .رازبلاو ىلعي وبأو ءمسي مل لجر هدانسإ يفو «دمحأ هاور
 .؟حيخص نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاوز . ًالوطم يرامنألا ةشبك يبأ ثيدج

 «ةحيحصلا» زظنا . .حيحص امهدحأ «رذ يبأ نع نيرخآ نيهجو نم هاور امنإو اجرا اذه نم دمحأ هوري مل :تلق )1١(
(TID . 

 ةياور يهو ءاةولح ةرضخا :هريغو ةةاكزلا# يف هل ىرخأ يفو «اياصولا» يف يراخبلا!ةياور يف كلذك وهو ؛لصألا اذك (۲)
 لاق .يراخبلا يف هقايس نع :ًاليلق هقايس فلتخي ردقلا اذهو .خلإ .٠ . .تلقف :ميكح لاق" :هدنع سيلو ؛(45 /۳) ملسم
 نإف ؛ةذلتسملا:ءارضخلا ةهكافلاب هيلع سوفنلا صرحو هيلإ ليملاو هيف ةبغرلاب ههبش ::(ةولح ةرضخ) :هلوق» : ظفاحلا
 اذإ انهي باجضإلاف «ضماحلل ةبستلاب هدارفنا ىلع هيف بوغرم ولحلاو ؛سبايلل ةبسنلاب هدارفلا ىلع هيف بوغرم رضحألا
 1 .«دشأ اعمتجا

 .(841ر ۲۷۹و ؟ا/ا//6) دمحأل ةياوز وهو :تلق ()

 نول



 الو : هئيدح يف لاقو «ةملس مآ ثيدح نم هريغصلا» يف يناربطلا هاورو ''6فيعض) (۷) 444 ٠

 .«هللا مكزعُي اوفعاف «ًازع اهب هللا هداز الإ ؛ةملظم نع لجر افع

 .هوحنب يقابلاو

 اي : هنع هللا يضر رمع لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (76)- 816

 : الب يبنلا لاقف :لاق .نيرانيد امهتيطعأ كنأ ناركذي ؟؛ءانثلا نانسحي ًانالفو ًانالف تغمس دقل !هللا ّلوسر

 جرخُيل مكدحأ نإ هللاو امأ !كلذ لوقي امف «ةئم ىلإ ةرشع نيب ام هتيطعأ دقل «كلذك وه ام ًانالف يكل هللاو»

 مل !هللا لوسر اي :هنع هللا يضر رمع لاق :لاق .«ًاران (هطبإ تحت نوكت ينعي) اهطبأتي يدنع نم هتلأسم

 . «ّلخبلا يل هللا ىبأيو «كلذ الإ نوبأي ؟ُمنصأ امف» : لاق ؟مهايإ اهبطعت

 . حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو « ىلعي وبأو دمحأ هاور

 يدنع نم هتقدصب ُجرخيل مكدحأ نإو» :؟”ولعي يبأل ةديج ةياور يفو (حيحص) (75)- ١5-6

 نوبأي ؟عنصأ امف» :لاق ؟ران هل اهنأ تملع دقو هيطعت فيك !هللا ّلوسر اي :تلق . ران هل يه امنإو ءاهطّبأتم

 .«لخبلا يل لجو زع هللا ىبأيو «يتلأسم الإ

 «ةلامَح ُتلّمحت :لاق هنع هللا يضر ٍقراخملا نب ةصييق رشب يبأ نعو (حبحص) (۲۷) - 810-01

 ةلأسملا نإ !ٌةصيبق اي» :لاق مث .«اهب كل رمأنف ةقدصلا انينأت ىتح مقأ» :لاقف ءاهيف هلأسأ ةي هللا لوسر ُتينأف

 ٌةحئاج هتباصأ لجرو .كسمي مث اهّببصُي ىتح ٌةلأسملا هل تّلحف «ةلامَح لّمحت لجر :ةثالث دحأل الإ لحت ال

 ٌةقاف هنَباصأ ٌلجرو . شيع نم ًادادس :لاق وأ ءشيع نم ًاماوق بيصي ىتح ٌةلأسملا هل ثّلحف « هلام ثَحاتجا

 نم ًاماوق بيصي ىتح ةلأسملا هل تلحف «ةقاف ًانالف تباصأ دقل :هموق نم ىججلا يوذ نم ٌدثالث وقي ىتح

 .«ًاتحس اهّبحاص اهلكأي ؛ٌتحُس ٌةصيبق اي ةلاسملا نم نهاوس امف . شيع نم ًادادس :لاق وأ «شيع

 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 نيتئف نيب حلصملا هلمحتي ام وه :ليقو . موق نع موق اهلمحتي ةيدلا وه :ةلمهملا ءاحلا حتفب (ةلامحلا)

 فاقلا حتفب (ماَوِقلا) و .هلام يف ناسنإلا بيصت ةفآلا :(ةحئاجلا) و .هوحنو لاتقلا مهنيب عفتريل «هلام يف

 دسي ام وه : ةلمهملا نيسلا رسكب (دادّسلا) و .هريغو لام نم ناسنإلا لاح هب موقي ام وه :- حصفأ اهرسكو -

 . لقعلا وه :اروصقم ةلمهملا ءاحلا رسكب (ىجحلا) و .جايتحالاو رقفلا :(ةقافلا) و . هيفكيو زوعملا ةجاح

 نع اونغتسا» : لَو هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (۲۸)- 18-4

 . «كاوُّسلا صوشب ولو سانلا

 ١ يقهيبلاو «ديج دانسإب يناربطلاو رازبلا هاور .

  )۲۹( - 419-78ىتح دبع نمؤي ال» :لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص)

 .[ش] .ىلاعت هللا همحر خيشلا لوصأ نم هانتبثأو . ةقباسلا ةعبطلا نم مكحلا اذه طقس )١(

 .اهتمقر كلذلو ؛(لوألا ثيدحلا /باب -1) ًابيرق يتأي امك رمع نع امنإو «ديعس يبأ نع تسيل ةياورلا هذه (؟)
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 لقيلف رخآلا موبلاو للاب موي ناك نمو «هّقيض غركيلف هرخآلا مويلاو هللاب نوي ناك نمو هقئاوب هٌراج نمای
 مير اي وسال راما «ثكسيل وأ ًاريخ

 0 رازبلا هاور

 لوأ ّيلع ضرع : ءا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۸)- ۰-٤۹٩
 ا ءٌديهشلاف ةنجلا نولخدي ةئالثلا ُلوأ امأف ءرانلا نولخدي ةثالث لوأو ؛ةنجلا نولخدي ةثالث

 ١ .؛لايع وذ ٌفّفعتم ٌفيفعو ءهديسل ٌمَّصتو هّبر ةدابع

 . [باب 17] «ةاكزلا عن عنم يف همامتب مذقتو ؛«هحيحصا يف ةميزخ نبأ هاور

  )9(- 445-0١لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ٍفوع نب نمحرلادبع نب ةملس يبأ نعو (فيعض) :

 ننسي نم : لولب هنت ءيندعو ام يل رمل تج :ةظيرُ حْ ملف دعك هللا لوسر دنع يل تناك

 .ًائيش هلأسأ ال مزج ال : يسفن يف تلقف . هللا هعّنقُ مَنَ ْنَمو للا هنغي

 .هريغو نيعم نبا هلاق . هيبأ نم غمسي مل ةملس وب أو ءرازبلا هاور

 ربنملا ىلع وهو لاق كي للك هللا لوسر َّنأ ؛ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (70)- 87-6

 يه ىلفسلاو «ةقفنملا يه ايلعلاو ٠ «ىلفسلا ديلا نم ٌريخ ايلعلا ٌديِلا» :- ةلأبسملا نع ففعتلاو .ةقدصلا ركذو -
 ٠ 1 .«ةلئاسلا

 اذه يف عفان نع بويأ ىلع تفلثخا :دواد وبأ لاقو . يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور
 .؟ةقفتملا» : بويأ نع ديز نب دامح نع :مهرثكأ لاقو .«ةففعتملا ايلعلا ديلا» :ثراولادبع لاق ؛ثيدحلا
 «ىنعملا يف ف حصأو هب هبشأ ؛ةففعتملا» :لاق نم ةياور» : يباطخلا لاق .(ةففعتملا» :دامح نع دحاو لاقو
 ىلع مالكلا فقطعف ,ءاهنع ففعتلاو ةقدصلا ركذي وهو مالكلا اذه ركذ كلي هللا لوسر نأ ركذ رمع نبا َّنأ كلذو
 يطعملا دي نأ ايلعلا ىنعم نأ سانلا نم ريثك مهوتي دقو . ىلوأ هانعم يف هقباطي ام ىلعو هيلع جرخ يذلا هببس

 دجملا ءالع وه امنإو «هجولاب يدنع كلذ سيلو «قوف ىلإ ءيشلا ولع نم هنولعجي ءذخألا دي قوف ةيلعتسم
 .رسح وهو «"همالك ىهتنا .«اهنع عفرتلاو ةلأسملا نع ففعتلا [هب] ديري ؛مركلاو

 ين ىرخالاو OTN ؛ءاورإلا# يف اهضعب ةجرخم ثيداحأ يف ًاقرفم ءاج. دق هنكل «فيعض هدانسإ :تلق )١(.
 ا :(شحافلا) ظفلب لإ اهرأ ملف (رجافلا) ةملك الإ ”وما/ 1و0 )٤٩ «ةحيحصلا#

 ا ا كل ع ا ےک اهله تارو ۱ حت هنأ رجح نبا مزجو ءةذاش ةياور هذه :تلق (۲)

 . لمأتملا ىلع ىفخي ال امك هيشامي وه لب يباطخلا نع فلؤملا هلقن يذلا هيجوتلا هيفاني الو 6,0

 1 . 09 47 /5) «؟نتسلا ملاعم# )۳

 ةقباطملاو اندنع ةحجارلا ةياورلا عم ميقتسي ال كلذ َّنكل < :ىنعملا ثيح نم يباطخلا هحجز ام ىلع ءانب نسح ره ؛معن :تلق (4)

 هذهفا ؛اهبقع 'لاقو ء(١١۲ /۳) "حتفلا» يف ظفاحلا اهركذ دهاوش هلو ؛هدعب يتالا ثيدحلا اهنم يتلا ىرخألا ثيداحألل
 لوق وهو «ذمتعملا وه اذهو .ةلئاسلا يه ىلفسلا نأو «ةيطعملا ةقفنملا يه ايلعلا: ديلا نأ ىلع ةرقاضتم ثيداحألا
 9 . «روهمجلا
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 : هج هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعض) ۳ _ ٤4۷ - )۱١(

 نع ٌفيّتساف «ةمايقلا موي ىلإ ىلفسلا لئاسلا ديو ءاهيلت يتلا يطعملا ديو ءايلعلا هللا ديف :ٌةثالث يديألا»

 نم ٌحضراو «لوعت نمي أدباو «كيلع ريل  ًاريخ : لاق وأ  ًائيش ٌتيطعأ نإف «ٌتعطتسا ام ةلأسملا نعو لاؤسلا

 .©0!!قافكلا ىلع مالت الو « لضفلا

 . "'هدانسإ ححصو «مكاحلا هاورو .قيثوتلا هتاور ىلع بلاغلاو « ىلعي وبأ هاور

 يديألا» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةلْضَن نب كلام نعو (حيحص) 811-64 - )۳١(

 .«كسفن نع زجعت الو ؛لضفلا طعأف «ىلفسلا لئاسلا ديو ءاهيلت يتلا يطعملا ديو ءايلعلا هللا ديف : ةثالث

 .هل ظفللاو ««هحیحص» يف نابح نباو دواد وبأ هاور

AYY _ 11۸0ِهلظ هللا لوسر لاق : ل يضر مارح نب ونكت نع (عيتتس) 00 : « 

a «ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخو «ٌلوعت نمب ًادباو «ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا
 نمو 

 . هللا هنغُي نغتسي

 . ملسمو هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 اولأس راصنألا نم ًاسان نأ : :هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (۳۳)  م78--5

 نوكي ام١ :لاق هدنع ام دفن اذ ىتح «مهاطعأف «هولأس مث «مهاطعأف «هولأس مث «مهاطعأف ل هللا لوسر

 امو 0 ی کک ا

 . ربصلا نم عسوأو هل ريخ وه ًءاطع ًادحأ هللا ىطعأ

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 لَك يبنلا ىلإ ليربج ءاج : :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (هريغل ح) (84) - ۷ ۸۲٤

 هقرافم كإف تعش كش نم ببحأو «هب ٌیزجَم كنإف تعش تش ام لمعاو «تّيم كنف ٌتئش ام شع !دمحم ايا :لاقف

 . «سانلا نع هؤانغتسا هرعو «ليللا ٌمايق نمؤملا فرس َّنأ ملعاو

 .نسح دانسإب «طسوألا يف يناربطلا هاور

 ةرثك نع ىنغلا سيل» : لاق ايب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (0) - ۸ ۸۲١

 .؛سفنلا ىنغ ىنغلا َّنكلو «ضّرَعلا
 «؟!يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأو ملسمو يراخبلا هاور

 .هريغو لاملا نم ىنتقي ام لك وه : ءارلاو ةلمهملا نيعلا حتفب (ضّرَعلا)

 )١( فيحصت وهو ؛(فافعلا) :(910/7) :عمجملا# يف عقو .

هنم ةريخألا ةلمجلا مكاحلا دنع سيلو «ثيدحلا نيل وهو «يرجهلا ملسم نب ميهاربإ هدنس يف هنم : :تلق ()
. 

 ١ ينامركلا هب مزج ؛ءاقلا حتفب "هفعيا و . «فعتسيا : يراخبلا ةياورو يذمرتلا ةياورو ء«ففعتسي" وه امنإو ءدجو اذكه (۳)

 . (115) «ةلاجعلا» يف اذك

 .؟هجام نبا هيلع يقبو» : يجاتلا لاق )٤(
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 هللا : و ؛هنع هللا يضر مقرأ نب ا ا نبا كورد ۸۲--4۹
 اهل ٌباَجتسُي ال ةوعد نمو ‹عبشت ال سفن نمو . عشخي ال بلق نمو | «عفني ال ملع نم كب ذوعأ ينإ

 كل .[19 /ملعلا_۳ ىضم] .هريغو ملسم هاور
AYY 114۰ىرتأ االام : ةا هللا لوسر لاق : لاق لا نفر يأ نمد (يصا00©  

 ديجراب ماكل تلق .«؟رقفلا وه املا لق ىرتفأ» : لاق !هللا ٌلوسر اي:معن :تلق .2؟ىنغلا وه لاملا ةرثك
 . «بلقلا ٌرقف رقفلاو «بلقلا ىنغ ىنغلا امنإ» : لاق !هللا

 ©! رلاعت هللا ءاش نإ يتأي ثيدح يف ؛هحیحص» يف نابح نبأ ءاودا
 عسب لاق و هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳۸)- مل8-1

 وَدَصَ َدَصَتبف هل نطق الو «هينغُي ّىنغ جي ال يذلا ٌنيكسملا ٍنكلو «ناترمتلاو ةرمتلاو ءناتمقللاو ةمقللا درت يذلا
 0 .«سانلا ٌلأسيف ٌموقيالو «هيلع

 0 . ملسمو يراخبلا هاور
 دق» : لاق هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر ورم نب هللادبع نعو (عيحص) 750 - مل- 11

 ا .همانآ امب هللا هعّنقو «ًافافك ٌقْزُرَو ملسأ نم حلفأ

 .امهريغو يذمرتلاو ملسم هاور

 :لوقي ا هللا لونمر عمس هنأ ؛هع هللا يضر ږی نب لاق نمو (حيحص) (۰)- مع 11
 .(عّنَقو ًافافك هشيع ناكو «مالسإلل يده نمل ىبوط»

 . «ملشم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو احم نجیب :لاقو يذمرتلا هاور
 . ةجاحلا زدق ىلع ديزي ال ةعانقلا عم لاؤسلا نع كنك ام : :قزرلا نم (فافكلا)
 كل : لاق ك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص) (41) 8573-4

 نم زيخ ایلعلا ديلاو «لوعت نمب أدباو .فافك ىلع ٌمالت الو «كل رش هكسمُت نأو «كل ريخ ٌلضفلا 2"اَلُذبَت نأ
 . «ىلفسلا ديلا

 ١ امهريغو يذمرتلاو ملسم هأور

 : هلو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع يورو (فيعض) (۱۱) - 4448-6

 .(رقفلا يف بيغرتلا -۵ /ةبوتلا ل7 )٤ يف : : ينعي )0(

 ءاقبل كل ريخ وهف كلاي ةجاحو كتجاح نع لضافلا تلذب نإ انعم : : لاق «ةزمهلأ حتفب ؛ملسم حرش » يف يوونلا هطبض قفز
 صقن دقف ,«بودنملا نع كسمأ نإو يلع باقغلا قحتسا :بجاولا نع كسمأ نإ هنأل د ّْنِإو «هباوث
 ءهبجاص ىلع مول ال ةجاحلا ردق نأ : «فافك ىلع مالت ال» ىنعمو .رش هلك اذهو «هترخآ يف هسفن ةحلصم توفر «هبارث
 كلذ ىلإ ج زجر ءاهطورشب ةاكزلا تيجوو يوكز باصن هل ناک نمک «يعرش قح فاقكلا يف هجوتي مل اذإ !ذهو
 قحأ ةبارفلاو لايعلا نأ : ةلوعت نمب أدب" ىنعمو . ةحابم ةهج نم هتيافك لصحيو ؛ةاكزلا جارخإ هيلع بجو «هفافكل باصتلا
 : .«بناجألا نم
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 . اهنم رَت امو مكايإو ءٌرقفلا وه هنإف ؛ عمطلاو مكايإ»

 . طم وألا» يف يناربطلا هاور

 يبأ نب دعس نعو ((فيعض) )١17( 499 وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (هريغل ح) (4؟) ملا 11

 كيلعا : ل ٌئبنلا لاقف . واو ينصوأ !هللا لوسر اي : لاقف «ٌلجر ةا ّيبنلا ىتأ : لاق هنع هللا يضر صاقو

 . «هنم ُدّدتعُي امو كايإو ء[رضاح قف هنإف ؛ عمطلاو كايإو] ؛سانلا يدي يف امم سايألاب

 .لاق اذك . . ؟دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو هل ظفللاو دهزلا» باتك يف يقهيبلاو ءمكاحلا هاور

 ٌةعانقلا» : دلي هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر رباج نع يوُرو (ًادج فيعض) (۱۳)- 0 كلل

 . «ىنفي ال رنک
 بيرغ هعفرو ؛«دهزلا باتك» يف يقهيبلا هاور

 اک هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر يمطخلا نّصحم نب هللادّيبُع نعو (هريغل ح) (49)- ۸۳۳ _- ۸

 ايندلا هل تريح امنأكف ؛هموي توق هدنع «هدسج يف ىفاعم «هبرس يف ًانمآ [مكنم] حبصأ نم» :لاق

 . (اهريفاذحب
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 . بيرغ نسح ثيدحال :لاقو يذمرتلا هاور

 سفن يف : يأ ةلمهملا نيسلا رسكب (هبرس يف)

 يضر سنأ نعو ((هريغل ص) وهف (44) 874 نيتفوقعملا نيب ام الإ (فيعض)) 4 _ ٩۰۱ _)١4(

 سبلت ٌنسلِج «ىلب :لاق .2؟ءيش كتيب يف ام» :لاقف «هلأسف هب ّيبنلا ىتأ راصنألا نم الجر نأ] :هنع هللا

 لَك هللا لوسر امهذخأف ءامهب هاتأف ءءامهب ينتئا» :لاق .ءاملا نم هيف برشن ٌبعَقو هّضعب ٌطشبنو «هضعب

 «؟مهرد ىلع ٌديزي نم» :ِّي هللا ٌلوسر لاق . مهردب امهُذخآ انآ : :لجر لاق «0؟نيذه يرتشي نم» :لاقو هديب

 ءّيراصنألا امُهاطعاف نيمهردلا دخأو «هايإ امهاطعأف «نيمهردب امهُذْحَآ انأ : :لجر لاق .(ًاثالث وأ نيترم)

 هللا ا لوسر هيف دشف هب هانأف ىهب ينتأف ًاموَدَق رخآلاب رتشاو «ٌكلهأ ىلإ هذبناف «ًاماعط امهدحأب رتشا» :لاقو

 ًةَرَشع باصأ دقو ءاجف «لعفف . . موب رشع ةسمخ َكئَيرأ الو بو ؛ثلتحاف بهذا» : : لاق مث :هديب ًادوع لي

 د : هلك هللا لوسر لاقف «ًاماعط اهضعببو «ًابوث اهضعبب ىرتشاف هارد

 مد يذل وأ ٠ ءعظْفُم مرغ يذل وأ «عقدُم رقف يذل :ثالثل الإ | خلصت ال ةلأسملا نإ] «ةمايقلا موي كهجو يف

 : .0[عجوُم

 بطحلا عيب ةصق هنم يئاسنلاو يذمرتلا جرخأو «دواد يبأل ظفللاو ءهلوطب يقهيبلاو «دواد وبأ هاور

 .(1451و4 1١و 795) مقر «ةحيحصلا» يف ًاققحم ًاجرخم هارت امك هريغو سنأ ثيدح نم تباث هنم يناثلا رطشلا نكل :تلق )١(

 . 0903 !ةفيعضلا# يف جرخم وهو ءمهتم كورتم 1١4( /۸۸) هدانسإ يف :تلق (1)

 .قيرطلاو كلسملا ىلع :لاقيف حتفلاب (بْرَّسلا) امأو (۳)

 !«. .نسخ» :اولاقف ٠ حصي مل امو هنم حص ام نيب  مهتداعك  اوقرفي ملف ةلهجلا امأو «تباث ثيدحلا مامت (5)
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 1 .«نسح ثيدح# :يذمرتلا لاقو ءطقف

 ا ةلمهملا نيسلابو ماللا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب (سلِلا)
 وار كد ارا يور اب عل ويضل

 فا 0 ديدشلا وه :فاقلا. رسكو ةلمهملا لادلا نوكسو ميملا مضب (عقدملا رقفلا) و
 هؤادأ مزلي:ام وه : ءارلا نوكسو ةمجعملا نيغلا مضب (مرغلا) و . ات يتلا ا ىو (ءاعقدلا) ب
 .عينشلا ديدشلا وه : :ةمجعملا ءاظلا رسكو ءافلا نوكسو ميملا مضب ذب (عظفملا) و . ضوع ةلباقم يف ال ًافلكت
 ولو ؛لوتقملا ءايلوأ ىلإ اهعفدي لتاقلا هبيسن وأ هميمح وأ هبيرق نع ةيد لمحتي يذلا وه :(عجوملا مدلا وذ) و
 ١ . هتلقل عجوتي يذلا هميمح وأ هبيرق لثق لعفي مل

 نأ : ال هللا لؤسر لاق :لاق هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا نعو (حيحص) 88-5 )٤١(

٠ sal ETسانلا لاني نأ نم هل ريخ ؛هّهجو اهب فكيف اهميببف » 
 : . ؛هوعنم مأ هؤطعأ

 ا باو يراخبلا هاور

 ٌبطتحي ْنألا : N لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (45) - ملا
 1 : .«هّمنمي وأ هيطعيف «ًادحأ لاسي نأ نم هل ٌريخ .هرهظ ىلع ةمزح مكدحأ

 ١ .يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور
 ٌدحأ لكأ ام» : هي لي يبنلا نع هنع هللا يضر برکي دعم نب مادقملا نعو (حيحص) (۴۷) - ملل 11۹۲

 : . هلي لمع نم لكأي ناك مالسلا هيلع دواد هللا يبت نإ دي لمع نم لكأي نأ نم ًاريخ ًاماعط

 .يراخبلا هاور

 (ىلاعت هللاب اهلزني نأ ةجاح وأ ةقاف هب تازن نم بيغرت)- 0
 تلزن ن : : ا هللا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللاذبع نع (حيحص) (۱)- مس

 . يلجأ أ يلجاع قزرب هل ةللا كشر «هللاب اهلنا هاف هب تازن نمد قاف ٌدَسُت مل سانلاب اهّلزنآف ةقاف هب
 ؛ادانسإلا حيحصا : :لاقو مكاحلاو ©" بيرغ حيحص نسح ثيدحا : :لاقو يذمرتلاو «دواد ؤبأ هاور

 . «لجآ ىنغ وأ « لجاع توب امإ ؛ ا هيف لاق هنأ الإ

 قاينلا اذه يغ يف يزاخيلل ةياور وهو ٠ (سلفآ) و (سلق) لثم و ا ةو هلو: حتفب وهو ءلصألا اذك ¢« 5
 .دارفإلا ىلع «هلبح» : يراخبلل نييرخأ نيتياور يفو )1١75(: هجام نبا هاور هبو ٠ .«عويبلا ١70/ لوأ يف هجرخأ

 نم هنأ رعاظلاو :تلق )١14(. ؛ةلاجعلا» يف امك .8تباثل ال «بيرغا يه امنإو «فيحضت كلذو ؛«تباثا :لصألا ()
 عضؤملا يف هنأ الإإ؛ةطوطخملا يف عقر كلذكو (ءاعدلا - -10) لوأ يف ًافحصم اذكف هداعأ دقق هللا همحر هسفن فلؤملا
 اقرج مكاحلا ظفل لم دواد يبأ ظفلو «يذمرتلل ثيدحلا ظفل نإ مث .حص .بيزغ :شماهلا ىلع خسانلا بتك اهنم يناثلا
 : )۱٤٥۲(. «دراد يبأ حيحص# يف جرخم وهو !فرحب

 .؟دواد يبأ" و و «كردتسملا# نم بيوصتلاو ؛«لسرأ# : لصألا 22
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 .ىنعمو ًانزو ؛عرسي : يأ (كشوي)

 نم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ادج فيعض) (1) 000-84

 .«لالح نم ةنس توق هل حنفي نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ىلاعت هللا ىلإ هب ىضفأو «نمانلا هَمَتَكف جاتحا وأ عاج
 .«طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 (يطعملا سفن بيط ريغ نم عفد ام ذخأ نم بيهرتلا) 7

 ةرضُخ لاملا اذه نإ : لاق لك يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع (هريغل ص) (1) - ۸۳۹ _۔ ۰

 هانيطعأ نمو «هيف هل كروب ؛ سفن هش ريغ نم «هنم ةمعط نسخو ءانم سفن بيطب ًاتيش اهنم هانيطعأ نم «ةولح

 . «ه هل كرابم ريغ ناك ؛سفن هَرَشو «هنم ةمعط نسخو ءانم سفن بيط يغب ًائيش اهنم

 . نسح دانسإب هوحنب ريخألا رطشلا هنم راربلاو ' دمحأ یورو . «هحیحص» یف نابح نبا هاور

 . صرحلا وه :ًاكرحم ةمجعم نيشب (هرّشلا)
 يف اوفحلت ال» :ِِلكَي هللا لوسر لاق :لاق نايفس يبأ نب ةيواعم نعو (حيحص) (۲) - 40-5

 . «(هئيطعأ اميف هل كرابيف ؛هراك هل انأو ًائيش ينم هلام هل ٌجِرْخُتف ًايش مكنم ٌدحآ ينلأسي ال هللاوف ةلأسملا

 . «امهطرش ىلع حيحص» :لاقو «مكاحلاو «يئاسنلاو ملسم هاور

 a : لوقي كي هللا لوسر ٌتعمسو : لاق ملسمل ةياور يفو
 عبشي الو لكأي يذلاك ناك ؛سفت هَرَشو ٍةلأسم نع هتيطعأ نمو «هبف هل كرابيف

 .ةلأسملا يف اوُخلث ال : يأ (اوفحلت ال)

 يف اوفِحْلُت ال» : ةي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۳)- 41-7

 . «هيف هل ُكرابي مل ؛ًاثيش اهب اّنِم جرختسي نم هنإف ؛ةلأسملا

 .«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «ىلعي وبأ هاور

  )4( - AEدم هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حيحص) : 1

 الإ "هنضح + يف لمحي امو قلطنيف ؛هيطعأف ياسيف ينينأي لجرلا الناره 

 . (هحیحص) يف نابح نبا هاور

 مقي الك هللا لوسر امنيب :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) )١( مك

 ىلو مث :- تارم ثالث  هدازف .يندز :لاق مث .هاطعأف .ينطعأ !هللا لوسر اي :لاقف لجر هاتأ ذإ ءًابهذ

 يلوي مث ء- تارم ثالث - هيطعأف ٠ «ينلأسي مث ءهيطعأف ٠ «ينلأسيف لجرلا يئيتأيلا : ل هللا لوسر لاقف ءًاربدُم

 . (هلهأ ىلإ | بلقنا اذإ ًاران هبوث يف لعج دقو ًاربْدُم

 . «هحيحصا) يف نابح نبا هاور

 .(50"/58)هرحن همامتب ءاور دمحأ :تلق (۱)

 . حشكلا ىلإ طبإلا نود ام : ةمجعملا داضنا ناكسإو ةلمهملا رسكب قفز
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 اب :لاقف لكي يبنلا ىلع لخد هلأ ؛هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعوأ (حيحص) (5)- 844-

 نيب ام هثيطعأ دق ًانالف ّنكل» : ك هللا لوسر لاقف .نيزانيد هتيطعأ َكّنأ ركذي ءركشي ًانالف تيأر !هللا ّلوسر

 .» ٌرانلا الإ. يخ امو ءاهطبأتم هتجاحب يدنع نم ٌجرخيل مكّدحأ نإ !هلوقي امو ءركش امف ةئملا ىلإ ةرشعلا

 : :. «لخبلا ّيل هللا ىبأيو «ينولأسي ْنأ الإ نوّبأي» :لاق ؟مهيطعت َمِل !هللا لوسرااي : تلق :لاق

 مقرا ٤ / باب -4] مدقتو ديعس يبأ ثيدح نم ىلعي وبأو دمحأ هاورو' . «هحيخص» يف نابح نبا هاور

 : الخلا

 الن تاما يأ (اهطبأتم) ٠

 . :هلوبق يف سفن فارشإ الو ةلأسم ريغ نم ءيش هءاج نم بيغرت) ۷
 (هنع اينغ ناك نإ هدر نع ىهنلاو ءاجاتحم ناک نإ اميس 1

 لوسر ناك :"لوقی َرمع ٌتعمس : لاق] امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (۱) - ۱ ± ۸٤١

 تنأو «ٌءيش لاملا اذه نم كءاج اذإ «هذخ» :لاقف : لاق . ينم هيلإ رقفأ هطعأ 1 ًءاطغلا ينيطعي ةي هللا

 ملاش لاق . «كّسفن عِش الف ال امو «هب ّقّدِصت ٌتئش ْنإو ُهْلُك تئش ْنإف ءهلّومتف هّذخف ‹لتاس الو فرشم ريغ

 ٍ كاي ا اح ال ا سا نب ل رع : هللادبع نبا

 3 : يئاسنلاو ملسمو يراختبلا هاور

 بالوخلا نب رمع ىلإ لسرآ و هللا لوسر لأ :راسي نب ءاطع نعو (هريغل ص) (۲) 8453-50

 َّنأ انتربخآ سيلأ !هللا لوسر اي :لاقف :«؟هتددر مل : ایک هللا لوسر هل لاقف «رمع هدرف «ءاطعب هنع هللا يضر

 ريغ نع ناك ام اف ءةلاسملا نع كلذ امنإ» :هيكَي هللا لوسر لاقف ؟ًائيش دحأ نم خاب ال ْنأ اندحأل ًاريخ

 الو اتي ًادحأ اسا ال هديب يفت يذلاو اتا : هنع هللا يضر رمع لاقف' . «هللا ُهَكَقْرري ٌقزر وه امّنإَف «ةلأسم

 :. هثذخأ الإ ةلأسم ريغ نم يش ينينأ

 يمر باطلا ني ريع كيس: لاق هيبأ نع ملسأ نب ؛ ديز نع يقهيبلا ءاورو ءالسرم اذكه كلام هاور

 أ 0 هوحني ركذف : لوقي هنع هللا

 ةشئابع ىلإ ثعب رماع نب هللاّدبع نأ :بطنح نب هلئادبع نب بلطملا نعو (فيعض) (1) - ۴ ۳-۳
٤ 

 هودز : : تلاق لوسرلا َجرخ املف ئيش دحأ نم لبقأ ال ! ينب يأ :لوسرلل تلاقف ءةوسكو ةقفنب امهنع هللا يضر

 : : .(۸۳۹) «ذراوملا» نم بيوصتلاو ء(يسن» :لضألا (1)

 ءةئيفملا ةلمج مهدنع سيلو «يئاستلاو «نيحيحصلا" نم اذكو ؛يدنع يتلا ةروصملا نم اهتكردتساو ءلصألا نم تطقس (۲)

 ٍتنكاينأ مغر !رمع:نبال مهدنع ةصقلا تراصق ءطقسلا اذهل ةثالثلا نوقلعملا هبنتي ملو ءاهب قدصت وأ ءهلومتفا :وه امنإو

 ازدعم اوذازو !ماقرألاب ةثالثلا رداصملل ثيدحلا اوزع مهنأ مغرو «ىرخأ ةرابعب ةقبأسلا ةعبطلا يف كلذ أطخ ىلع تهبن

 !!ًاضيأ أطخ وهو «17191(1) دواد وبأولا : اولاقف ًاعبار

 ؛يفيقحتب ۸۳ مفر) «ةراخملا ثيداحألا يف يساقملا هايضلا هنعو «اهدنسم» يف ىلعي وبأ هلصو هجولا اذه نمو :تلق (۳)

 1 .هدعب يتالا وهو

 نو



 ةلأسم ريغب ٌءاطع.كاطعأ نم !ةشئاع اي» :ي هللا لوسر يل لاق ءًائيش ٌتّركذ ينإ :تلاقف «هودرف .ّىلع

 . «كيلإ هللا ٌةّضرع قر وه امنإف .هيلبقاف
 ال :- يراخبلا ينعي دمحم لاق» :يذمرتلا لاق دق نكل «تاقث دمحأ ةاورو «يقهيبلاو دمحأ هاور

 لي يبنلا ةبطخ دهش نم ينثدح» :هلوق الإ لب يبنلا باحصأ نم دحأ نم ًاعامس هللادبع نب بلطملل فرعأ

 لاق) . هاب يبنلا باحصأ نم دحأ نم ًاعامس بلطملل فرعن ال :لوقي نمحرلادبع نب هللادبع تعمسو

 .ةشئاع كردي مل بلطملا :متاح وبأ لاقف ؛ةشئاع امأو «ةريره يبأ نع ىور دق» :هنع هللا يضر (يلمملا

 الإو «لصتم دانسإلاف ةشئاع نم عمس بلطملا ناك نإف «ةشئاع نم عمس نوكي نأ وجرأ ةقث :ةعرز وبأ لاقو

 .«ملعأ هللاو . مسي مل اهيلإ لوسرلاف

 !هللا لوسر اي : تلق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب '"رمع نعو (حيحص نسح) (7)- 840-14

 ريغ نم هللا كانآ امو «لاست نأ كلذ امنإ» : لاق .ًائيش سالا نم ًادحأ ّلأست ال ْنأ كل ًاريخ َّنإ :يل تلق دق

 . هللا هکقزر ٌقْرر وه امنإف «ةلأسم

 .هب سأب ال دانسإب ىلعي ویأو يناربطلا هاور

 اک هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ينهجلا يدع نب دلاخ نعو (حيحص) 48-6 )٤(

 زع هللا هّقاس ٌقزر وه امنإف ؛هّدري الو ُهْلَبْقياَف «سفن فارشإ الو لأسم ريغ نم ٌفورعم هيخأ نع هغلب نم» :لوقي

 1 .«هيلإ لجو
 . حيحصا :لاقو مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «يناربطلاو ىلعي وبأو «حيحص دانسإب دمحأ هاور

 . ؛دانسإلا

 نم ًائيش هللا هانآ نم» :لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) 4494-5 - )١(

 .؟هيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف ؛ُهلَبقْيلف هلأسي نأ ريغ نم لاملا اذه

 .")(حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «دمحأ هاور

 هل ضرع نَم» :لاق هي يبنلا نع هنع هللا يضر ورمع نب ذئاع نعو (حيحص) )٩( ۔ ۷ -_ ۸٩۰

 وه نَم ىلإ ههجويلف ًاينغ ناك إف ءهقزر يف هب عسوتيلف «يفارشإ الو ةلأسم ريغ نم ٌءيش قزرلا اذه نم

 قيرط نم هاور «يسدقملا ءايضلل «ةراتخملا ثيداحألا و «ىلعي يبأ دنسم» نم بيوصتلاو طخ وهو ؛(لصاو) :لصألا (1)

 «هريبكلا يناربطلا مجعما نم «رمع دنسم» يف وه سيلو ٠٠١(« /۳) يمثيهلا اذه ىلإ هزعي ملو ؛يناربطلا نود «ىلعي يبأ
 ةطوطخم ةخسن يف دوجوم ريغ هنإف ؛خاسنلا ضعب محقم هلعلو ءرظن هيلإ فلؤملا وزع يفف ؛هريغصلا» و «طسوألا» يف الو
 . ملعأ هللاو . تاملكلا ضعب يف اذه نع فلتخيو «هلبق يذلاك «متأ ىلعي يبأ ظفل نإ مث «يدنع

 امم اذهف 1٠١-1 9١(10. /7) يمشيهلا هححص دقو )١/ ٠١١(: ةثالثلا نيقلعملا لوق امأو .«عمجملا» يف يمشيهلا لاق اذكو (۲)

 تهبن دقو !هلاجر ةقث وهو الأ «هلئاق دنع ةحصلا طورش نم طرش رفوت نم رثكأ ينعي ال هنأل ؛ملعلا اذهب مهلهج ىلع لدي

 هقبس دقو !؟فلؤملا نود يمئيهلا ىلإ اومعز يتلا ةحصلا اوبسن مل يرعش تيلو .اهريغو ةمدقملا يف ؛ًارارم كلذ ىلع

 !اهيلإ

 سويفت



 . «هنم هيلإ ٌجوحأ

 :هللا همح لبتح نب دمحأ نب هللاديع لاق . يوق ديج دمحأ دانسإو «يقهيبلاو يناربطلاو دمحأ هاور

 . «!نالف يِّْلصَيَس «نالف ّيلإ ثعبيس : كسفن يف لوقت :لاق ؟(فارشإلا) ام : يبأ تلأس»

 امال“: :ةل للا لوشر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (ًادج فيعض) (۲)- 004-64

 . «ًاجاتحم ناك اذإ ءذخآلا ّنم ّلضفأب ة ةعس نم يطعملا

 ش . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 عسب يطعي يذلا اما : لب يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر سنا نع يورو (فيعض) (۳)- ٥ ه-

ETًاجاتحم ناك اذإ ) . 

 . !ءافعضلا» يف نابح نباو «طسوألا» يف يناربظلا هاور

 1 (عتمي نأ هللا هجوب لوؤسملا بيهرت نو" [ةنجلا ريغ] هللا هجوب لأسي نأ لئاسلا بيهرت) 4

Aol _ 11°لوقي ل هللا لوسر عمس هنأ ؛هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع (نسح) (1)- : 

 . رجه لاسي مل ام ؛ةلئاس َمنم مث هللا هجوب لیس نم ٌنوعلمو «هللا هجوب لاس نم ٌنوعلم»

 هيفو ءةقث ان وهوا ءخلاص نب نامثع نب ىيحي هخيش الإ ؛؛حيحصلا» لاجر هلاجرو ؛ ينئاربطلا هاور
E : : 

 لاب امد هنأ لمتحيو . قيلي ال ًاحيبق ًارمأ لأسي مل ام : يأ ءميجنلا نوكسو ءاهلا مضب (ًرْجُم)

 ١ . حيبق مالكب ًاحيبق ًالاؤس

 هلا هجوپ لاسم الا : ئ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (1)- 2054-0

 : .«ةنحلا الإ

 ©”هريغو دواد وبأ هاور

Ao _ 1۲۲ًةاعتسا نمل : دايك هللا لوسر لاق ا انين هلال ينشر ركع نر و ی 0  

 اود مل نإف هولناک ًافورعم مكيلإ عنص نمو «هويبجأف مكاعد نمو «هؤطعأق هللاب لأس نّمو «هوذيعأف هللاب

 .؟هومتأفاك دق مكنأ ارت ىتح هل اوعداف «هوتفاكت ام

 ا وجا لاقو مكاحلاو ؛؛هحيحصا يف نابح نباو ؛يئاسنلاو دواد وبأ هاور

Aor 1¥لاق قي هللا لوس نأ ؛ ؛ فار نع ةعافر ىلوم ةديبع ي يبأ نع يورو (هريغل ح) () : 

 : . «ةكئاس عنمف وللا هجوب لث نم ٌنوعلمو هللا يجوب لاس نم ٌنوعلم

 .[ش] :«بيغرتلا حيحص» يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (1)
 .(۴۲۹۰) «ةحيحصلا يف هتنيب امك ٠ عبوت دق هنكل :تلق (۲)

 ء(٤1۹4) «ةاكشملا# ءةظفح ءوسل فيعض «ناميلس نب مرق نبا وهو ؛يميمتلا ذاعم نب ناميلس (179/1) هداتسإ يف :تلق (۳)

 0 .(۲۹۷) ةدواد يبأ فیعض»

PVT 



 .يناربطلا هاور

 مكربخأ الأ» :لاق رال هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (4) 884-15

 .«يطعُي الو هللا هجوب لاسي لجر ؟سانلا رشب

 يف ينأي ثيدح رخآ يف «هحيحص» يف نابح نباو يئاسنلاو ؛4بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور
 .[5 مقر 4 /داهجلا -۱۲] . یلاعت هللا ءاش نإ داهجلا

 الأ» ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (هريغل ص) (۵) مهم 6

 .«يطعُي الو هللاب لأسُي يذلا» :لاق !هللا لوسر اي ىلب :اولاق .0؟ةيربلا رشب مكربخأ

 ءادمحأ از

 مكلدحأ الأ» :لاق لك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يوُرو (فيعض) (۲)- ٩-٥۰۷

 لجر هرصبأ ليئارسإ ينب قوس يف يشمي موي َتاذ وه امئيب» :لاق !هللا لوسر اب ىلب :اولاق .«؟رضخلا نع

 يدنع ام «نوکي رمأ نم هللا ءاش ام «هللاب تنمآ :رضخلا لاقف . كيف هللا كراب يلع قدصت :لاقف «بّتاكم

 ٌتوجرو «كهجو يف ةحامسلا ترظن ينإف ؛ ىلع تقدصت امل هللا هجوب كلأسأ : نيكسملا لاقف . هكيطعأ ٌءيش

 لهو :نيكسملا لاقف . ينعيبتف ينذخأت نأ الإ هكيطعأ ءيش يدنع ام «هللاب ُتنمآ : رضخلا لاقف . كدنع ةكربلا

 ىلإ همدقف :لاق . ينعي «يبر هجوب كيّيخأ ال ينإ امأ «ميظع رمأب ينتلأس دقل :لوقأ ؛معن :لاق ؟اذه ٌُميقتسي

 سامتلا ينتيرتشا امنإ :لاقف «ءيش يف هلمعتسي ال ًانامز يرتشملا دنع ثكمف «مهرد ةئم عبرأب هعابف «قوسلا

 :لاق .ّيلع قشي سيل : لاق . فيعض ريبك خيش كنإ «كيلع قشأ نأ هركأ :لاق . لمعب ينصوأف «يدنع ريخ

 لقن دقو فرصنا مث هتجاح ضعبل لجرلا جرخف . موي يف رفن ةتس نود اهلقني ال ناكو .ةراجحلا هذه لقناف مق

 :لاقف ءٌرفس لجرلل ضرع مث :لاق . هقيطت كرأ مل ام تقطأو «تلمجأو تنسحأ :لاق !ةعاس يف ةراجحلا

 سيل :لاق .كيلع قشأ نأ هركأ :لاق .لمعب ينصوأو .:لاق . ةنسح ةفالخ يلهأ يف ينفَلخاف ًانيمأ كّيسحأ ينإ

 دقو لجرلا عجرف :لاق «هرفسل لجرلا رمف :لاق .كيلع مدقأ ىتح «يتيبل نبللا نم برضاف :لاق . ّيلع قشي
 هذه يف ينعقوأ هللا هجوو «هللا هجوب ينتلأس :لاق ؟كرمأ امو كليبس ام هللا هجوب كلأسأ :لاق .ًءانب ديش

 يدنع نكي ملف ٌةقدص نيكسم ينلأس .هب ٌتعمس يذلا رضخلا انأ ؟انأ نم كربخأس :رضخلا لاقف «ةيدوبعلا
 وهو هلئاس درف هللا هجوب لئُس نم هنأ كربخأو . ينعابف N ءهللا هجوب ينلأسف . هيطعأ ءيش
 ملو !هللا يبن اي كيلع ُْتْفَعَش ُتْفَقَش «هللاب تنمآ : لجرلا لاقف . عقعقتي هل محل الو ةدلج ةمايقلا موي فقو ؛ردقي

 امب يلامو يلهأ يف مكحا !هللا يبن اي ياو تنأ يبأب :لجرلا لاقف . تنقتأو تنسحأ «سأب ال :لاق . ملعأ

 هلل دمحلا :رضخلا لاقف . هليبس ىّلخف . يبر دبعأف يليبس َيلخُت نأ بحأ :لاق . كليبس يلخأف زتخا وأ «تئش
 . «اهنم يناجن مث «ةيدوبعلا يف ينقثوأ يذلا

 . ملعأ هللاو .ّدعُب هيفو «هدانسإ انخياشم ضعب نّسحو ؛يناربطلا ريغو ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 (بحي ال امب قدصت نمو «لقملا دهج يف ءاج امو ءاهيلع ثحلاو ةقدصلا يف بيغرتلا) 5
 قّدصت نم :كك هللا لوسر لاق :لاق هنع.هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ۷ -_ ۸٩٩ - )١(

yr 



 يبري امك اهبحاصل اهرب مث نیمی اهلبقي هللا ناف ءبيطلا الإ هللا لبقي الو «بيط بسبك نم ةرمت )لعب

 '.«لبجلا لفم نوكت ىتح لَ مكدحأ

 35 ٠ .!هحيحص) يف ةميزخ نباو ؛هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو «ملسمو يراخبلا هاور

 E «هنم هللا اهلبقت يَ نم قّدصت اذإ دبعلا نإ :ةميزخ نبال ةياور يفو (حيحص)
 ىتخ هللا ٌففك يف :لاق وأ - هللا دي يف وبرتف «ةمقللاب ٌقدصتيل َلجرلاَّنإو «هّليصف وأ هرهُم مكدحأ يبرب امك

 00 . ؟اوقدصتف «لبجلا لثم نوكت
 هنيميب اهذخأيو «ةقدصلا لقي هللا َّنإ» :٠ هللا لوسر لاق : يذمرتلل ةحيحص ةياور يفو (هريغل ص)

 ,2.. "ریل ادحأ لثم ُديضتل ةمقللا نإ ىتح ؛هّرهُم مُكذحأ يب رب امك مكدحأل اهيبريف

 . ةريره ابأ ركذي مل « «ًالسرم راسي نب ديعس نع هذه يذمرتلا ةياور وحن كلام هاورو

Ao¥ _ 1Aيزيل هللا نإ» :لاق هو هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئ ةا نعو ( عيمتص) 90 -  

 . احا لثم نوكت یتح < هليصف وأ هّرُلَف مكُدحأ يّبرُي ب امك ءةمقللاو ةرمتلا مكدحأل

 0 ير م بل دع ل لا

 نأ ىلإ ةقان املا دلو : (ليصفلا) و. .دلوي ام لوأ رهملا وه :واولا .ديدشتو ماللا مضو ءافلا٠حتفب (ٌولفلا) ٠

 6 . همأ نع لصفي
 a لاق هم هلا يضر يملسألاةزب يل نع يرو جن فيض (10- 24 ۹

 . احا ّلثم نوکت ىتح لجو زع هللا دنع وبرت ؛ةرسكلاب ُقَّدصتيل دبعلا نإ» : ةي

 . «ريبكلا» يف يناربطلا هاوز

 زعةللا نإ : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (۲) ۰ --_ ٩۰۹

 ةجوزلاو هب ٌرمألا تيبلا بر :ةنجلا ٌةثالث ٌنيكسملا هب عفتني امم هلثمو ءرمتلا ِةَصَْقو زبخلا ةمقلب ٌلخدُيل لجو

 . هانّمَّدََح سني مل يذلا هلل دمحلا» : زل هللا لوسر لاقف . «نيكسملا لواني يذلا ٌمداخلاو «هحلصت

 . هللا ءاش نإ همامتب يتأي ثيدح يف هل ظفللاو «طسوألا» يف يناربطلاو «مكاحلا هاور

 .هسنج نم هلداع ام : حتفلابو «هسنج ريغ نم ءيشلا لداع ام وه : ةلمهملا نيعلا رسكب (1)

 وملعب ملأ# : هللا باتك يف كلذ قيدصتو» :ةدايز انه لصألا يفو . ةنيدملاب فورعمإلبج : ةلمهملا ءاحلاو ةزمهلا مضب وه .(۲)

 «؛[١۲۷ /ةرقبلا] ؟تاقدصلا يبريو ايرلا هللا قحميإ».و ١١[« 5 /ةبوتلا] 4تاقدصلا ذخأيو هدابع نع ةبوتلا'لبقي وه هللا نأ

 امل ًافالخ ؛ةينآلا ةلسرملا ًاضيأ كلام ةياورلو «ةحيحصلا نم اهلبق امل هتفلاخمو ءاهْب روصنم نب دابع درفتل ةدايزلا تفذحف

 ««تاقدنضلا ذخأيو هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو# اذكه لصألا يف ىلوألا ةيآلا تعقوو .هبنتف فلؤملا مالك همهوي 1

 «! ؟فيعض وهو روصنم نب دابع هيفو ححصي فيكو» :يذمرتلا ىلع اركتتسم هلوق نم يجانلا نع هولقت ام ةثالثلا لهاجتو

 !ةروكذملا ةفلاخملا عم اذه !؛نسح2 :اولاقو اذه اولهاجت

 اب (121/5) بيعت يزخر 0011011000 يسقيملا كلذ شور ؛دمحأل هزعي ملف ءةعجدلا فنصملا دعبأ دقل (۳)

 ' .هوحن اهنع ىرخأ قيرط نم ۹۳١/٤٤١( /1) رازبلا ءاورو ءروكذملا

 =الو هيف هدروي ملو «(يمرلا يف بيغرتلا ۸ /داهجلا - )١7- وه امنإ هايإ فنصملا داريإ ةنظمو .٠٠ . .اوبكراو اولضتتإ» :هلوأ :(5)

VE 



 هلمانأ سوؤرب ذخالا هلوانتي ام وه :ةلمهملا داصلابو ءابلا ناكسإو اهمضو فاقلا حتفب (ةصبقلا)

 . ثالغلا

 ةدص تصقن ام» :لاق قي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (8)- 88870

 . «لجو زع هللا هعفر الإ هلل دحأ عضاوت امو ءازع الإ وفعب ًادبع هللا داز امو «لام نم

 . السرم كلام هاورو «يذمرتلاو ملسم هاور

 ٌدبع ّدم امو «لام نم ةقدص تصقن ام :لاق هعفري سابع نبا نع يورو (فيعض) (۳) 87-51١

 هل هللا حتف الإ ّىنغ اهنع هل ةلأسم باب ٌدبع حتف الو ءلئاسلا دي يف عقت نأ لبق هللا دي يف تيقلأ الإ ةقدصب هدي
 .©93رقف باب

 .يناربطلا هاور

 كك هللا لوسر انبطخ :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع يورو (فيعض) (4)_ 2١١6

 يذلا اولصو ءاولغشت نآ لبق ةحلاصلا لامعألاب اوردابو ءاوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبوت !سانلا اهيأ اي» :لاقف

 .«اوربجتو اورصنتو اوقزرت ؛ةينالعلاو ّرسلا يف ةقدصلا ةرثكو «هل مكركذ ةرثكب مكبر نيبو مكنيب
 . [باب 5 /۷] ؛ةعمجلا» يف مدقت ثيدح يف هجام نبا هاور

 يقب ام» : ةا يبنلا لاقف «ةاش اوحبذ مُهَّنأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (4) 8684-4

 .«اهفتك ريغ اهلك يقب» : لاق .اهفتك الإ اهنم يقب ام : تلاق .«؟اهنم

 .اهفتك الإ اهب اوقدصت مهنأ :هانعمو . «حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 :ٌدبعلا لوقي» : هاب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (0) 850-00

 وهف كلذ ىوس امو «"”ىنتقاف ىطعأ وأ «یلہأف سبل وأ ءىنفأف لکا ام :ٌثالث هلام نم هل امنإو «يلام يلام
 . «سانلل هكراتو بهاذ

 . ملسم هاور

 لام مكُيأ» : ب هللا لوسر لاق :لاق هتع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) (5) - ٩-۸٩۱

 كامو «مّدق ام هلام َّنإف» :لاق .هيلإ ٌبحأ هلام الإ ٌدحأ انم ام !هللا لوسر اي :اولاق .«؟هلام نم هيلإ ُبحأ هئراو
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 . رخ ام هثراو

 .يئاسنلاو يراخبلا هاور

 يف لجر انيب» : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷) - ۷ -- ۸٩۲

 . (باب -19) انه يتأي اميف همامت نود هداعأ امنإو ءداهجلا باوبأ نم هريغ يف =

 1 1184 مقر) امهرظناف ءامهدهارشب ناحيحص هافرطف الإو هلم ىطسولا ةلمجلا لجأ نم انه هتدروأ امنإ :تلق . (1)

 ۳٦۸/۲ «دنسملا» يف هظفلو .هباوث رخدا :يأ .هترخآل هرخدا :ىنعملاو ءءاتلاب (۲۲۱/۸) «ملسم حيحص» يف اذك (؟)

 نم أطخ هلعلو ««ىقبأف» )۲٤۸۷(: «دراوملا» يف عقوو ءًاضيأ نابح نبا هاورو ءىضرأ :يأ ءءاتلا فذحب «ىنقأفا :(51؟و

 !«تيضمأف تقدصت وأ هسفن دنسلاب (۷٣۳۳و (۳۲۳۳) «ناسحإلا» يف كلذك هتيأر مث ؛خسانلا وأ عباطلا

 ضيع



 اذإف رخ يف هءام غرفأف «باحسلا كلذ ىحنتف .نالف ةقيدح سا :ةباحس يف اتوص عمسف «ضرألا نم ٍةالف

 ءاملا لري ةقيدح يف مئاق ")لجر اذإف املا عبتتف هلك ءاملا كلذ ثبعوتسا ذق جارشلا كلت نم ٌةجرَش

 !هللاّدبع ا : هل لاقف . ةباحسلا يف عمس يذلا مسالل «نالف : لاق ؟كمسا ام !هللادبع اي :[هل] لاقف ءهتاحسمب

 ؛نالف ةقيدح ٍقسا :لوقي هؤام اذه يذلا باحسلا يف [ًانوص] ُتعمس [ينإ] :لاق ؟يمسا نع ينتلأس مل

 يلايعو انأ لكآو ..هئلئب ٌقَّدصتأف اهنم جرخي ام ىلإ رظنأ ينإف ءاذه تلق ذإ اَمأ :لاق ؟اهيف عنصت امف «كمسال

 . ؛هثلث اهيف ٌَدُرأَو .ًاثلث

 .ملسم هاور

 ل ضرألا .: ءارلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب (ةّرَحلا) . طئاح هيلع ناك اذإ ناتسبلا :(ةقيدحلا)

 ضرألا ىلإ ءاملا ليسم :ثينأت ءاتو ميج اهدعب ءارلا ناكسإو ةمجعملا نيشلا حتفب (ةجزشلا) و .دوس ةراجح

 .ديدحلا نم ةفرجملا يه :نيتلمهملا ءاحلاو نيسلاب (ةاحسملا) و . ةلهسلا

E AY 4نضر متاح نب يدع  Eللا لرسو  a 

 مأشأ رظنبف ا ىري الف «هنم ّنميأ رظنيف « نامر هنيبو هنيب سیل ءهللا هُملكيس الإ دحأ نم "کنم

 . «ةرمت قشب ولو:رانلا اوقتاف ءههجو ءاقلت رانلا الإ ىري الف ءةيدي نيب رظنيف ٠ مدق امالإ ىريالفا «هنم

 .«لعفيلف ؛ةرمت قشب ولو رانلا نم ري نأ مكنم عاطتسا نم : ةياور يفو .

 . “لسمو يراخبلا هاور

 : هللا لوسر لاق :لاق امهنغ هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هريغل صل (4) 444 64

 . «ةرمت قشب ولو ٌرانلا ههُجو مكذحأ يّ ويلا

 . حيحص دانسإب دمحأ هاور

 !ٌةشئاع ايل : ا هللا -لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ح) )1١( - م50

 . «ناعبشلا نم اهَّدسم عئاجلا نم دست اهّنِإف .ةرمت قشب ولو رانلا نم يرتتسا

 ' ٠ نخ داسا دمج هوو:

 نيققحملا تاف امم يهو .امهنم تادايزلاو :«2557/1) «دنسملا» و ء(۲۲۲ /۸) «ملْسم» نم حيحصتلاو ؛«لجرلا" :لصألا )١(
 : !ةثالثلا '

 1 .ةدعاقلا يه امك مهلك نونمؤملا مهب قحليو ءةباحصلل باطخلا رهاظ (؟)

 نيميلا رظنوأ ءرخآأمالكب هرّسف اذإ همالك مجرت :لاقي ءرّسفم :يأ ءاهمضو ميجلا!حتفو ءاهحتفو قوف ةانثملا ءاتلا مضب (۳)
 بلطي نأ'لمتحي :ليقو .توفلا بلطي ًالامشو ًانيمي تفتلي نأ رمأ همهد اذإ هنأش نم ناسنإلا نأل «لثملاك انه لامشلاو

 : ' .ملعأ هللاو .رانلا لوخد نم هللا هب يضقي ام الإ ىري الف «رأنلا نم وجنيل هتم برهي ًاقيرط
 مث ؛ىلوألا دعب ىزعي ْنأ باوصلاف ؛ىلوألا ةياورلا قيرط ريغ نم اهاورف ءملسم اهب ذرفت ةيناثلا ةياورلا َنإف ءدبجب سيل اذه (4)

 يف اذك . غضاوم يف هيلع تهبن امك امهيلإ ريمضلا دوع مهويف اذكه لعفي ام ًاريثك نكل ءركذتو ؛ملسمل ةياور يفو :لاقي ,
 0 5 .(7/116) ؛ةلاجعلا»

 ضف



 هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يوُرو (ًادج فيعض) (0) 517-60

 عئاجلا نم عقتو ؛ءوسلا ةتيم ٌمفدّتو .جوجلا ميقت اهنإف ؛ةرمت ٌقِشب ولو ٌرانلا اوَُنا» :لوقي ربنملا داوعأ ىلع يي
 .«ناعبشلا نم اهعقوم

 ريشب نب نامعنلاو ةمامأ يبأو ةريره يبأو سنأ نع '''ثيدحلا اذه يور دقو .رازبلاو ىلعي وبأ هاور

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مهريغو

 نب بعكل لوقي ةي هللا لوسر عمس هنأ ؛هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) 8455-1 )١1(

 اي ءرانلا ٌءاملا ءىفطُي امك ةئيطخلا ءىفطُت ةقدصلاو ءٌةنُج مايصلاو ءنابْرُف ةالصلا !َةَرْجُع نب ُبعك اي» :َةَرْجُع

 . ؛هتبقر ٌقِيْعُمَف هسفن عاتبمو «هتبقَر ''”قيوُمف سفن ٌعئابف : نایداغ سانلا !ةَرْجع نب ُبعك
 . حيحص دانسإب "””ىلعي وبأ هاور

 اي» : لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رجع نب بعك نعو (هريغل ص) (۱۲) 8571741

 :نايداغ سانلا !ةَرْجع ّنب ٌبعك اي «هب ىلوأ رانلا ؛ٍتحّس ىلع اتبن ٌمَدو محل ةنجلا لخدي ال هنإ !ةَرْجع ّنب ٌبعك
 ةقدصلاو نج موصلاو «(4”. . .نابرُ ةالصلا !ةرجُع نب ُبعك اي ءاهقبوم ٍداغو ءاهقتعمف هسفن كاكف يف ٍداغف
 . 2. . . ةئيطخلا ءىفطت

 . هحيحصا يف نابح نبا هاور
 ركذف - . . .رفس يف ويي يبنلا عم تنك :لاق لبج نب ذاعم نعو (هريغل ص) (۱۳) - 85814

 لوسر اي ىلب :تلق .«؟ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ» :- لب يبنلا ينعي لاق مث - :هيف لاق نأ ىلإ ثيدحلا

 . هّرانلا ُءاملا ءىفطي امك ةئيطخلا ٌءىفطت ةقدصلاو «ةنج موصلا» : لاق !هللا

 نبا دنع وهو .[۲ /بدألا -۲۳] «تمصلا يف همامتب يتأي . «حيحص نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 .[11/؟١] ىلاعت هللا ءاش نإ ؛ءاضقلا باتك» يف يتأي ثيدح يف رباج ثيدح نم نابح

 ةقدصلا نإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (5)- 81-8

 .(ءوسلا ةئيم عفدتو «ٌبرلا َبضغ ٌءىفطتل
 . بيرغ نسح ثيدحا : يذمرتلا لاقو ««هحيحص» يف نابح نباو «يذمرتلا هاور

 )١( «عمجملا» يف يمثيهلا مهنع اهجرخأ دقو ء«حيحصلا» يف وهو «هنم لوألا رطشلا ينعي )9/ ٠٠١-٠١١(.

 1 . هريغو «ىلعي يبأ» نم حيحصتلاو ءأطخ وهو «ةبقر قتع يف و «0قثومف» :لصألا (۲)
 :مكاحلا هححصو «(۳۹۹ر۳۲۱ /۲) ًاضيأ دمحأ هجرخأ دقف ؛كلذك سيلو «هنم ةقبط ىلعأ وه نم هوري مل هَّنأب رعشي اذه (۳)

 .يبهذلا هقفاوو

 «ةركنم اهنأل اهكردتسأ ملو ؛لصألا يف درت ملو ««ناهرب ةقدصلاو» : ظفلب (دراوم 171) «نابح نبا حيحص» يف ةلمج انه )٤(

 .(. . .) طقنلاب كلذ ىلإ !ريشم «افصلا ىلع ديلجلا بهذي امك" : ةلمج هرخا نم تفذح اذهلو

 «ءاورإلا» يف امهنايبو «نيتلع هيف نإق ءهدانسإ لاحب قئاللا وهو «يذمرتلا خسن ضعب يق (نسح) ةظفل درت مل (0)
 .(0708) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «كرابملا نبا ثيدح يف كلذكو ؛2351-"40/)

 انفو



 اباب نيعبس ةقدصلاب ًارديل هللا نإ" : واز «ريخألا هرطش ؟ربلا باتک» يف كرابملا نبا یورو (فيمضأ

 ١ . ؟ءوسلا تيم نم

 ا يأ ؛ةلمهملا لادلاب (أردي) .

 كي هللا لوسر عمس هلأ ؛هنع هللا يضر يرامنألا ةشبك يبأ نعو (هريغل ص) (14)( 8360-1143 ! ١

 بج َملظ الو «ةقدص نم ٍدبع لام صقن ام :- - لاق  «هوظفحاف ًائيدح مكئّدحأو «نهيلع مسقأ ثالث» : لوقي

 .- اهوحن ةملك ؤأ ٍرقف باب ةيلع هللا تف الإ ةةلأسم باب دب حق الو ءاز هللا هداز الإ ؛اهيلع ربص ٌةملظم

 ءهڼر هيف يقتي وهف' ءاملعو ًالام هللا هقزر ٌدبع :رفن ةعبرأل ايندلا امنإ : لاق - «هوظفحاف ًاثيدح مكئدحأو

 قداص وهف الام هقزري ملو ءًاملع هللا هقزر ٌدبعو .لزانملا لضفأب اذهف'آقح هيف هلل ٌملعَيو ءهّمِحر هيف لصيو
 هقزري ملو الام هللا هقزر دبعو .ءاوس امهرجأف ءهتينب وهف «نالف ٍلمعب ُتلمعل ًالام يل َّنأ ول :لوقي ؛ةبنلا
 ثيخأب اذهف . ًاقح هيف هلل ملعب الو «همجر هيف ُلِصي الو «هبر هيف يقتي الو ؛ملع ريغب هلام يف طخ ؛ًاملع

 امهرزوف ت ین مالا دعي تام لانو أو: لوقي وهف < .املع الو لم هلا هقزري مل ةبعو . كلزاتنملا

 .«ءاوس

 ١[..! /صالخإلا-١ ىضم] . «حيحص نسح ثيدحا» : يذمرتلا لاقو «هجام نباو يذمرتلا هاور

 ٍليخبلا لثم» و هللا لوسر برض :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (19) - ماد 4

 لعجف ءانهيقارتو “مهيد ىلإ امهيديأ ترطضا دق ءدیدح نم ناتج امهيلع نيلجر .ٍلئمك :قّدصتملاو

 ةقدصب ّعَه املك ليخلا لعجو «هّرثأ وفغتو 2" اهلمانأ ىشغت ىت «هنع تطسبلا ةقدصب ٌّقّدصت املك قّدصتملا

 ؛ةيبج ياكم هيعيضأب لوق ا هللا لوسر تيآرانأف :ةريرعن وبأ لاق . «اهناكمب ِةَقْلَح لك تذخأو تّصّلق

 : . عّسوتت الو اهغسوي

 ناتنج وأ ناتج امهيلع نيلجر ٍلثمك ليخبلاو قدصتملا لم : ةظفلو يئاسنلاو «ملسمو يراخبلا هاور

 00 نجت تح - ثكرم وأ - ؛ٌعِرّدلا هيلع تعستا قفنُي نأ ٌقفنملا دارأ اذإف ٠ ءامهيقارت ىلإ امهیدَ نذل نم ,ذيدح نم

 تعمتجا (يؤدث) اذه ىلعف ءسلفأو سولف وحن ء(يدت) عمج :نسحلا يبأ ةياور يف اذك «لادلإ رسكو ةثلثملا ءاثلا مضب (1)

 ةمضلا تلدبأ مث لادلا مضب (يدث) راصف ءايلا يف ءايلا تمغدأو ءءاي واولا تلدبأف نوكسلاب امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا

 . ةيتثتلاب «امهيبدن#. : ةياور يفو . ءايلا لجأل ةرسك

 اغرب هيك ا د د .: يأ ةثلفملا ءاثلاو ةزمهلا ةحوتفم (رثألا) و ءوحمت د :يأ ؛هرثأ وفعتا : هلؤقو .هعباصأ يطغت :يأ (۲)

 .ملعأ هللاو .اهلامكو ,

 لثم اذه" :ىلاعت هللا همحر يباطخلا لاق . اا ریڈ :هانعم نونلا ديدشتو ميجلا رسكو قوف نم ةانثملا ءاتلا مضب )0

 سبلي ام لوأ عردلاو ءاهب نجتسي ًاعرد سبلي ْنأ امهنم دحاو لك دارأ نيلجرب امههبشو ؛ليخبلاو داوجلل ىلاعت هللا هبرض

 «الفس رمتسيو ؛هندب لفسأ ىلع اهليذ لسريو ؛هيّمك يف هيدي اهسبال كلسي نأ ىلإ +نييدثلاو ردصلا عضوم ىلع عقب امنإ
 لجرك ليخبلا لعجو ءهتتصحو هندب عيمج ترتس ىتح هيلع تلسرتساف «ةغباس ًاعرد سبل نم لثم قفنملا لثم ب لعجف
 = «هقنع يف ٌثعمتجاو. ؛ندبلا ىلع ٌالفس رمت نأ نيبو اهنيب هادي تلاح عردلا سيل دارأ اذإف «هردص نود نيب ام ناتلولغم ءادي
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 هتبقرب وأ هتوقرثب تذخأ اذإ ىتح ءاهعضوم ةقلح لك ْتَمْرَلو تّصَلَق قف نأ ليخبلا دارأ اذإف ءهرثأ وفعتو «هتانب
 .«عستت الو عسوي - ةَ هللا لوسر ىأر هلأ دهشأ :ةربره وبأ لوقي -

 عمج (يقارتلا) .هنم نوكي ام ىلإ فاضيو «ناسنإلا ىقو ام لك : نونلا ديدشتو ميجلا مضب (ةّنَجلا)

 O E املأ رحب وعن ل نوع يزل شمل E فيا

 جرخي يذلا قرخلا وه :(بيجلا) و .تطسبناو ْتَحرتسا دض وهو «ترمشتو تعمجنا :يأ «ماللاو

 .هوحنو بوثلا يف هسأر هنم ناسنإلا

 نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نع هغلب هنأ ؛هللا همحر كلام نعو (فوقوم فيعض) (۷) 54-4
 ام كل سيل :تلاقف .هايإ ''”هيطعأ :اهل ةالومل تلاقف « فير الإ اهتيب يف سيلو ءةمئاص يهو اهلأس ًانيكسم

 يدهُي ناك ام ناسنإ وأ تيب ب لهأ انل ىدهأ انيسمأ املف .تلعفف :تلاق .هايإ "'هيطعأ :تلاقف . هيلع نيرطفت

 . كصرُق نم ريخ اذه ءاذه نم يلك : تلاقف ةشئاع اهتعدف ل
 هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع معطتسا ًانيكسم نأ :ينغلبو :كلام لاق (فوقوم فيعض) (۸) - - ٠٠١

 :ةشئاع تلاقق .بجعيو اهيلإ رظني لعجف ءاهايإ هطعأف ًةبح ذخ :ناسنإل تلاقف «بنع اهيدي نيبو ءاهنع
 . ؟ةرذ لاقثم نم ةبحلا هذه يف ىرت مك ؟بجعتأ

 . دنس ريغب ًاغالب اذكه «أطوملا» ىف هركذ

 .هريغو ماعط نم اهرتسي ام : يأ (اهنفكو) : هلوق

 ۹- )15( - ۸۷١لجر لاق» :لاق ةه هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) :

 :لاقف !يتراس ىلع َةليللا َقّدّصُت :نوثدحتي اوحبصأف .ٍقراس دب يف اهعضوف هتقدصب جرخف «ةقدصب ٌنقدصنأل

 :نوئدحتي اوحبصأف «ةيناز دي يف اهعضوف هتقدصب جرخف «ةقدصب ّنقدصتأل !قراس ىلع ٌدمحلا كل مهللا

 دي يف اهعضوف هتقدصب جرخف «ةقدصب نقدصتأل !ةيئاز ىلع «دمحلا كل مهللا :لاق !ةيناز ىلع ةليللا َقّدّصَت

 ياف !ينغو «ةينازو «قراس ىلع دمحلا كل مهللا :لاق !ينغ ىلع ةليللا َقُدّصُت :نوثدحتي اوحبصأف «ينغ
 امأو ءاهانز نع ٌففيتست نأ اهلعلف ؛ةينازلا امأو «هتقرس نع ٌففهتسي نأ هلعلف ؛يتراس ىلع كئقدص اَمأ :هل ليقف

 «هللا هاطعأ امم قفنيف َربتعي نأ هلعلف ؛ ينغلا . 1

 مث ««تلّبُقُت دقف كتقدص امأ :هل ليقف «ينأف» : هيف الاقو «يئاسنلاو ملسمو هل ظفللاو  يراخبلا هاور
 ١[. /صالخإلا-١ ىضم] . ثيدحلا ركذ

 :لوقي هي هللا لوسر ٌثعمس :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) (10) - ۸۷۲ _-- ۰

 دعب ثيدحلا فلؤملا ديعيسو :تلق .«ملعأ هللاو . هئدبل نيصحتو «هل ةياقو ريغ نم هيلع ًالابوو ًالقث تناكف ءهتوقرت تمزلف =

 .اذه وحنب احورشم باوبأ ةتس

 )١( «ةلاجعلا# رظناو ؛«أطوملا» نم بيرصتلاو ؛(اهطعأ) : نيعضوملا يف لصألا )1١١/؟(.
 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)
 . فغرلاو صارقألا نم اهيطغي ام :ليق :«قراشملا» يف لاق ()

۳۷۹ 



 هيف قدطصت الإ موي هتطخي ال دئْرم وبأ ناكف :ديزي لاق . «سانلا نيب ىضقُي ىتح هتقدص ّلظ يف ٍءىرما لك»

 ا .ةلصب وأ ةكعك ولو «ءيشب

ES eSمللسم طرش ىلع حيحص) : لاقو مكاحلاو :«امهيحيحص» ». 

 ناك هلأ ۳ يزيل هللادبع يبأ نب درم نع بيبح يبأ نب ب ديزي نع :ًاضيأ ةميزخ نبال ةياور يفو (نسح)

 اًمإو «زبخب اًمإو سولف اًمإ «ةقدص هّمُك يف الإ طق دجسملا ًالخاد هتيأر'امو «دجسملا ىلإ حوري رصم لهأ لو

 نب اي : لوقيف :لاق . كتايث نتي اذه ّنِإ !ريخلا ابأ اي :لوقأف :لاق « .هلمحي َّلصبلا تيأر امبر ىتح :لاق . . حمق

 3 اننا ال رغ هب نصا ا تلا يف دما مل نزا !بيبح يبأ

 . (ةنقدص ةمايقلا موي نمؤملا ّلظ» : لاق بم هللا لوسر

 روق زمانا نمد ءىفطتل ةقدصلا نإ : ب هللا لوسر لاق : لاق هنعو (نسح) (۱۸) ۸۷۳-۱

 ٠ (هتقدص لظ يف ةمايقلا موي نمؤملا ٌلظتسي امنإو
 .©"ةعيهل نبا هيفو «يقهنيلاو «ةريبكلا» يف ذ يناربطلا هاور

 هنأ ٠ لجو زع هبز نع يوري امیق ا هلا لوسر لاق : لاق نسحلا نع (فيعض) (4- 1% ۲

 .«هيلإ نوكت ام ٌجوحأ هكيفوُأ ؟قّرس الو هَقَرَعالو ءَقَرَحالو ءيدنع زنك نم عرفا !مدآ َنبا ايل : لوقي

 .«لسرم اذه١ :لاقو «يقهيبلا هاور

 نيش عووشسا اإ هلا نإ :لاق هنأ يي يبنلا نع رمع نبا نع انيوُر دقو . . .(حيحص) (4) م4

 ا .  (هظفح

 نع انتفأ !هللا لوسر اي :تلاق اهنأ ؛دعس تنب ةنوميم نع يورو (فيعض) )1١( - ۱۷ ١١ه

TS٠ .«لجوزع هللا  
 يناربطلا هاوز

 لبر چرخ الا : : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةديرُب نعو (ابفيعض) (11) 01۸-۱4

 1 . ؛ًاناطيش ن نيعبس يحل اهنع نقي ىتح ةقدصلا نم ًائيش

 )١( .نون اهدعب يازلاو ةيتحتلا ءايلا حتفب . : 0

 مقرب «ةحيحلصلا» يق تجرخ كلذلو «هريغو ثراحلا نب ورمع هعبات دق هنكلو «هلظح هظقح ءوسل فعضلاب فورعم ةعيهل نبا '(؟)

 ) .0184:[ش] , «فيعض» :(7071) ؟ةفيعضلا# يف هلوقل ًافالخ «ثيدحلا ىلع خيشلل مكح رحآ اذهو : تلق :

 لو :3غرفأ» مولا )11١/5( ؛يقهيبلا بعش» يفو . يتطوطخم نم تينملاو «"يقهيبلاو يناربطلا» : لصألا (۳)

 . حصأ

 هایم يف چرخ وهو هوغو بح ني صو دقو«( لسرملا ثيدحلا بف الم ییا ع فلل رق 2

.(Tot¥) 

 :(نايحللاو» : «ناسللا» يف لاق .«كردتسملا» و ةدنسملا» نم حيحصتلاو ءدارفإلاب (يحل) لصألا يف عقوو :(يحللا) ةينئت 0

 ] ."يحل يذ لك نم مفلا لخاد نانسألا امهيق ناذللا نامظعلا امهو «مفلا اطئاح

TA’ 



 «ةديرب [نبا] نم شمعألا عامس يف ددرتو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو ؛يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور

 . «امهطرش ىلع حيحص» : مكاحلا لاقو «يقهيبلاو مكاحلاو

 ٌةقدص ثجرخ ام :لاق هيلع ًافوقوم ٌرذ يبأ نع ًاضيأ يقهيبلا هاورو (فوقوم فيعض) (17) - هاو

 . اهنع ىهني مهلك ءًاناطیش ن نيعبس "يحل اهنع كفي ىتح

ENA ل وال اكلم للا يطور با eR 
 برشيو ءاهلخدي كي هللا لوسر ناكو «دجسملا ةلبقتسم تناكو ب ناكو «ٍلخن نم
 ىلإ ةحلط وبا ماق «نوُبحُت امم وُ 3 3 ىتح ّربلا اولانت نل :ةيآلا هذه تلزن املف :سنأ لاق . بيط اهيف ٍءام نم

 نإو ««نوبحت امم اوقفتت ىتح ّربلا اولانت نل 0 :لاقف ك هللا لوسر

 هللا كارأ ثيح هللا ٌلوسر اي اهعضف «هللا دنع اهرخُدو اهرب وجرأ ٌةقدص اهَّنإو ؛(ءاحّريب) ىلإ يلاومأ ٌبحأ .
 .«حبار لام كاذ خب «حبار لام كاذ جب : ل هللا لوسر لاقف : لاق

 .ًارصتخم يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 ضعب لاقو «هنع هللا يضر ةحلط يبأل تناك لخن ةقيدحل مسا :ًادودمم اهحتفو ءابلا رسكب (ءاحريب)
 .؛سانلا هفّحص امنإو «ًاروصقم ءارلاو ةدحوملا ءابلا حتفب (ىحريب) هباوص» :انخياشم

 تحت ةانثملا ءايلابو ةدحوملا ءابلاب يور ؛«حبار» :هلوقو

 يف لوقت ام !هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (ًادج فيعض) (18) 070-075

 ."70بحجبَع ءيش ةقدصلا» :لاق ؟ةقدصلا نع كلأسأ !هللا لوسر اي :تلق] .«لمعلا مامت» :لاق ؟ةالصلا

 ؛ريخ» :لاق .موصلا :تلق .«؟وه ام» :لاق .هّريخ وأ يسفن يف لمع لضفأ تكر ت !هللا لوسر اي :تلق

 .«كماعط لضفب» :لاق ؟ردقأ مل نإف :تلق - ٌةملك ركذو  ةقدصلا ّيأو !هللا لوسر اب :تلق .«كانه سيلو

 :لاق ؟لعفأ مل نإف : تلق .«ةبيط ةملكب» :لاق ؟لعفأ مل نإف :تلق . (ةرمت قشب» : لاق ؟لعفأ مل نإ : :تلق

 نم كيف عدت ال نأ ديرت» :لاق ؟لعفأ مل نإف :تلق .«كسفن ىلع اهب َقَّدَّصَت ةقدص اهنإف ءرشلا نم سانلا عدا
 . !٠ ؟ائيش ريخلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هظفل يتأيو مكاحلاو «هنم لوطآ «هحيحص» يف نابح نباو هل ظفللاو ءرازبلا هاور

 هللا ءاش ْنِإ هظفل يتأيو مكاحلاو ءهوحنب هنم لوطأ «هحیحص» يف نابح نباو (حيحص) (71)-495-

 !!هدانسإ اونسح كلذ عمو  مهتداعك - ةئالثلا نوقلعملا اهنع لفغو ؛جيرختلا رداصم نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس )١(

 . (2875) هدعب يذلا رذ يبأ رثأ عم «ةفيعضلا» يف جرخم < عطقتم وهو

 ی ی نيا رای دال دہ ةعخ نر يشل :لصألا (۲)

 .(543/1) «راتسألا فشك» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس (۳)

 e CGT ا وا :تلق (0

 اضيأ *حيحصلا» يف انه يقهيبلا ةياور اهوحنو

۳A! 



 0ام

 َدبحلا يجني اذام ل هلا لوسر لاس : لاق هتاياور ىدحإ يف هظفلو .يقهيبلا "اورو (حيحص نسحا)'

 هللا "”كلّوخ امم حضرت نأ» :لاق ؟لمع ناميإلا عم !هللا ّيِبن اي :ثلق .«هللاب ناميإلا» :لاق ؟رانلا نم

 ىهنيو «فورعملاب رمأي» : :لاق ؟خضري ام دجي ال ًاريقف ناك نإف !هللا ّيبن اي : تلق .«هللا كقزر امم خضرت و

 .«قرخألا ِنِميلَف) :لاق ؟ركنملا نع ىهني ' الو «فورعملاب رمأي نأ عيطتسي'ال ناك ْنِإ :تلق .«ركنملا نع

 نإ تيآرأ' أ هللا يبن اي : تلق . هًامولظم نجلف» : لاق ؟عنصب نأ نسحب ال ناک ْنِإ «تیأرآ !هللا لوسر اي : : تلق

 . «ٍشانلا نع هاذأ كسْمْيل ؟ريخ نم كبحاصل َكرَْت نأ ٌديرت ام : لاق ؟ًامولظم نيعُي نأ عيطتسي ال ًافيعض ناك

 الإ ؛لاصخلا هذه نم ًةلصخ ٌبلطي نمؤم نم ام» : لاق ؟ةنجلا هلخدُي اذه لعف نإ تيأرأ !هللا لوسر اي :ثلق

 : . ةنجلا هلخدت ىتح هديب ثذخأ

 :لك هللا لوسر لاق : :لاق نع هللا يضر جيد نب عقار نع يورو (نفيعض) (14) - ۵۲۱ 1

 .«ءوسلا نم ًاباب نيعبس دست ةقدصلا»

 . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 : ا هللا لوسر لاق ا دنع هللا ی كلاعب نشا 0 مراد ١م

 . «ةقدصلا ئطختي ال ًءالبلا نإف ؛ةقذصلاب اوركاب»

 . هبشأ هلعلو «سن ىلع ًافوقومو ًاعوفرم يقهيبلا هاور

 نم مكي ةقدصلا نإ ؛اوقدصت» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنعو (فيعض) (15) 615-49

 : .(راثلا

 . هنع ديمح نع ريمُع نب ثراحلا قيرط نم يقهيبلا هاور

 هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يورو (ًادج نفيعض) (۱۷)- 574 ٣

 1 ش . «اهاطختي ال ًءالبلا نإف «ةقدصلاب اوركاب» : ةا

 .لوصألا نم ءيش يف سيلو (هعماج# يف نيزر هركذو «يناربطلا هاور ش

 هللا َّنإ» : : لاا لا لوسر نأ + هلا يضر ّيرعشألا ثراحلا نعو (حيحص) (5) - 0 ل

 ثيدحلا ركذف .:«نهب اولمعي نأ ليئارسإ ! ينب َرمأيو «نهب لمعي نأ تاملك سمخب ايركز نب ىبحي ىلإ ىحوأ

 .(فورعملاب رمألا يف بيغرتلا ١ /دودحلا ؟١) يف )١(

 . هنبثأ ام بوصألا لعلو ««ىورو» :لصألا (؟)

 . هللا ككلم امم يطعت : يأ ةيطعلا :(خضرلا) و كاطعأ : : يأ فرفز

E «نيتظفللا نيب فلألا طاقسإب دجو اذك » (مدعو و ؛كلوخ» :ينعي :)١/1١5( يجانلا لاق )٤( 

 .ةرقاظ ومو اذه وأ اذه :لاق له

 ' .انه ةمحقم (ال) لعل (0)

 . اهي بستكي ةعنص هديب نكي مل لهاج :يأ 1(6)

FAY 



 هوبّرَقو «هقنع ىلإ هدي اوقثواف ءٌودعلا هَرَسأ لجر لثمك كلذ ُلَّمو .ةقدصلاب مكرٌمآو» :- هيف لاق نأ ىلإ
 «هسفن ىدف ىتح ءٌريثكلاو ليلقلا يطعي ّلعجو ؟مكنم يسفن ّيدفأ نأ مكل له :لوقي لعجف «هقنع اوبرضيل
 . ثيدحلا

 :لاقو مكاحلاو ءاهحيحص» يف نابح نباو «_ هل ظفللاو  ةميزخ نباو ءهححصو يذمرتلا. هاور

 ۳١[. /ةالصلا -0] «ةالصلا يف تافتلالا» يف همامتب مدقتو . 0 ع

 نأ ؛هنع هللا يضر - ةيبيذحلا دهش نمع تاكو مك نب ار نعو o (18) 8 م1

 ٌءىفطت ةقدصلاو ءرمعلا يف ٌةدايز ٌربلاو ءٌمؤش ٌقلخلا ٌءوسو «ءامن “ةكَلَملا ُنسُحا :لاق وب هللا لوسر

 . ؟ءوسلا ةتيم يقتو « ةئيطخلا

 . هضعب دواد وبأ یورو ءمسي مل لجر هيفو ؛؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نإ : دال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر فوع نب ورمع نعو (ًادج فيعض) (۱۹)- 91138

 .«ًرخفلاو ٌربكلا اهب هللا ٌبِهذُيو ,ءوسلا َةَتيم عنمتو ءرمُعلا يف ديزت ملسملا ةقدص

 «يذمرتلا اهنسح دقو .فوع نب ورمَع هدج نع هيبأ نع هللادبع نب ريثك قيرط نم يناربطلا هاور

 . نتملا اذه ريغل ةميزخ نبا اهححصو
 لوقتف «ىهابَت لامعألا نأ : يل ركُذ :لاق هنع هللا يضر رمُع نعو (حيحص) (11) - م0/8-6

 . مكلضفأ انأ :ٌةقدصلا

 ."*امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛«هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور

 هديبو ِدبِتَع م هللا لوسر جرخ : لاق هنع هللا يضر كلام نب فوع نعو (نسح) (14) - ٥ -_ ۸۷٩۹

 قدصت ةقدصلا هذه بر ءاش ولا :لاقف ءونقلا n "يفسح نق لجر قلع دقو ءاصع

 . ؛ةمايقلا موي افشح لكأي ةقدصلا هذه بر 97 ءاذه نم بيطأب

 . ثيدح يف «امهيحيحص) يف نابح نباو ةميزخ نباو «هجام نب باو دواد وبأو - هل ظفللاو يئاسنلا هاور

 الام ٌعمج نما : ءا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۲۵) - 80-65

 . ؛هيلع “رص ناكو ءّرجأ هيف هل نكي مل ؛هب قدصت مث ًامارح

 .هنع ةريجح نبا نع جارد ةياور نم مهلك ؛مكاحلاو ««امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نبا هاور

 ١/ ۱٩[. /انه ىضم]

 ) )1١«ةياهن» .هكيلامم ىلإ عينصلا نسح ناك اذإ ؛ةكلملا نسح نالف :لاقي .

 فورعملا فالخلا عمو ءرمع نع بسيملا نب ديعس ةياور نم هنإف ءرهاظ لهاست هيفو ء(١/١١٤) يبهذلا هقفاوو !لاق اذك (۲)

 . ةحيحص ديعس ليسارم نأ اوركذ مهنكل ؛ملعأ اميف ًائيش هنع هل اجّرخي مل نيخيشلا َّنإف ءرمع نم هعامس يف
 امك .كاردإ الو جضن ريغ نم فجي يذلا وهو ءرمتلا أدرأ :(فشحلا) و .ءانقأ هعمجو «بطرلا نم هيف امي قذعلا :(ونقلا) ()

 ا
 .ةبوقعلاو بنذلا :(رصإل) )٤(

YAY 



1Vتقبأ ام ةقدصلا ريخاا :لاق اك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۴)- محا  

 لوقيو .ينقلط وأ يلع قفنأ :كتأرما لوقت .؟لوعت نمب أدباو «ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ٌديلاو .ّىنغ

 . ؟انّلكت نم ىلإ : كدلو لوقيو . e ككولمم

 ٩ جردم ةريره يبأ مالك هرخآ ىلإ «كتأرما لوقت» :هلوق لغلو ."''ةميزخ نبا هاور

AAT YAر ا ةقدصلا يأ ا لاق هلأ ؛ هنعو (حيحص) (۲۷)-  

 : .«لوعت نمب أدباو

 | . ملسم طرش ىلع حيحص) : لاقو مكاحلاو ؛«هحيخص) يف ةميزخ نباو دوادوبأ هاور

 فلا ةثم مهد قبس : ل هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ ةريره يبأ نعو (نسح) (۲۸) - ۸۸۳ _ ٩۹

 تلا طرد لا سدو نماغا ينك لام هل ٌلجر» .:لاق ؟هللا لوښر اي كاذ فيكو : لجر لاقف . .؟مهرد

 . «هب قدصتف امهدحأ ذخأف «نامهرد الإ هل سيل لجرو ءاهب

 ىلع حيحتصا :لاقو مكاحلاو هل ظفللاو  ؛هخيحص" يف نابح نباؤأ «ةميزخ نباو «يئاسنلا هاور

 : .«ملسم طرش

 .:ةنناخ نم أ ءةمجعملا داضلابو ةلمهملا نيعلا مضب تہ «هضرع نما : هلوق

a | هللا لوسر اي : تلاق اهنا ؛ اي للا يقر! O AA 

 هيعفداف «ًاقرحم افْلَظ الإ يدجت مل نإ» هلي هللا لوسر اهل لاقف .هايإ هيطعأ ًائيش هل دجأ امف يباب ىلع موق
 هدي يف هيلإ .

 1 .«ٍفلظب ولو كلئاس يّدرت ال» : ةياور يف دازو «ةميزخ نباو يذمرتلا ارز

 | .؟عيحص نسخ ثیدح» : يذمرتلا لاقو «؛هحيحص» يف نابح نباو

 . سرفلل رفاحلا ةلزنمب متخلاو رقبلل : ةمجعملا ءاظلا رسكب (فلّظلا)

 نم ٌدباع دبع : اإ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (ادج ركنم) (۲۰) 1¥_-1

 هتعموص نم ٌبهارلا فرشأف «تّرضخاف لضرألا ترطماف ءًاماع نيتس :هتعَموص يف َهللا دبعف ؛ليئارسإ ينب

 ملف ةأرما ةي ضرألا يف وه امنيبف «نافيغر وأ ٌفيغر هعمو ٌلزنف «ًاريخب ٌتددزاف هللا ثركذف ُتلؤن ول :لاقف

 ذخأي نآ هيلإ أموأف «ٌلئاس ًءاجف يحتسب ٌريدغلا لزنف بلع بأ مث ءاهیِشَع ىتح هُمّلكتو اهُمّلكي لزب

 وأ ُكفيغرلا عضو مث «هتانسحب ٌةينزلا تحجرف ءةنَرلا كلتب ةنس نيت ٌةدابع تنزؤف تام مث .نيفيغرلا
 1 . «هل َرفغف : هئانسح ْتَحَجرف « هتانسح عم نافيغرلا

 يبأ سيك نم اذه ل : لاق ؟لك هللا لوسر نم اذه تعمس !ةريره ابأ اي : e داز هنکل ؛(0806) يراخبلا اذكو : تلق 0غ(

 0 . . كتأرما لوقت» : هلوق ىلإ ريشي .«ةريره ش
 عنجارتلف غقرلا يف ةحيرص ىرخأ تاياور ركذ هنكلو . 100 27/1170 يجانلا لاق )¥(

 1 '.ةجردم اهَّنأ باوصلا َّنأب (001/4) «حتفلا» يف ظفاحلا مزج كلذلو «ةوذشو فعضم نم ولخت ال اهّنإف اهديناسأ

 نيل



 . 'هحیحص)» ىف نابح نبا هاور

 دبع ًابهار نإ :هظفلو «هيلع '"فوقوم دوعسم نبا نع يقهيبلا هاورو(فوقوم حيحص) (۳۰) - ۸۸٩

 ءهدي يف طقس مث «لايل تس اهعقاوف ءاهيلإ لزنف «هبنج ىلإ تلزنف ًةأرما تءاجف ءةنس نيتس هتعموص يف هللا
 هّفصن هنيمي نع الجر ىطعأف «هرسکف «ٍفيغرب َينأف ءًائيش هبف معطَي ال ؛ًاثالث هبف ىوأف ءًادجسم ىتأف ءبرهف

 تعضوو «ةَفك يف نوتسلا تعضوف « هَحور ضبقف' «توملا كلم هيلإ هللا ٌتعبف «هَفصن هراسي نع ّرخآ ىطعأو
 .- تسلا [فيغرلا] حجر ينعي - حجرف «ُفيغرلا عضو مث تسلا ينعي - تحجرف «ةفك يف تسلا

 باحصأ نم لجر ىلإ انسلج : لاق يفعُجلا هللادبع نب ةريغملا نعو(هريغل ص) )۳١( م85 7

 تركذ :لاقف ؟هيلإ رظنت ام :تلقف «نيمس لجر ىلإ رظني لعجف «ةفصخ نبا ”'وأ] ةفّصَح : هل لاقي لب يبنلا

 : لاق .ٌّلجرلا ٌعرصَي ٌلجرلا :انلق .«؟ديدشلا ام نوردت له» :لوقي هتعمس ي هللا لوسر نم هتعمس ًائيدح

 دلوي ال يذلا لجرلا :انلق .2؟بوقّرلا ام نوردت . بضغلا دنع هّسفن كلمي يذلا لجرلا :ديدشلا ك ديدشلا َّنإ»

 : لاق مث « ئیش مهنم مدقي ملو ءدلولا هل يذلا ٌلجرلا : بوقرلا َّنِإ) :لاق .هل

 نإ» :لاق .هل لام ال يذلا لجرلا :انلق :لاق .«؟كولعصلا ام نوردت» (فیعض) (۲۱) - ٥۲۸

 . هائيش هنم مدقي ملو لاملا هل يذلا ؛كولعصلا لك كولعصلا

 “دنس رظنيو ‹ يقهيبلا هاور

 «هسيلي امب ريقفلا ىلع ةقدصلا يف باب» :«سابللا باتك» يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيو» :(ظفاحلا لاق)

 .ا6/14]

 ىلع ًاقوقوم حص دقو «يليقعلا هفعضو ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل لجر هيفو «تايليئارسإلا نم هنأ نظلا ىلع بلغيو :تلق )١(
 . يتالا دوعسم نبا

 .بابلا اذه يف وهو «حصي الو «رذ يبأ نع ًاعوفرم يور دقو : تلق (۲)

 ةن نيا )۳۹۸/٥(: ةدنسملا» يف عقوو .1؟ةباصإلا» و «ةباغلا دسأ» و ؛ةلاجعلا" و ٠ ٠ /") «ناميإلا بعش» نم ةدايز (۳)

 لوسر دهش لجر نع :اهيف لاق هنأل ؛ يعبات ةياورلا هذه يف وهو «ةدحومو نيتلمهمب «ليجعتلا» يف هطبضر ؛(ةبصح يبأ وأ

 عابتأ تاقث نم وهو «يفعجلا هللادبع نب ةورع هنع هيوري .ظفاحلا هّرقأو لوهجم :ينيسحلا هيف لاق كلذلو هيي هللا

 . نيعباتلا

 . انه هنايب يتأي امك هريغل حيحص ثيدحلا انه ىلإ )£(

 نع ةفصخ نب ديزي نع ةيعش قيرط نم «قفتملا» يف بيطخلاو ًاضيأ هدنم نبا هجرخأ ءاملظم ًادانسإ هتدجوف تلعف دق :تلق (0)

 «ةفصخ نب ديزيو اذه ةريغملا ةلاهج : :ةيناثلاو ىلوألا : للع ثالث هيف «ملظم دانسإ اذهو هب يفعجلا هللادبع نب ةريغملا

 ثدحي يفعجلا هللادبع ني ةورع تعمس : لاق ةبعش انث :رفعج نب دمحم انث :دمحأ لاقف ؛هدانسإ يف بارطضالا : ةثلاثلاو

 ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر نأل ءحصأ اذهو .هركذف : لاقف بطخي كي هللا لوسر دهش لجر نع ةبصح يبأ وأ ةبصح نبا نع

 نع دهاش هل نکل .  ثيدحلا ةلع رهف «مدقت امك لوهجم لجر وه امنإو ءًايباحص سيل هنأ نيبي وهو « ةبصح يبأ وأ ةبصح نبا

 .اهنود ًاقباس هتدروأ كلذلو 00787589 /1) دمحأو م٠ /8) ملسم هجرخأ .كولعصلا ةيضق نود هوحدب دوعسم نبا

 اونسحف ةلهجلا ةئالثلا امأو .(بضغلا نم بيهرتلا ٠١- /بدألا -؟17) يف (ديدشلا) ةيضق ثيدحلا نم فلؤملا ركذيسو

 !(ةفصخ) ةلاهج يمثيهلا نع مهلقن عم ثيدحلا

TA 



 (رسلا ةقدص يف بيغرتلا) ٠

 ةعبس» :لوقي يب هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) +١7 ۸۸۷ - )١(

 ٌقلعم هبلق ل جرو «لجو زع هللا ةدابع يف اشن ٌباشو «"لداعلا مامإلا :'هلظ الإ ٌلظ أل موي هَّلظ يف هللا مهلظب
 بصنم تاذ ةأرمأ هتعد ٌلجرو )هيلع اقرفتو «كلذ ىلع اعمتجا .هللا يف اباحت نالجرو (دجاسملاب

 ٌلجرو E ىتح ءاهافخأف ةقدصب قّدصَت لجرو “هللا فاخأ ينإ :لاقف «لامجو

 . (هائيع تضافف ًايلاخ هللا ركذ

 نع يذمرتاو كلامو ًاشبأ اورد 3٠١[ ٠ /ةالصلا - ٩ ىضم] . اذكه ةريره: يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور

 .كشلا ىلع ديعس يبأ وأ ةريره يبأ

 هللا قلخ املا : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو (فیعض) (۱) - ۲۹ 15

 !انبرباي :ثلاقف «لابجلا ةدش نم ٌةكئالملا ثبجعف «تّرقتساف لابجلاب اهاسرأف :"ةَقَكَتو ديمت تلعج ضرألا
oeٌرانلا :لاق ؟ثيدحلا نم ّدشأ ًاقلخ تقلخ لهف :اولاق .ديدحلا معن : . 

 .حيرلا :لاق ؟ءاملا نم َّدشأ ًاقلخ ٌتقلخ لهف :اولاق .ًءاملا :لاق ؟راتلا نم دش ًاقلخ تقلخ لهف :ا

u lG CES 

 .«بيرغ ثيدحا : يذمرتلا لاقو ءامهريغو يقهيبلاو هل ظفللاو يذمرتلا هاور

 رسلاةقدض َّنإ» :لاق اإ يبنلا نع هنع هللا يضر ةدْيَح نب ةيواعم نعو (هريغل ح) (۲) - ۸۸۸-6
 ٠ . «ىلاعتو كرابت ٌبرلا بضغ ءىفطُت

 .دهاوشلا يف هب سأب الو «نيمسلا هللادبع نب ةقدص هيفو ««ريبكلا7 يف يناربطلا هاور

 ثيدج يف ءاج امك شرعلا لظ انه دارملاو ءهناطلسو هقلخو هكلمو هلل وهف لظ لکو فلم اإ لاحت هللا ىلإ لظلا ةا )%0

 مهذخأو ار «سمشلا مهنم تندو «نيملاعلا برل سانلا ماق اذإ ؛ةمايقلا موي مويلاب دارملاو ءنيبم رخآ

 شرعلل الإ ؛ءيشل كانه لظ الو «قرعلا

 نم دب الو :تلق .هعفن مومعو هحلاصم ةرثكل هب از تارازا نم لا عقم ی ق ف ركل نت لك رم )9
 : ١ .هبتف :ًالداع نوكي نأ نكمي ال كلذ ريغب هلال < ةنسلاو باتكلاب مكحي نمب كلذ دييقت

 .اهيف ةعامجلل ةمزالملاو ءاهل بحلا ديدش :يأ (۳)

 نم اقرفت ىتح كلذ ىلع ارمتساو هللا بح امهعامتجا ببس ناك :يأ ؛هللا بح ىلع اقرتفاو :هللا بح ىلع اعمتجا :اهانعم )٤(
 . امهقازتفاو امهعامتجا لاح ىلاعت هلل هبحاص امهنم دحاو لك بح يف ناقداص امهو ءامهسلجم

 رسعو اب هللا ةرثكا لايجلاو بشتلا اذ حو «هسفن رجزيل بلقلاب لمتحيو «ناسللاب كلذ لاق نوكي نأ لمتحي 2(

 . هناسلو هبلقب كلذ لاق هلأ رهاظناو : تلق . اهلوصح

 يذمزتلاو ملسمو يراخبلا هاور : :هجيرخت يف لاقي نأ يغبني» :هتصالخ امب (۲/۱۱۷-۱/۱۱۸) يجاتلا هبقعت دقو لاق اذک )0

 ًاضيأ ءاور ةقيرط نمو ٠ كشلا ىلع ديعس يبأ وأ ةريره يبأ نع «أطوملا» يف كلام هاؤرو «هدحو ةريره يبأ نع يئاسنلاو

 .١يذمرتلاو ملسم

 .بلقنت : (اقكت) و .لامو كرحت اذإ :(ديمي ءدام) (۷)

TAT 



 عئانص» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (هريغل ح) (۳) - ٦ _ ۸۸۹٩

 . رمعلا يف ديزت محلا ُةَلِصو ؛ٌبرلا َبضغ ءىفطُت رسلا ةقدصو «ءوسلا عراصم يقت فورعملا

 . نسح دانسإب (ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ةملس مأ نع يورو ((فيعض) (۲) 07٠ وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ(هريغل ح)) (4) م0 _ ۷

 بضغ ءىفطُ ًاَيِفَح ٌةقدصلاو .ءوسلا ٌعراصم يقت فورعملا عئانص» : لل هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر

 يف فورعملا لهأ مه ايندلا يف فورعملا لهأو «ةقدص فورعم لكو ءرمعلا يف ديزت محرلا ُةَلِصو ءٌبرلا

 . "[فورعملا لهآ ةنجلا لخدي نم لوأو] ''”ةرخآلا يف ركنملا لهأ مه ايندلا يف ركنملا لهأو) ةرخآلا

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ؟ةقدصلا ام !هللا لوسر اي :لاق رذ ابأ نأ : هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو(فيعض) (۳) هاا

 ًافاعضأ هل هفعاضيف ًانسح ًاضرق هللا ضرقُب يذلا اذ نم» :أرق مث ءاديزملا هللا دنعو «ةفعاضم فاعضأ» :لاق

 اودبُت نإ :أرق مث ؛«لقُم نم دهج وأ «ريقف ىلإ ٌرس» :لاق ؟لضفأ ة ةقدصلا يأ !هللا لوسر اي :ليق . #ةريثك

 . ةيآلا 4 يه اًمعنف تاقدصلا

 . ديزي نب يلع امهدانسإ يفو هل ظفللاو يناربطلاو «ًالوطم دمحأ هاور

 ةثالثو هللا مهبحي ٌةثالث» :لاق ايب يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (فيعض) (4) - oY _ ب

Eهوعنمف ؛مهنيبو هنیب ةبارقب مهلأسي ملو ءهللاب مهلأسف ًاموق ىتأ لجرف ؛ مهبحُي نيذلا امأف » 

 ناك اذإ ىتح ؛ مهل اوراس موقو .هاطعأ يذلاو ءهللا الإ هتيطعب ملعب ال ًارس هاطعأف مهباقعأب لجر تّلختف

 ودعلا يِتَلَف برس يف ناك ٌلجرو .يتايآ اولتيو ينقلمتي ماقف ءمهَسوؤر اوعضوف هب ُلدعُي امم مهيلإ ٌبحأ مولا

 ا او «ينازلا خيشلا لا ديت ىتلتوو .هل تفي وأ ٌلتقي ىتح هردصب لبقأف ءاومرُهَف

 .«مولّظلا ينغلاو

 يئاسنلاو ««هوعنمف» لقي مل ةميزخ نبا نأ الإ ؛امهل ظفللاو ««هحيحص» يف ةميزخ نباو ءدواد وبأ هاور

 ضغبيو» :هرخآ يف لاق هنأ الإ ؛«هحيحصا» يف نابح نباو ««نيعلا روحلا مالك باب» يف هركذ «يذمرتلاو

 . «ربكتملاو «ليخبلاو «ينازلا خيشلا

 . دانسإلا حيحصا : : لاقو مكاحلاو

 (مهريغ ىلع مهميدقتو براقألاو جوزلا ىلع ةقدصلا يف بيغرتلا) ١١

 لاق :تلاق امهنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع ةأرم| ةّيفقثلا بنيز نع(حيحص) ٠ _ ۸4١ - )١(

 يف ثيدحلا نم ةعطق يهو ءاهانلقن هنمو ؛خيشلا لوصأ يف ةتبثم يهو « «نيتقباسلا هيتعبطب باتكلا نم ةعطقلا هذه تطقس 220

 .[ش] .«ةيرينملا ط_ 5 مقر ٣١ / 5 الثم رظنا «تاعبطلا رئاس

 )1١955( «ةاكشملا» :رظناو .لصألا يف هتنيب امك رظن هيق دواد يبأل هوزعو «فرعي ال لجر ًاعيمج مهدنع هيف :تلق (0)

 1١(. 5 /4) ةميزخ نبا ىلع قيلعتلاو

FAY 



 :تلقف ءدوعسم نب هللادبع ىلإ ثعجرف ':تلاق . (ًنُكيِلُخ نم ولو !ءاسنلا رشعم ايَنفَّدصَت» : ل هللا لوسر

 الإو «ينع يزجُب كلذ ناك ناف ُهَّلَسَ هتئاف «ةقدصلاب انرمأ دق لك هللا لوسر َّنإو «ديلا تاذ فيفخ لجر كن
 فا هللا لوسر بابي راصنألا نم ةأرما اذإف ,ٌتْقلطناف ءِتنأ هتئا لب :هللادبع لاقف .مكريغ ىلإ اهتفرص
 نك هللا لوسر تئا : هل انلقف «لالب انيلع جرخف «ةباهملا هيلع تيقلأ دق لك هللا لوسر ناكو ٠ «يتجاح اهتجاح
 الو ؟اًمهروجح يف ماتيأ ىلعو ٠ ءامهجاوزأ ىلع امهنع ةقدصلا ءىزجتأ : ٌكنالأسي «بابلا يف نيتأرما نأ هربخأف
 :لاقف .(؟امه نم» : لي هللا لوسر هل لاقف ؟هلأسف ی هللا لوسر ىلع لالب لخدف :تلاق .نحن نم هربخت
 لوسر لاقف . دوغسم نب هللادبع ةأرما :لاق .2؟بنايزلا يأ» :للب هللا لوسر لاقف .بنيزو راصنألا نم ةأرما

 . «ةقدصلا رجأو «ةبارقلا رجأ امهل» : هك هللا

 .هلإ ظفللاو «ملسمو يراخبلا هاور

 ٌةقدصلا» : لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر رماع نب ًاناملس نعو (حيحص نسح) (1) - موك - 1۸41
 . اةلصو ٌةقدص : ناتثثا منجرلا يذ يلعو ءةقدص :نيكسملا ىلع

 حيحبصلا اقر ئالا «مهجيحسا يف ناجح نو ةيزغ ناو ؛تسحو يمزاو ياسا اد
 5 . (دانسإلا

 ..«ةلصو ٌةقدص : E a لاق : ةميزخ نبا ظفلو

 نع و للا لوسر لاس الجو ذأ : هنع هللا يضر مازح نب ميكحن نعو (هريغل ص) (۳) - 8498-5
 .«حشاكلا محرلا:يذ يلع» :لاق ؟لضفأ اهيأ تاقدصلا

 Bk . نسح دنحأ داتسإو «يناربطلاو دمحأ هاور

 ةقدصلا لضفأ َّنأ : ينعي «هرضخ وهو «هحيشك يف هتوادع رمضي يذلا وه : ةمجعملا نيشلاب (حشاكلا)

 : يا . هنطاب يف ةوادعلا رمضملا محرلا يذ ىلع

E OR Eٌلضفأ» ل  

 1 . «حشاكلا محّرلا يذ ىلع ٌةقدصلا ةقدصلا

 :لاقو ملر «(هحيحص) يف ةميزخ نباو « حيحصلا لاجر هلاجرو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . ؟ملسم طرش ىلع حيحص»

 ىلع ةقدصلا نإ» : لاق ةي هلا لوسر نأ ؛ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعوإ (فيعض) (1) - ٠۴۳-4
 .«نيترم اهرجأ ٌفّعَضُي ةبارق يذ

 .رحز نب هللاديبع قيرط نم !ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ,«يناهلألا (ديزي نب يلع) نع هبوري رهو باتكلا رخآ يف هيف ظافحلا لاوقأ ركذ د دقو هيف فلتخم هنأ ىلإ ريشي :تلق 2غ(

 هنأبإ . ينالقسعلا ظفاحلا مزج كلذلو :."ينطقرادلا هكرتو «هرفعض» :«يتغملا» يف يبهذلا لاق دقف ؛ىلوأ هب هلالعإو
 . 01/475 ۲٤٤/ /۸) امجعملا1 يف ثيدحلاو «ءىطخي قودص» :(رحز نبا) يف لاقو . «فيعض»

TAA 



 هلام لضف نم هبيرق وأ هالوم ناسنإلا لأسي نأ نم بيهرتلا) ۴

 (نوجاتحم هؤابرقأو بناجألا ىلإ هتقدص فرصي وأ هيلع لخبيف
 ينثعب يذلاو» : 5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (فيعض) )١( ه4 _ ٥

 هراج ىلع لواطتي ملو ءهفْعَضو هَمْدُي َمِحَرو ؛مالكلا يف هل َّنالو .ميتيلا مِحّر ْنَم ةمايقلا موي هللا ُبّذعي ال قحلاب

 نوجاتحم ةبارق هلو لجر نم ةقدص هللا لبقي ال «قحلاب ينثعب يذلاو !دمحم ةَ اي» :لاقو .«هللا هانآ ام لضفب

 .«ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني ال هديب يسفن يذلاو «مهريغ ىلإ اهفرصيو «هتلص ىلإ
 .'كورتملاب سيلا : متاح وبأ لاق يملسألا رماع نب هللادبعو .تاقث هتاورو يناربطلا هاور

A4 _ ۱A؟ُبأ نم !هللا لوسر اي : : تلق :لاق هدج نع هيبأ نع ميكح نب ٍزُهَب نعو (نسح) (1) - ٦ 

 هالوم ٌّلجر لأسي ال» : ةي هللا لوسر لاقو . «برقألاف ٌبرقألا مث كاب مث كَم مث كمآ مث ءَكَمأ» :لاق

 .«عرقأ ًاعاجش هعنم يذلا هّلِضف ةمايقلا موي هل يعد الإ «هايإ ٌةَنميف هدنع وه لضف نم

 يذلا :(عرقألا» :دواد وبأ لاق .«نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو ىئاسنلاو هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 .©")امُسلا نم هسأر رعش بهذ

A4 _ AVهللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ىلَجَبلا هللادبع نب ريرج نعو (حيحص نسح) (۲) -  

 ًةيَح منهج نم هل هللا جرخأ الإ ؛هيلع لخبيف «هايإ هللا هاطعأ ًالضف هلأسيف ءوِمَحَر اذ ينأي مجَر يذ نم ام١ : يب

 هب قوطي ٠ ظلت اب (ٌعاجش) : اهل لاقي

 '.ديج دانسإب «ريبكلا» و «طسوألا! يف يناربطلا ءاور

 . ماعطلا راثآ نم مغلا يف ىقبي ام مٌّكَطت :(ظملتلا)

 امّيأ» : ك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ح) () 4-/8907 

 «©”!ثيدحلا «ةمايقلا موي هّلضف هللا هعنم ؛هعنمف «هلضف نم هلأسي همع نبا هاتأ لجر

 .بيرغ وهو ءاطسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 (هلضف يف ءاج امو ضرقلا يف بيغرتلا) ٣

 :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع (حيحص) (۱) 848-84

 . 1ةَبقَر تع لثم هل ناك ؛ًاقاقُر ی ّدَه وأ «يقرو وأ نبل ةحينُم نم نما

 وزعلا هقالطإو .ىرخأ ًاللع هيف نإ مث ؛هريغو ظفاحلا هفعض كلذلو «يهاولاب سيل «فيعض هنأ ينعي امنإ اذه :تلق )١(

 )۳۳۳١(. «ةفيعضلا# يف هتجرخو «يمشيهلا هديق هبو ؛«طسوألا» يف هجرخأ امنإو :«ريبكلا مجعملا» يف هنأ مهوي يناربطلل

 يجانلا راكنتسا انركذو .(ثيدح ؟ /باب -؟) قبس اميف فنصملا هلاق امل ًافالخ «(عرقألا) ريسفت يف باوصلا وه اذه :تلق (؟)

 .هعجارف ءهايإ

 ءًاضيأ دمحأ هجرخأ ردقلا اذهو .«ةمايقلا موي هلضف هللا هعنم :الكلا لضف هب عنميل ءاملا لضف عنم نمو :همامتو :تلق (۳)

 .(281) «ريضنلا ضورلا» يف جّرخم وهو

 .ديدشتلا ةءارق ىلع (يدهي ال نم مأ# :ىلاعت هلوق هنمو :لادلا ديدعتب (4)
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 «حيح نسج ثيذخ# : يذمرتلا لاقو .«هحيحص» يف نابح نباو هل ظفللاو  يذمرتلاو دمحأ هار
 ةيادح هب ييي امن: ..كًاقاقز ىده وأ» :هلوقو «مهردلا ضرق هب ينعي امنإ «قرو ةحيلم حنم» :هلوق ىنعمو
 .ىهتنا «ليبسلا داشرإ وهو « قيرطلا

 ضرق ٌلك» .:لاق يک يبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هريفل ح) (۲) - 44-5
 ا .هققدض

 . يقهيبلاو نسح دانسإب يناربطلا هاور

 ىأرف ؛ةنجلا لجر لخدلا : لاق يك يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يآ نعو (نسح) (۴)- 1-۱

 .«رشع ةينامثب ضرقلاو ءاهلاثمأ رشعب ٌةقدصلا : اهباب ىلع ًابوتكم
 .ديمح نب ةبتع ةياور نم امهالك ؛ يقهيبلاو يناربطلا هاور

 «كلام يبأ نب , ديزي نب دلاخ نع امهالك ؛ًاضيأ يقهيبلاو هجام نبا ءاورو (ادج فيعض) (1) - ۴ ه6
 ءاهلاثنأ رشعب ةقدصلا :ًابوتكم ةنجلا باب ىلع يب يرسأ ةليل ثيأر» : لل هللا لوسر لاق :لاق سنأ.نع

 5 . ثيدحلا «رشع ةينامثب ضرقلاو
 ا : .رلاخ نم ًالاح حلصأ يدنع ديمح نب ةبتعو
 مل نماما : : لاق لَ يبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (؟) - كدا تدل

 . رم اهتقدصك ناك الإ ؛نيترم ًاضرق ًاملسم ٌضرقُي
 .ًافوقومو ًاعوفرم يقهيبلاو ««هحيحص" ف نابح نباو ؛هجام نبا هاور

 ا : اب هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 4015-7 - )٩(
 . «ةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رسب ٍرِسعُم

 نإ يتأي ثيدح يف .هجام نباو يئاستلاو هواد وبأو يذمرتلاو ملسم هاورو .(هحيحصا يف نابح نبا هاور
 .[يلاتلا بابلا يف] ىلاعت هللا ءاش

 نع عضولاو ناشتا ,رسعملا ىلع ريسيتلا يف بيغرتلا) 5
 «هدجو مث. هنع ىراوتف «هل ًاميرغ بلط هلأ : هنع هللا يضر ةداتق يبأ نع (حبحص) (۱) 405-64

 هللا ةي يب نأ هرس نم" :لوقي لي هللا لوسر تعمس ينإف :لاق كالا : : لاق “هللا :لاق .رسعم يّنِإ :لاقف

 ) )1١فعض هيف دنسب (477/1) دمحأ هجرخأ .ًاعوفرم هوحن يور دق اذه يذمرتلا ريسفت :تلق .

 : .«ماهوأ هل قودص» : ظقاحلا لاقو «ثيدحلا حلاص» : متاح وبأ لاق . طسو وه :تلق ()
 لاق امك ماهوأ هل قودبص (ديمح نب ةبتع) و :(17537) «ةفيعضلا# يف هثيدح تجرح دقو مهتم (ًادلاخ) نأل كلذو :تلق (9)

 : .«حيحصلا# يف هتدروأ كلذلو اذه ليبق هثيلح فنصملا قاس دقو « ظفاحلا

 . باتكلل ىرخأ ةخسنل قباطملا وهو ؛هانتبلأ ام باوصلاو ؛«نيترم# :رخخالا عضوملا يفو «؟ةرم: لوألا عضرملا يف لصألا ()
 . ةروسكم امهنم ءاهلاو دم الب يناثلاو «هللاب : يأ ؛ماهفتسالا ىلع ةدودمم ةزمهب لوألا )0(
 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (0
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 . «هنع ْعَضَي وأ ءٍرسعُم نع ُنّفَيلَف ؛ ةمايقلا موي برك نم

 .هريغو ملسم هاور

 موي پرک نم هللا ُهّيجنُي نأ هرس نم” : هيف لاقو «حيحص دانسإب ؛طسوألا# يف يناربطلا هاورو (هريغل ص)

 . «ًارسعُم زظنيلف ؛هشرع تحت هّلظُب نأو «ةمايقلا

 ٌةكئالملا ِتَّقَلَت» :و هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو (حيحص) (۲) ه4 6

 ّسانلا نيادأ تنك :لاق ءرّكْذت :اولاق ءال :لاق ؟ًائيش ريخلا نم َتْلِمَع :اولاقف < ءمكلبق ناک نمم يلجر حور

 . «هنع اوزواجت : هللا لاق «رسوملا نع اوزّوجتيو ءَرسعملا اورظْنُي ْنأ ينايتف رماق

 .هل ظفللاو ملسمو يراخبلا هاور

 ام :هل ليتم لا لست ام ار نأ : ال يبنلا نع ًاضيأ ةقيذاح نع هجام نباو ملسمل ةياور يفر

 وأ «ةككلا يف زّوجنأو ٠ َرسعملا رظنأ تنكف «سانلا ٌعيابأ ُثنك : لاقف ءرکذ امو رک اًمإف : :لاق ؟لمعت تنك

 .«هل َرِفْغَف ءدقتلا يف

 ءانأ مكلبق ناك نمم ًالجر نا : لوقي اي هللا لوسر تعمس :لاق ًاضيأ هنع ملسمو يراخبلل ةياور يفو

 يّنأ ريغ ؛ًائيش ملعأ ام : لاق ءرظنا :هل ليق «ملعأ ام :لاق ؟ريخ نم تلمع له :لاقف ءهحوُر ضبقيل ُكلّملا

 انأو :دوعسم وبأ لاقف .«ةنجلا ُهللا هّلخدأف ءرسعملا نع زواجتأو ءَرسوملا رظنأف ءايندلا يف سانلا عيابأ تنك

 .كلذ لوقي هتعمس

 ا :هلا لاققا ٠ لام هللا هانآ هدابع نم ٍدبعب هللا يب ا : لاق هنعو (حيحص) _ ۹

 ٌناوَجلا يقّلُح نم ناكو «ّسانلا ٌعيابأ ٌثنكف ءًالام ينتيتآ !بر اي :لاق «ًاثيدح هللا نومتكي الو#» :لاق

 . «يدبع نع اوزواجت «كنم كلذب قحأ انأ : ىلاعت هللا لاقف . ٌرسعُملا ُرظَنأو ءرسوملا ىلع رّسَيُأ تنكف

 اذكه ملسم هاور . ب هللا لوسر يف نم هانعمس اذكه :يراصنألا دوعسم وبأو رماع نب ةبقع لاقف

 . دوعسم يبأو ةبقع نع ًاعوفرمو ؛ةفيذح ىلع ًافوقوم

 ُنيِادُي ٌلجر ناك» : لب هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳) 900 /١١91 

 ٌرواجتف هللا ّيقلف :ءانع ٌرواجتي لجو زع هللا لعل ءهنع رواجتف ًارسعم َتْيَنَأ اذإ :هاتفل لوقي ناكو ؛ سانلا

 . اهنع

 ناكو «طق ًاريخ لمعي مل الجر نإ : لاق يَ هللا لوسر َّنأ :هظفلو «يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 هللا لاق كله املف ءانع زواجتي هللا لعل ءرواجتو ءرّسَع ام كرتاو «رسين ام ذخ : هلوسرل ُلوقيف «َسانلا ٌنيادُي

 )١( يف الو انه فلؤملا هل هبنتي مل هتاور ضعب نم مهو وهو «(. . .دوعسم وبأ) و (رماع نب ةيقع) : :«ملسما يف عقواذك ١59-

 نب ةبقعل سيل «يراصنألا دوعسم وبأ ورمع نب ةبقع : باوصلاو «هريغو يتطقرادلاك ظافحلا كلذ ىلع هن نكل ء(۷ /عويبلا

 ًاصاخ ًامقر هتيطعأل كلذ الولو ؛يزملل (؟715 /۴) ؛فارشألا ةفحت# و ؛يورنلل «ملسم حرش# :هل عجار .ركذ هيف رماع

 !مهبأدك ةثالثلا نوقلعملا هنع لفغو . هبنتف : رماع نبا لجأ نم
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 ام ذخ :: هل ثق ىضاقتي هلثعب اذإف «ٌسانلا نيادأ تنكو «مالغ يل ناك هنا الإ :3ال : لاق ؟طق ًاريخ تلمع له :هل
 : . :«كنع ٌتزواجت دق : ىلاعت هللا لاق .انع زواجتي هللا لعل ءزواجتو ءرُسَع ام كرتاو ریت

 : ل هللا لوز لاق :لاق هنع هللا يضر يردبلا دوعسم يبأ نعو (حيجص) (6) - ۹1 © 4
 ناكو «ًارسوم ناكو .«ّسانلا ٌطلاخي ناك هلآ الإ «ءيش ريخلا نم هل دجوي ملف «مکلبق ناک نمم لجر ٌبِسوحاا
 .«هنعاوزواجت «كلذب قحأ نحن : ىلاعت هللا لاق ٠ ءرسعملا نع اوزواجتي نأ هناملغ رمأي

 . يذمرتلاو ملسم هاور

 َرَظْنأ نم» : :لوقي ه8 هللا لوسز تم: لاق هنع هللا يضر ةديّرُب نعو (حيحص) (0) - ليي لكحل
 اي :تلقف .«ةقدص هيلثم موي لك هلف ؛ًارسعم رظنأ نم» :لوقي هتعمس مث. . «ةقدص هيلثم موي َّلك هلف ؛ًارسعم
 هلف ؛ًارسعم رظنأ نما : : لوقت كتعمس مث ««ةقدص هلثم موي لك هلف ًارسعم رظنأ نما : لوقت ل وقت كتعمس !هللا لوسر
 هيلثم مب لكلب «ةرظْناف لح اذإف «نيّدلا لحي ْنأ لبق ةقدص هلثم موي لك» :هل لاق .«ةقدص هيلثم موي لك
 . ؛ةقدص

 نم» : اريح علو ون ناو ًاضيأ دمحأ هاورو ؛«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «مكاحلا هاور
 E E ةقدص موي لك هلف ؛ًارسعم رظنأ

 : . "امهطرش ىلع حیحص : مكاحلا لاقو

Aملل نع سقت نما : :لاق الڳ يتلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (3) -  
 هيلع هللا َرَّسَي ب ءايندلا يف ٍرسعم ىلع رّسب نمو «ةمايقلا موي ٍبرُك نم ةبرُك هنع هللا سَ ؛ايندلا ٍبَرُك نم ةبرُك

 كادت درع ياو اغار ريا E وبر
 ٍ ا . ؛هيخأ نوع يف دبغلا

 ىلع حيحص) : :لاقو مكاحلاو ارصتخم هجام نباو يئاسنلاو «هنسحو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور
 ١[. /ملغلا ۳ ىضم] .«امهطرش

 ملسم نع جوف نم : : ال هللا ٌلوسر لاق : لاق ًاضيأ ةريره يبأ نع يورو (عوضوم) (1) - 0
 بر الإ مهيضحي ال ْمَلاع امهتوضب ءيضتسب 3 ىضتسي ؛ طارصلا ىلع رون نم نيتبعش ةمايقلا موي هل ىلاعت هللا لعج ؛ةيرك
 ا . (ةزعلا

 .بيرغ وهو ؛«(طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هّلظأأ ل عضو أ ريمث ظا نما: : ةا هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ هنعو (حيحص) (۷) 404
 . (هلظ الإ لظ ال! موي «هشرع لظ تحت ةمايقلا موي هللا

 .«حيحص نسح ثيدح؛ :لاقو يذمرتلا هاور

 3 و ا

 عضوو. ناتاه يانيع ترصبأ :لاق هنع هللا يضر ِرَسيلا يب بأ نعو (حيحص) N) = 1 مع
 ىلإ راشآو - اذه .يبلق هاعوو - هينذأ يف هيعبصإ عضوو  ناتاه يانذأ ثعمسو <« هينيع ىلع هيعبصإ
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 . هلظ يف هللا هلظأ ؛هل عضو وأ ءارسعم رظنأ نما :لوقي ايب هللا لوسر  هبلق "طاب

 .ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو هل ظفللاو  مكاحلاو هجام نبا هاور

E SS (WD oV °لوسر ىلع دهشأ إف:  

 وأ ءأئيش دجي ىتح ًارسعم رظنأ لجرل ةمايقلا موي هللا ّلظ يف ٌلظتسي سانلا لوا نإ» : :لوقي هتعمسل هي هللا

 . «هتفيحص قرخيو «هللا هجو ءاغتبا ةقدص كيلع يل ام : لوقي ؛هبلطي امہ هيلع قدصت

 . هيلع يتلا ةدهٌعلا عطقي : يأ ««هتفيحص قرخيو» :هلوق

 دارأ نم» : لَ هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا نع يورو (فيعض) (۳) - 578-14

 ١ . (رسعم نع جرفيلف «هثبرك فشكت نأو ؛هثوعد باجتست نأ

 «؛!(فورعملا عانطصأ باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 » : م هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) (4) هالو

 ۰ .«هتبوت ىلإ هينذب هللا هرظنأ ؛هترسْیم ىلإ ًارسعم رظنأ
 .اطسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 نزار انعم نوفي مو ا ىلإ ف هل اور عرض ناك غو ی (ه)إ م65

 . ؛منهج حيق نم هللا هاقو ؛هل عضو وأ ًارسعم رظنأ نم :- ضرألا ىلإ هديب نمحرلادبع وبأ

 لع هللا لوسر لخد :لاق :هظفلو ««فورعملا عانطصا» يف ايندلا يبأ نباو ؛'”اليج دانسإب دمحأ هاور

 :لاق .هّرسي انلك !هللا لوسر اي :انلق .2؟من منهج حبق نم لجو زع هللا هيَ نأ هر رسي مكُيأ» :لوقي وهو دجسملا

 . منهج حْيَف نم لجو زع هللا هاقو ؛هل عضو وأ ًارسعم رظنأ نم»

 » :لوقي هي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو (حيحص) (4)- ۷ _ 41١

 . «ةمايقلا موي شرعلا لظ يف ناك ؛هنع احم وأ «هميرغ نع سّن

 .هبحاص تام عطق اذإ ؛نيتولا نم بلقلاب لصتم قرع :نونلا رسكب )1(

 هل مكاحلا كاردتسال هجو الف ءرصتخم هجام نبا دنع وه مث . (5711/4-7717) !هحيحص# رخآ يف ملسم هجرخأ دق :تلق (۳)

 !يبهذلا هعبت إو ءايإ فلؤملا رارقإل الو ؛ملسم ىلع
 ابأ) عبات نم لك نودو هرَسّيلا يبأ نع هاور نم لك نود قايسلا اذهب درفت دقو «فورعم هلاحو «ةعيهل نبا هيفو ؛لاق اذك )7(

 «ةفيعضلا» يف اذه تجرح مث نمو 844(2) هريضنلا ضورلا» يف مهئيداحأ تجرخ «عمج مهو ةباحصلا نم (رسيلا

095197 

 :اضيآ كمآ هاورو»: تلق 7

 لاق .(ةنوُعَج) هدج وأ هيبأ مساو ؛میرم يبأ نب حون وهو «متاح يبأ نبا هفرعي مل «يملسلا (ةنرْعَج نب حون) هيف :تلق ()
 الو ةفثب سيل ءورم يضاق ميرم يبأ نب حون وهو ؛ةلوعج نب ديزي نب حون :ليقو ؛ةئوعج نب حون ةمصع وبأ' :يئاسلا
 يوار رهو «يرصملا ديزي نب هللادبع نمحرلادبع وبأ وه ءىرقملاو .؟لامكلا بيذهت» يف اذك .«ءىرقملا هنع ىور ؛نومأم
 .(51741) ؛ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو ء(حون) نع ثيدحلا اذه
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 ©!(نسح ثيدح اذه» :لاقو.«(ةنسلا حرش» يف يوغبلا هاور

of ۹Aهللا لؤسر تعمس : لاق هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع يورو (ادج فيعض) (7) -  

 .«مراغل كرت وأ ءارِسْعُم رظنأ ؛ هّلظ الإ ّلظ ال مري هّلظ يف ًادبع هللا ّلظأ» : لوقي لي

 دنس ملا دئاوز يف دمحأ نب ر هللادبع هاور

 .هوحنب بابلا لوأ يف مدقتو .

 : ال هللا لوسر لاق : ناقتي هللا يضر هراز نب عا قع زرو رل تم ۰ (-4۱1-
 . «هنع عضيل وأ ءرسعم ىلع سلف ؛هلظ الإ لظاال موي هلظ يف هللا هل نأ هرس نم»

 .دهاوش هلو «اريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ا للا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر سوأ نب هادش نع يورو (هريغل ص) (11) - ۹1۳-۰

 : . ةةمايقلا موي هَّلظ يف ُهللا هلظأ ؛ هيلع قدصت وأ «ًارسعم ٌرظنأ نم :لوقي

 . «طسوألا» ىف ىناربطلا هاور

 خش راخدالاو كاسمإلا نم بيهرتلاو امرك ريخلا هوجو يف قافنإلا يف بيغرتلا) 5

 حبي موي نم امال: : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يِبأ نع (حيحص) (۱) - ١-4141

 .. أفلت ًاكشمم طعأ مهللا را لرو الخادم ظمأ للا امهدحأ لوقيف «نالزني ناكلم لإ هيف دابعلا

 ' .ملسمو يراخبلا هاور

 مولا يرق نم : لوقي ةنجلا باوبأ نم ٍبابب ًاکَم نإ» :هظفلو ءادهحيحلص» يف نابح ن نباو (حيحص)

 ٠اف اكسمم طعأو ءًافلخ ًاقفنم طعأ مهللا : لوق رخآ بابب ُكَلَمو ءًادغ جي
 ناتا هللا لاق» :لاق يب هللا لوسر َّنأ نو ا حبش ۹10 _- ۲

 ةقفن اهشيغب ال ىألم هنللا دي :لاق-و .كيلع ٌيفُأ قفنأ يبصعاي

 يف وهو ج داب (۸١١و ۳۰۰ /۵) دمحأو ۲٦۱(. /۲) ٰيمرادلا هاور ثيدحلاف: ؛ةعجنلا فتصملا دعبأ دقل :تلق )١(
 «اةتسلا حرش# ىلع قلعملا اذهل هبنتي ملو .ىلوأ ك هوزع ناكف .يمرادلا قيرط نم ۲۱٤۳/۱۹۹( /۸) «ةنسلا حرش
 ةعبطلا يف هب حرصملا حيحصتلا نرد نيسحتلا - مهنم الهج - اودلقف - ةلابإ ىلع ًائغض - اودازو !ةثالثلا نوقلعملا هلهاجتو
 نم باجعلا ؛ | بجعلا ىرتل !تئش نإ ةمدقملا عجارو AR هوبسني نأ نود !!دمحأو يمرادلل هوزع اولقن اهنمو !!ةقباسلا
 !تاقرسلا

 ناقيضلاو لايعلا ىلعو ؛قالخألا ةراكمو تاعاطلا يف قافتإلا يف اذه :ءاملعلا لاق» :؟ملسم حرش» يف يورنلا لاق 00
 1 . اذه نع كاسمإلا وه مومذملا كاسمإلاو فرس ىمسي الو «مذي ال ثيحب «كلذ وحنو تاقدصلاو

 يناربطلا دنع ةنأل هتفذحف ,9(ءامسلا باوبأ نم بابب) :لاق هنأ الإ ؛نابح نبا لثم يناربطلا هاورو# : ةصن ام لصألا يف انه ()
 نابح نبا ظفلو .٠ةقثب .سيل» : يئاسنلا لاق «ينيعرلا دواد نبا وهو ؛«مادقم) هخيش نع (8975 758١ /8) «طسوألا" يف
 ا .(970) «ةحيحصلا» يف جرخم

 يراخبلل ةيازر وهو ««اللا نيمي ي١ :(۷۷/۳) هيتياور يف ملسم ظفلو ««ريسفتلا» يف هل قايسلاو ءيراخبلل ةياور يف عقو اذك . )€(
 ةدايزلا اهديؤيو 00(«2 ر ۳۱۷و۲٤۲ /۲) دمحأو (۸۷ /۱) هجام نباو ؛(۸٤۳۰) مقرب يذمرتلا هاور كلذكو «؛دیحوتلا» يف

 = نم ىلع اهب بقعتيو) :اهبقع ظفاحلا لاقو «يراخبلل ةياورو :نيرخآلاو ملسمل يهو ؛يتأي امك «ثيدحلاب اهتقجلا يتلا

 نذل



 ىلع هشرع ناكو «هدیب ام ضي مل ِهّنإ ؛ضرألاو ٍتاوامسلا َقَلَح ذنم ّقفنأ ام متيأرأ ءٌَراهنلاو ليلا “احس

 .«عقريو ضفْخَي «نازيملا [ىرخألا] هديبو ءءاملا

 . ملسمو يراخبلا هاور

 .اهصقني ال :يأ ؛هلوأ حتفب (اهضيغي ال)

 كّنِإ مدآ نبا اي» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص) (۴) - 415 11

 ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو «لوعت نمي أدباو ؛فافك ىلع مالت الو «كل رش هكسمت نأو «كل ٌريخ َلضفلا لبث نأ

 .«ىلقسلا

 /)٤۰([. مقر-۳۹ /باب 4 انه ىضم] .يذمرتلاو ملسم هاور

 .ةجاحلا ردق ىلع ديزت ال ءةعانقلا عم سانلا ىلإ ةجاحلا نع فك ام :فاكلا حتفب (فافكلا)

 . ةجاحلا ردق ىلع داز ام :(لضفلا) و

 تعلط ام» :لاق اه هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (4) - ۹۱۷ - "14

 . أفلت هبقعأف كسمأ ن نمو ءًافلخ هبقغأف قفنأ نم م مهللا : نايداني ناكّلَم اَهْيَحْيَجِبو الإ طق نمش

 . ؟دانسإلا حيحص) :لاقو «هوحنب مكاحلاو «اهحيحص) يف نابح نباو «دمحأ هاور

 موي نم ام» : هلك هللا لوسر لاق :- هتاياور ىدحإ يف - هظفلو «مكاحلا قيرط نم يقهيبلاو (نسح)

 اوله سانلا اهيأ اي» : نيلقثلا ريغ مهّلك هللا قلخ ام هعمسي ًءادن نايداني ناکّلَم اهّيِتبْرَجِب ناكو الإ هُّسمش تعلط

 ٌءادن نايداني ناكلَم اهيتبْئجب ناكو الإ ٌسِمشلا تبآ الو . «ىهلأو رك امم ريخ ,ىفكو لق ام َّنإف ؛ مكبر ىلإ

 يف ًانآرق كلذ يف هللا لزنأو هلت ًاكسمم طعأو ءًافلخ ًاقفنم طعأ مهلا" : نيلقتلا ريغ مهلك هللا قلخ هعمسي

 نم يدهّيو مالسإلا راد ىلإ وعدي هللاو# : )سنوي ةروس يف «مكبر ىلإ اومله سانلا اهبأ اي» : نيكلَملا لوق

 اذإ ليللاو#» :«أفلت ًاكسمم طعأو ءًافلخ ًاقفنم طعأ مهللا» :امهلوق يف لزنأو «ميقتسم طارص ىلإ ءامشي

 .((ىرسعلل# : هلوق ىلإ  «ىثنألاو ركذلا ّقلخ امو . ىّلجت اذإ راهتلاو . ىشغي

 لثم» :لوقي لو هللا لوسر عمس هلآ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (0)_- ٠" ٩۱۸

 الإ ؛ٌقْفَنُي الف ُقفنُملا امأف ءامهيقارت ىلإ امهّبِد نم ؛ديدح نم َناَنُج امهيلع نيلجر ٍلثمك قفنملاو ليخبلا

 لك تمزل الإ ؛ًائيش َقْفُي نأ ديري الف ٌليخبلا امأو هَرَثأ َوْفعتو «هّئانب ّيِفخُت ىتح هدلج ىلع ْثَرَقَو وأ ْتَقَبَس

 .«عستت الف اهعسوي وهف ءاهناكم ةقلح

 دنع سيل لإ مث ."اهيف اهفرصتل نئازخلا ىلع ديلا قلطأ :لاقو «نئازخلاب اهرسف نم هنم دعبأو «ةمعنلاب انه ديلا رسف چ

 يراخبلل ةياور وهو امد نبا اي" : ظفلب ملسم دنع هَّنإَف ءىنعملاب هاور فلؤملا 98 رهاظلاو ««يدبع ايا :نيخيشلا

 . يل لاق هللا نإ : ًاضيأ ملسمو )۳۱٤/۲(« هل ىرخأ يفو :(747/5) دمحأو )5/41١(«

 :يضاقلا هاكح : يناثلاو . رهشألا وه اذهو «ردصملا ىلع نيرنتلاب (احس) امهدحأ :نيهجوب (ءاحس) اوطبضا :يوونلا لاق )١(

 هب ةقئاللا هتقيقح ىلع هب نمؤي امم اذهو :تلق .مئادلا ٌتصلا :(حسلا) و ءءالعف هنزوو «فصرلا ىلع دملاب (ءاحس)

 . لجو زع هتافص رئاسك هتيفيك يف ثحبي الو :ىلاعت
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 .[(15) مقر /باب 4 ىئضم] .ملسمو يراخبلا هاور

 . عردلا انه اه هب دارملاو «هرتسو ءرملا نجأ ام : ميجلا مضب (ةنجلا)

 دب :E e O ثيدحلا ىنعمو

 ةياور يفو ةنجلاب هقزرو ىلاعت هللا َمَعن لك هبش «عستت الو اهعسوي وهف ءاهناكم ةقلح لك تمزل قفني نأ دارأ

 املك ليخبلاو «ًالماش الماك ًارتس هرتست ىتح «ترفوو تغبسو «معنلا هيلع تعستا قفنأ املك قفنملاف  ةبجلاب
 الف معنلا هيلعب عستت أو هدنع ام ديزي نأ بلطي «هعنمي وهف «صقنلا فوخز ءرصحلاو حشلا هعنم قفني نأ دارأ
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاوإ . هرتس موري ام هنم رتست الو «عستت

 :اولاقف ةي هللا لوسر ىلإ ُهْوَكَش هتوخإ نأ : يراصنألا عْلَس نب سيق نعو (فيعض) (1)- 47-5

 نم ىلعو هللا ليبس يف هقفتأف ءرمتلا نم يبيصن ذخآ !هللا لوسر اي :تلق «هيف طسبنيو «هلام رّذبي هنإ
 كلذ دعب نأك املف .- تارم ثالث - «كيلع ُهللا يفي ْقِقْنَأ» :لاقو هردص ةا هللا لوسر برضف .ينبحص
 : .هررسيأو مويلا يتيب لهأ أ ٌرثكأ انأو «ةلحار يعمو هللا ليبس يف تجرخ

 .«مصاع وبأ دايز نب ' لسا هب درفثا لاقو «طسوألا# يف يناربطلا هاور

 ا : ا : لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (3) - وزو ۷

 ىتح 21[ كّيوعّبشي «كئريشعو كلها كلذف «ككرتأو ٌمجرأ مث «كلملا بإب ّيتأت ىتح] كعم انأ : 0-

 كلذف .كل سيلف ٌتكسمأ امو «ٌتيطعأ ام كل :لوقيف ٌليلخ اًئأو كنوكرتيف نوعجري مئ] كرب يت
 نم تنك دقل هللاو :لوقيف «هلمع كلذف ؛تّجرخ ثيحو «َتْلخد ثيح كعم انآ : :لوقيف ٌليلخ اًمأو كلام

 ا . (ّيلع ةئالثلا نوهأ

 .؛هل ةلع الو ءامهطرش ىلع حيحصاا : لاقو مكاحلا هاور

 لام مک : اي4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) (۷) 57١6
 ام هلام ٌنِإف» :لاق . هثراو لام نم هيلإ ُثحأ هلام الإ ٌدحأ اتم ام !هللا لوسر اي : اولاق . «؟هلام نم هيلإ ٌبحأ هئراو

 . ارخآ ام هثراو لامو .مدق

 . يئاسنلاو يراخبلا هاور

 ام. :لاقف رمق نم ربط هدنعو الب ىلع قف بلا لعد ١ لاق هنعو (هريغل ص) (8) ۹۲۱1-۹
 الو !ُلالب قفنأ !؟منهج ران يف ناخد كل نوكي نآ ىشخت ت امأ» :لاق . كنايضأل كلذ دعا : لاق . «؟ٌلالب ای اذه

 نم بيوصتلأز «همجرت نم دجأ ملر" :لاق كلذلو ؛فيرحت وهو !ةثالثلا ةعبطو ؛عمجملا» يف اذكو ؛«ديعس» :لصألا )١(
 سيلا :متاح وبأ لاق ةلوألاو لوهجم وهو «(ةتمح ىلوم عفان) هريغو (8075) يناربطلا دنع هيق هخيشو «لاجرلا بتك
 .«نيتملاب

 ىلؤألا :يه ءاته ةيناثلاو ءهقايس يف ةيناثلا يه ةرقفلا هذه َّنإ مث YE/Y) ٠ كرنا نم اهتكرذتماو ءلصألا نم تطقس , (؟)

 !مهتداعك ةثالثلا نوققحملا طقسلا اذه كردتسي ملو . .؟طسوألا» و رازبلا ةياور نم ؟عمجملا» يف رمألا كلذكو «هدنع

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۳)
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 . «الالقإ شرعلا يذ نم شخت
 . ٠!؟منهج ران يف راخب هل روفي نأ ىشخت امأ» :لاقو «ريبكلا» يف يناربطلاو «نسح دانسإب رازبلا هاور

 هل جرخأف الالب داع ب يبلا نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (4) 477

 ٌراخب كل لعجُي نأ ىشخت اَمأ» :لاق !هللا لوسر اب كل هّنرخّذا :لاق .«؟لالب ای اذه ام» :لاقف ءرمت نم ًارّبُص

 . «ًالالقإ شرعلا يذ نم شخن الو !لالب اي قفنأ ! ؟منهج ران يف

 .نسح دانسإب ؛طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 هللا لوسر يل لاق :تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نعو (حيحص) )1١( 478 1م

 الو «كيلع هللا يصحيف يصحُن الو ءيحّضنا وأ يحقنا وأ يقفنأ» :ةياور يفو .«كيلع ىكو يف ىكوُب ال» : ةا

 .«كيلع هللا يعوُبف يعوُ

 .دواد وأو ملسمو يراخبلا هاور

 لاق ؛(يكوت ال) :هلوقو .دحاو ىنعمب ةثالثلا (يقفنأ) و (يحضنا) و «ةلمهملا ءاحلاب (يحَمْلا)

 ال :لوقي «هب طبري يذلا طابرلا وهو «(ءاكولا) ب ءاعولا سأر دش :(ءاكيإلا) و ؛«يرخدت ال» :ىباطخلا

 . ىهتنا «كنع قزرلا ةكرب ةدام عطقتف «كدي يف ام يعنمت

 تُم !لالب اي» : هلي هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر لالب نعو (فيعض) (۲) ه4 - ۲

 اي :تلقف .ةُعَنْمَت الف تلكس امو أَبْخَت الف َتَقْزُر ام» :لاق ؟كلذب يل فيكو :تلق .«ًاينغ ثم الو .ًاريقف

 . هرانلا وأ كاذ وه» :لاق ؟كلذب يل فيكو !هللا لوسر

 حيحص» :لاقو مكاحلاو ««باوثلا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 .هوحنب يقابلاو «ًاينغ قلت الو ءًاريقف هللا قلا» : يل لاق :هدنعو «'!«دانسإلا

 يف الإ دسح ال» :لاق يي يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) ۲ _ 414 - )۱١(

 .'اهمّلعُيو اهب يضقي وهف ؛ٌةمكح هللا هانآ لجرو «قحلا يف هتَكَلَم ىلع هطّلسف ؛ًالام هللا هانآ ٌلجر : نيتنثا

 ١[. /ملعلا ۳ ىضم]

 هاتا لجرو «راهنلا ًءاناو ٍليللا ًءانآ هب ُموُقي وهف ؟نآرقلا هللا هانآ ٌّلجر :نيتنثا يف الإ دسح الا : ةياور يفو

 . ؛راهنلا ًءانآو ليللا ًءانا هقفتُي وهف ؛ًالام هللا

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ىنمت ناف «هتين هلو ءهب سأب ال اذهو «طبّتْعملل ام لثم ىنمت وهو «ةطبغلا :انه (دسحلا) ب دارملاو

 1 . مومذملا دسحلا وهو «مارح كلذف هنع اهلاوز

 )١( /؟) «ملاعملا' يف وهو «يباطخلا مالك ينعي 077 .
 )۲( «ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو .«هاو : تلق» :«هصيخلت# يف هلوقب يبهذلا هدرو :تلق )50745( .
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 ا تلاق "یدْنُس هتدّج نع ىيحي نب ةحلط نعو (فوقوم نسح) (17) ۴٤-۹۲٩
 E : لاق طن ءيش انم َكَباَر كلعل !؟كل ام :هل تلقف القت هنم تيأرف «- هللاديبع نبا ينعت -''”ةحلط
 عدا ؟هنم كعب امو : :تلاق ؟هب عنصأ فيك يردأ الو لام يذنع عمتجا ْنكلو «تنأ ملسملا ءرملا هليل عنو
 : الا لاق ؟َمسَق مك :نزاخلا ٌتلأسف . يموقب يلع !مالغ اي : لاقف . مهنيب همسقاف ,ٌكّموق

 0 ' . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 رشنا : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يوُرو دج فيعض) )۳-4-6
 بر كيبل :لاق .!نالف نبا نالف يأ :امهدحأل لاقف ءدلولاو لاملا نم امهل رثكأ .هدابع نم نيدْبَع هللا
 : لاق ؟كّييتا اميف ٌتعنص فيكو : لاق !ٌبر يأ «یلب :لاق ؟دلولاو لالا نم كل رثكأ ملأ :لاق !كيدعسو
 تفوت يذلا نإ امأ «ًاريثك تيكبلو ًاليلق تكحضل < ملعلا ملعت ول كنإ امأ :لاق . علا ةفاخم .يدلول هتكرت
 كلارا للا هل لاق !كيدعسو بر يأ كيبل :لوقيف !نالف نبا نالف يأ :رخالل لوقيو . مهب تلزنآ دق مهيلع
 ٌتقلوو « كتعاط يف ُتقفنأ :لاقف ؟كئيتا اميف ٌتعنص فيكف :لاق !ٌبر يآ ىلب :لاق ؟دلولاو لاملا نم
 مالا ءاليلق ٌتيكبلو ًاريثك ٌتكحضل ءملعلا ملعت ول كنإ | امأ :لاق .كلؤط نسحب يدعب نم يدلول
 . مهب ٌتلزنأ دق «هب تقثو

 : ع .هطسوألا و «ريغصلا يف يناربطلا هاور

 ةردقلاو ,ليضفلا وه :ءاطلا حتفب (لوّطلا) و .رقفلا وه :ءايلا نوكسؤ ةلمهملا نيعلا حتفب (ةلْيَعلا)
 ,e . ىنغلاو

 ٌعبرأ ذخأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ّنأ :رادلا كلام نعو . (فوقوم نسح) (17) 4738 5
 ام رظنت ؛ٌةعاس ٍتيبلا يف ُهَلَث مث «٠ « جارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ اهب بهذا : مالغلل لاقف ءةرّص يف اهلعجف «رانيد ةئمإ

sS OBSهللا هلص: لاقف :. كيجاح ضعب يف هذه لعجا : ن نينمؤملا ريمأ كل لوقي :  

 ىلإ ةسمخلا هذهبو ءنالف ىلإ ةسمخلا هذهبو ؛نالف ىلإ ةعبسلا هذهب يبهذا !ةيراج اي يلاعت :لاق مث .ةّمحرو
 ىلإ اهب بهذا : لاقف «لبج نب ذاعمل اهلثم َّدعأ دق هدجوف ءهربخأف «ًرمع ىلإ الغلا عجرو ءاهذفتأ ىتح «نالف
 :نينمؤملا ُريمأ كل ٌلوقي :لاقف ءهيلإ اهب بهذف ؟عنصي ام رظنت ىتح [ةعاس] تيبلا يف هلو « لبج نب ذاعم
 ىلإ: يبهذا :ءاذكب نالف تيب ىلإ | يبهذا !ةيراج اي يلاعت :هلصوو هللا همحر لاقف «كتجاح ضعب يف هذه لعجأ
 قبي ملف ءانطعأف ؛ٌُنيكاسم هللاو نحن : :تلاقو ذاعم ٌةأرما تعلطاف ءاذكب نالف تيب ىلإ يبعد اكوا كيب
 توخإ مهنإ :لاقف «كلذب رف ءهربخأف ّرمع ىلإ الغلا عجرو ءاهيلإ امهب ىحدف «نارانيد الإ ةقرخلا يف
 ' . ضعب نم مهضعب

 . هللا همحر فلؤملا هرصتخا «يناربطلا دنع هسفن ربخلا يف امك «هتع هللا يضر هللاديبع نب ةحلط ةأرما يهو (1)
 : . «ةيلحلا» يف اذكو .ةحلط ًاموي يلع لخد# :يناربطلا» يفو «لصألا اذك (1)
 . بلقلا يضري ام ىلإ ةءاسإلا نع عوجرلا وهو ؛(ىبتعلا) كيطعن : يأ 0
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 , ف رعأ ال رادلا كلامو «نوروهشم تاقث رادلا كلام ىلإ هتاورؤ ««ريبكلا» ىف ف يناربطلا هاور

 . لغاشت :يأ ؛ءاهلا ديدشتو ءًاضيأ ماللاو «قوف ةانثملا ءاتلا حتفب وه : (هَلَم)

 .امهب ىمر :يأ ؛ةلمهملا ءاحلاب (امهب ىحد) و
 ٌةعبس ا هللا لوسر دنع تناك : : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو(حيحص) ١007 477 )۱٤(

 ؛هيلع ّيمغأ مث .«يلع ىلإ بهذلاب يثعبا !ةشئاع اي» :لاق هضرم دنع ناك املف ءةشئاع دنع اهعضو ريناند

 ىلإ ثعبف ءهب ام ةشئاع ُلَّمَشَيو « ب هللا لوسر ىلع ىمغُي كلذ لك < ءأرارم كلذ لاق ىتح «هب ام ةشئاع َلَغَّسو

 ىلإ اهل حابصمب ةشئاع تلسرأف «توملا “"أديدج يف نينثالا ةليل ةا هللا لوسر ىسمأو ءاهب قدصتف < « يلع

 ديدج يف ىسمأ ايب هللا لوسر َّنإف < ءَنمسلا كتّكُع نم انحابصم يف انل “يدها :تلاقف ءاهئاسن نم ةأرما

 .توملا

 ا نر تعم تاکو یک ل ف يناربطلا هاور

 .؟۵انممب ةشئاع ثيدح نم «هحيحص» يف نابح نبا هاورو(حیحص) (18) ۲۸ ۰

 جرخف a يبأ عم نكات لاق تماصلا نب هللادبع نعو (حيحص) (15) 9714-8

 : لاق . ًاسولف هب يرتشت هت ّْنأ اهرمأف عبس اهعُم لضفف ءهّجئاوح يضقت ثلعجف : لاق ءهل ٌةيراج هعمو «هؤاطع

 ىكوأ ةضفاوأ بذ اميآ» : : يلإ دهَع يليلخ َّنِإ :لاق ؟كب لزني فيضلل وأ كبوت ةجاحلل هترخأ ول : تلق

 . «لجو زع هللا ليبس يف هَعِرفُي ىتح هبحاص ىلع ٌرمج وهف .هيلع
 .«حيحصلا) لاجر هلاجرو ءدمحأ هاور

 ىلع ىكوأ نم» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق. «ةصقلا راصتخاب يناربطلاو ءاضيأ دمحأ هاورو

 . هب ىو ةمايقلا موب ًارمَج ناك ؛هللا لیبس يف هقفي ملو ءّةضف وأ بهذ

 .؟حيحصلا» لاجر ًاضيأ هلاجرو . يناربطلا ظفل اذه

 «ٌرئاوط ثالث نكي يبلل ثّيدهأ : :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو(فيعض) (4)_ ۹ ٠٤١

تر ثيح «نابح نبال «تاقثلا» باتكب ةصاخ ةيانع هل يذلا يمشيهلا ةصاخبو ءامهبئارغ نم وهو !يمشيهلا لاق اذكو 220
 ىلع هب

 .رادلإ ضايع نب كلام» :لاقف «(886 /ه) «تاقثلا» نم نيعباتلا ةقبط يف هدروأ دقو «هيلع دامتعالا ريثك وهو ؛قورحلا

 ؛؟حرجلا» و ير را /0 «يراخبلا خيرات يف اذكو .«نامسلا حلاص وبآ هنع ىور «باطخلا نب رمع نع يوري

ًافورعم ناكو ؛نامسلا حلاص وبأ هنع ىور# : :لاقو (17 /0) (دعس نبا تاقبط# يف اذكو «(قیدصلا ركب ابأ) رمع عم نرقو
». 

 يف كرابملا نبا اهجرخأ .هنع ةصقلا هذهل يوارلا وهو ء(عوبري نب ديعس نب نمحرلادبع) وهو ءرخآ ةقث هنع ىور دقو

 يف هتركذ رظن هيفو «نارخآ هنع ىور هنإ ليقو ۲۷٤(« ص) ؛دهزلا دئارز» يف دمحأ نب هللادبع هنعو )01١/10/8(« «دهزلا»

 . «عافتنالا ريسيت»

 يف هيلع درلا رظنا ءاطخلا وهو ؛ةلمهملا ءاحلاب «ديدح» ىلإ هفرحف «لصألا ىلع قلعملا هفرعي ملو «هلوأ :يأ ؛ميجلاب (۲)

 .(57181) !ةحيحصلا»

 . باوصلا هلعلو ؛(يرطقا) (دعس نبا تاقبط» يفو «ًاضيأ «عمجملا» و «يناربطلا ريبك ر انه عقر اذك )۳(

 )٤( قباسلا ردصملا يف جرخم وهو «حابصملاو توملا ةصق هيق سيل نكل :تلق .
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 نإف هول ايد يفت نأ كأم : ةا هللا لوسر اهل لاقف ءاهب هتنأ دغلا نم ناك املف «ًارئاط ةّمداخ ىطعأف
 . (ِدَغ ٍقزرب يتأي هللا

 : اَمث ىلعي أ ةاورو «يقهيبلاو ىلعي وبأ هاور
 واش رعب ال وک کلا لور ناك ١ ا (حيحص) (17)- ١8-480

 6 دنع تباث نع يعبّصلا ناميلس نب رفعج ةياور نم امهالك ؛ يقهيبلاو: ؛هحيحص" يف نابح نبا هاور
 جلأل ينإل : ,.لوقي كو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو (فيعض)(02-045- ١

 . قفا ملو ىو لام اهب نوكي نادال | اهُّجلأ ام ةفرغلا هذه

 ٠ نيم هاني را يف يئارطلا» هاور

 .ةّيلعلا يه : ةمجعملا نيغلا مضب (ةفرغلا) و . لخدأل : يأ (جلأل)

 د ؛ لاق هللا لوسر نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (هریغل ص) (۱۸) - ۹۳۱ ۔ ۲

 ا . ؟نْيَدِ هما ءيش الإ ؛ةيش هنم يدنعو ةثلاث حبص ىقبأ بهذ ًادحأ يل نأ بح

 . ةريثك دهاوش هلو «نسح دانسإ وهو «ديعس يبأ نع ةيطع ةياور نم رازبلا هاور

 لاق“: لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا“ دیبع [نب سابع] نعو (حیحض نسح) (194) 988 1
 :ةضفو ًابهذ ًادُحأ يل نأ ٌبحُأ ام ٌرذ ابأ اي» :يل لاقف هديب ًاذخا ةا هللا لوسر عم تنك !يخأ َنبا اي :رذوبأ يل
 ىلإ ُبهذأ !رذابأ اي» :لاق.؟ًاراطنق !هللا لوسر اي :تلق . «ًاطاريق هنم ّعَدأ ٌثومأ موي ٌتومأ هللا ليبس يف ٌةقفنأ
 . تارم ثالث يلع اهداعأف .«!؟ًاطاريق !؟ايندلا ُديِرثو ءةزخألا ديرأ !رثكألا ىلإ ٌبهذتو ءّلقآلا

 ١ ` ناسا نازبلا هاوز
 ام هديب يسفن يذلاو» : لاقف .دجأ ىلإ تلا الإ يبنلا نأ ؛هنعو (حيحص نسح) )۲۰ 2 1¢

 نيرانيد الإ «نيرانيد هنم ٌعَدآ تومأ موي ٌتومأ هللا ليبس يف هّقفنأ ًابهذ دمحم لال لّوحت ًادحأ نأ ينرسي
 . ؛ناك نإ نيّدلل امهُدِعأ

 i . يوق ديج دخحأ دانسإو «ىلعي وبأو دمحأ هاور

4_oر ت نب هس نلف ا لاق مزاح يبأ نب سيق نعو :(حيحص) (۲۱)-  

 :نافلأ وأ فلآ هيف اذإف ءاورظن تام املف . « ا رمج اذه ينوبات يف ام تيل ْنكلو ؟نولوقي ام يردأ ام»
 . نسح دانسإب ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 )١1(: :ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو «يليقعلاو يراخبلا هفعضو ؛نابح نبا الإ دحأ هقثوي مل نم هيفو !لاق اذك )3/40(..
 ) )۲ًاضيأ ل يفو «(۴۷۲ /۳) «هنلس» يف وهو «- يجانلا هبن امك . يذمرتلا دنع ؛ثيدحلاف ؛ةعجتلا فنصملا دعبأ دقل

 .  ) ۳۰عيشتي ناك هلأ الإ «هيف بيع ال ةقث يعبضلاو « حبخص هدنسو «هجولا اذه نم .

 )۳( . ؛ةفيعضلا" يف جرخم وهو «يرقلاب سيل نمو ءنالوهجم هيفو فيك )1۷٤١(.

 )٤( ٠ ايزل نبيا و !ةراتسألا فشكا.نم حيحصتلاو !ةثالثلا نوقلعملا هل هنتي مل أطبخ وهو هدبع» :ةطوطخملاو لصآلا

 راخزلا رحبلا# و «دئاوزلا رصتخم» و )۳۸۹۹/۳١۲,/۹(. ةةحيحضلا» يف هتجرح دقو .لاجرلا بتك نم ةدايزلاو )۳٤۹۱(.
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 هللا لوسر دهع ىلع يفوت الجر نأ :هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (هريغل ص) (۲۲) 188 - 5

 :لاقف «نارانيد وأ ٌرانيد بيصأف .هرازإ ةّلخاد ىلإ اورظنا :لاقف ب يبنلا يبأف «نفك هل دجوُي ملف هل
 . «ناتّيك»

 يفوت مث . . (ةيك» : ةي هللا لوسر لاقف ءرانيد هرزئم يف َدِجْوف ةّفّصلا لهأ نم ٌلجر يفوت : ةياور يفو

 . ؟ناتیک) : دی هللا لوسر لاقف ءنارانید هرزئم يف دجوف .ءرخآ

 . بشوح نب رهش ريغ ؛تابثأ تاقث اهضعب ةاورو «قرط نم يناربطلاو دمحأ هاور

 لهأ نم لجر يفوت : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (۲۳) 4188-97

 . «نانّيك» :لاقف لإ يبنلل كلذ اوركذف «نيرانيد هتلمّش يف اودجوف هّمّصلا

 .؟هحيحصا يف نابح نباو «دمحأ هاور

 نم مهيتأي اميف ءارقفلا هتكراشمو ءًارهاظ رقفلاب هسبلت عم رخدا هّنأل كلذك ناك امنإو» :(ظفاحلا لاق)

 : . «ملعأ هللاو . ةقدصلا

 كي يبنلا دنع ًاسلاج تنك :لاق هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس نعو (حيحص) 4100/4 )۲٤(

 ءمعن :اولاق .«؟ًائيش كرت لهف» :لاق .ال :اولاق .«؟نيد نم كرت له» :لاقف «ىرخأب يأ مث .ةزانجب يأ
 . ثيدحلا «تايك ثالث» : هعبصإب لاقف «ريناند ةثالث

 .«هحيحصا يف نابح نباو «هوحتب يراخبلاو "ل ظفللاو ديج دانسإب دمحأ هاور

 ريخ ل هللا لوسر عم ازغ ًايبارعأ نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (7) ۹ -5407 

 تامف ءامهيلغ فلو ءامهيلع طْيَخَف ةءابع يف امهلعجف «يبارعألا امهذخأف «نارانيد "همهس نم هباصأف

 . «ناتّيك» :لاقف ءال هللا لوسرل كلذ ٌركُذف «نارانيدلا دجوف «يبارعألا

 . تاعباتملا يف هب سأب ال نسح هداتسإو ءدمحأ هاور

 (نذأي مل ام اهنم اهبيهرتو «نذأ اذإ اهجوز لام نم ةقدصلا يف ةأرملا بيغرت) ١

 ماعط نم ٌةأرملا تقفنأ اذإ» : لاق اإ يبنلا َّنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص) (1)- ١-۹۳۸

 ةنب ال ؛كلذ لثم نزاخللو «بستكا امب ُهّرجأ اهجوزلو «تقفنأ امب اهرجأ اهل ناك ؛ةدِسفُم ريغ "اهتيب

 . ئيش ٍضعب رجأ نم مهّضعب

 جّرخم وهو .«تايك ثالث» : هلوق (558-754 /5) هدنع سيل ْنكل «يراخبلا تايثالث نم وه امك ؛هتايثالث نم وهو : تلق 00(
 : 1 .(فراعملا 1١١-١١١/ ةحفص) «زئانجلا ماكحأ» يف

 مث «حادقلا يهو ءرسيملا يف اهب برضُي يتلا ماهسلا دحاو :لصالا يف (مهسلا)» :ريثألا نبا لاق .ةمينغلا نم هبيصن :يأ 167)

 .«(نامهُس) و (ماهس) و (مهسأ) ىلع مهسلا عمجيو « ءامهس : بيصن لك يمس ىتح راک مث ؛هّمهس جلافلا هب زوفي أم هب يمس
 ىلع بصت «ةدسفم ريغ» : هلوقو .نذإلاب الإ زوجي ال اهنم اهقاغنإ ناف «ريئائدلاو مهاردلا فالخب «ةداع هب حمي هلال هب ديق م

 هديب نوكي يذلا وه :(نزاخلا) ؛«كلذ لثم نزاخللو» :هلوقو .كلذ اهل زوجي الف داتعملا تزواجتو تقفنأ نإف ءلاحلا

 . ملعأ هللاو . هريغو مداخ نم لوكأملاو ماعطلا ظفح
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 يف نابح نباد «يئاسنلاو يذمرتلاو هجام نباو دواد وبأو «- هل ظفللاو ملسمو يراخبلا هاور

 ,«تقفنأ) : لدب «تقدصت اذإ» : : مهضعب دنعو 1 هحيحصا)»

A.141ناار يالا ١ ري ا ا  

 ا

 .'دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ا ءال هلال اچو ی م قلصت له :ةأرملا نع ليس ةربره ابأ نأ :دواد يبأل ةياور يفو

 ینذإب الإ اهجوز لام نم ٌقدصتت ْنأ اهل لحب الو ءامهنيب ُرجألاو ءاھتوُ

 هللا لوجر فا ءاميتع هللا عر شالا ني OS ل

 . «اهجوز ِنذإب الإ ًةيطع ٍةأرمال ٌروجي ال : لاق لك

 .بيعش نب ورمع قيرط نم يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 امالإ ام يل ام !هللا وسر اي : تلق : تلاق اهنع هللا يضر ءامسأ نعو (حيحص) (4) 441-14

 ش .«كيلع ىَعويَف «يعوُت الو يقدصت» :لاق ؟قدصتأفأ .ٌريبزلا يلع هّلخدأ
 يلع له «يزلا يلع خدا امالا يش يل سيل هلا ين : تلاقف ؛ اب ّيبنلا تءاج اهّنآ :ةياور يفو

 كلا ب ؛يعو الو «تعطتسا ام يخضرا» لاق ؟ّيلع لخدُب امم خضرأ ْنأ حان

 . يذمرتلاودواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 اهجوز بيب نم ٌةأرملا ٍتقّدصت اذإ» :لاق اب يبنلا نع «؟!ةشئاع نعو (خبحص) 4 447 )0( 
 هل د اس ربل نم امهنم دنلاو لک شعيل[ «كلذ لثم نزاخللو] «َكلذ ُلثم اهجوزلو ءّرجأ اهل ناك
 .«تقفنأ امہ اهلو ءبسك امہ

 ي يتلا ةريغلا ىلع كيو نط ةوس بجرب كلف 5ل اهو اهعزكيم رمال الو ' «لجرل اهجوز تيب يف نذأت ال : :يأ )١(

 . ةعيطقلا ببس

E (0ا اا 3 حاكتلا -  

 رثاس, يد نل لد انك ءرجألا فصن :يأ «هرطش» :هلوقب دارملاو )۵۱۹١(! همقرب يراخبلل هوزع مهنأ مغر :ةثالثلا

 )۲۹١۹(. ؟يرابلا حتف» عجارو «ةيتالا دؤاد يبأ ةياور اهن هو «ثيدحلا تاياور

 :«اهيلع مثإلاو هل رجألاق ؛هنذإ ريغب تلعف فإف ءامهنيب رجألاف اهل نذأ نإف «هعماج» يق يردبعلا نيزر داز» :لصألا يف انه (۳)

 نبا رھی ا کا ا ترک يف 0۱19078 د يب سلايل ارز ھر قدح د رغب امل دچا ماز
 ا یل یا

 نودع يدع نم يملا ف ر ر ا ‹ءرهاظ أطخ وهو ء(هدج نع ؛هيبأ نع «بيعش نب ورمع) :لصألا :تلق (4)
 لوأ مدقتملا اهئيدح وهو ء(۲ / ۱۱۹) ةهتلاجع» يف يجانلا كلذ ىلع هبن دقو )251١« ةشئاع ثيدح نم امنإو . .بيعش

 يتالا ةمامأ يبأ ثيذح هنأ ةثالثلا نيقلعملا لوق امأو .مدقتملا وحن رخالاو «هنم ةدايزلاو ؛هدنع هيظفل دحأ اذهو ءبابلا

 .رهاظ وه امك رخآ ثيدح هنإف «مهماهوأ نمف :هدعب



 .«نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 هتبطخ يف لوقي لي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (1) 44-8

 :لاق ؟ماعطلا الو !هللا لوسر اي : ليق ."اهجوز ِنذإب الإ اهجوز تيب نم ًائيش ٌةأرما قف ال» : عادولا ةجح ماع

 . «انلاومأ لضفأ كلذ»

 . ؟نسح ثيدحا لاقو «يذمرتلا هاور

 (هعنم نم بيهرتلاو ,ءاملا يقسو «ماعطلا ماعطإ يف بيغرتلا) 7

 ٌلوسر لأس ًالجر َّنأ :امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع (حيحص) (1) 444 - 14
 .فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا ًارقّتو «ماعطلا ٌمعطْت» : لاق ؟ريخ مالسإلا يأ :لاق ا هللا

 .يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 كئيأر اذإ ينإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (1) - ۷ - ٠٤۸

 اذإ ءيشب ينربخأ :تلقف .؟ءاملا نم َقِلُخ ٍءيش لك :لاق .ءيش لك نع ينئبنآ «ينيع ثّرقو «يسفن ْثّباَط

 لخدت ؛ماين ٌسانلاو ٍليللاب ّلّصو «ماحرألا ٍلِصو ءمالسلا شْفأو اعطلا معطآ» :لاق .ةنجلا ٌثلخد هئلمع
 . السب ةنجلا

 ١ ىضم] .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «هل ظفللاو «هحيحصا يف نابح نباو ءدمحأ هاور

 ١١[. /لفاونلا

 اودبعا» : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ص) (۲) - ۸ ٩٤۵٩

 . السب ةنجلا اولخدت السلا اوشفأو ءماعطلا اومعطأو «نمحرلا

 . ؟حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور

 نم اهررهاظ ىرُب ًافرُع ةنجلا يف نإ» : لاق لب هللا لوسر نع ًاضيأ هنعو (حيحص) (۳) 4454
 مالكلا ٌباطأ نمل» : لاق ؟هللا لوسر اي اذه نمل :يرعشألا كلام وبأ لاقف .«اهرهاظ نم اهثطابو ءاهنطاب

 . «ٌماين سانلاو امئاق تابو «ماعطلا معطأو

 هللا لأست «تاداعلا ديمح نمو «قالخألا مراكم نم اهّنأل ءاهب فصتيو اهيعي نأ نمؤملل يغبني ةميظع دئاوف ثيدحلا يف (1)
 عفن هيقو «قالخألا مراكمو ؛ءاخسلاو دوجلا ةرامآ وه يذلا ماعطلا ماعطإ ىلع ثحلا اهنم .اهب لمعلل انقفوي نأ ىلاعت

 نيملسملل حانجلا ضفخ ىلع لدي يذلا مالسلا ءاشفإ اهنمو .ِكي لوسرلا هنم ذاعتسا يذلا عوجلا دسو «نيجاتحملل
 ال نأ وهو ءمالسلا ميمعت ىلإ ةراشإلا اهنمو .مهتبحمو مهدارتو «مهتملك عامتجاو «مهبولق فلأت ىلع ثحلاو «عضاوتلاو

 ةياعر يف نوواستم مهو ؛ةوخإ مهلك نينمؤملا َّنأل «ةفنألاو ربكلا باحصأو ةربابجلا هلعفي امك «دحأ نود ًادحأ هب صخي
 «مالسلاب ىراصتلا الو دوهيلا اؤدبت ال» : لب هلوقل ؛رفاك ىلع ًءادتبا ملسي الف ءنيملسملاب صاح مومعلا اذه مث .ةوخألا

 يف جّرخم وهو ءامهريغو «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ملسم هاور .«هقيضأ ىلإ مهورطضاف قيرطلا يف مهدحأ متيقل اذإف
 )7١4(. «ةحيحصلا»

 . كانه تهبن امك دهاش اهل ةرقفلا هذه (۲)



 . «امهطرش ىلع حيحص» :لاقو «مكاحلاو «نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ةنجلا يف ّنإ» 7لاق لو يلا نع هنعدللا يشر يرعشألا كلام يبأ نهو هيغل ص) (49 د ويعاد

 نار یار را ا حبل يامال عا ؛ ءاهرهاظ نم اهتطابو ءاهنطاب نم اهُرهاظ ىرُي ًافرغ

 . «ماين ٌسانلاو ٍليللاب

 ١١[. /لفاونلا 5 هلبق يذلاو ىضم] . «هحيحص) يف نابح نبا هاور

 .رمع:لاق :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع بيهص نب ةزمح نعو (حيحص نسح) (0) 448-1١

 .ماعطلا ٌمعطأ نم مكٌرايخ» :لوقي اب هللا لوسر تعمس يّنإ :لاقف !ماعطلا يف فرس كيف : بيهصل

 يارپ ال نمو لفغ ني ارسم نااار تاتش يلو: باؤنلا با يف نايج نبا خيتو بأ ارو

 . لاح نآلا

 ب : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲) - 61 ٠٤۹

 . «ٌماين سانلاو ٍليللاب ة ٌةالصلاو ءمالسلا ءاشفإو ماعطلا ٌماعطإ

 . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 . (!؟كورتم ديمح يبأ نب هللادبعو فيك» : هنع هللا يضر (يلمملا لاق)

 ةا هللا لوس مدق ام وأ : لاق هنع هللا يضر مالس نب هللادبع نعو (خيححص) (۱) 444 )مه:

 «باذك هجؤب سيل ههجَو َّنأ ُتملع .هُتبنتساو ههجو ُتلمأت املف «هءاج نميف ٌتنكف ءهيلإ ٌسانلا لنا ة ةنيدملا

 ليللاب اولو «ماعطلا اومعطأو السلا اوشفأ !سانلا اهيأ» :لاق ْنأ همالك نم ٌتعمس ام ُلوأ ناكو :لاق
 . «مالسب ةنجلا اولخدت ؛ٌماين سانلاو

 طرش ىلغ حيحص» :لاقو مكاحلاو «هجام نباو ؛«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور
 1١١[. /لفاؤنلا-5 ىضم] .«نيخيشلا

 . هتنيبتو هتققحت : يأ (هبْدَتْسا) . مهلك اوضمو اوعرسأ : يأ «ميجلاب (سانلا لفجنا)

 «مالسلا# يف ةرخأ ثيداحأ يتأيو ءامهريغو ةالصلا» و «ءوضولا» يف بابلا اذه نم ثيداحأ تمدقتو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «هجولا ةقالط» و

 ٌماعطإ ةمجرلا تابجوم نم» : لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (۳) - ٤ _ ٠٠۰

 .ِنيكسملا ملسملا

 يف ءايضلاو يبهذلاو مكاحلا هححصو '«فرعي ال نم اهيف سيل قيرط نم مكاحلاو دمحأ هاور دقف ءةعجّنلا دعبأ دقل )١(

 هيف نأ ىلع فلؤملا اورقأو «ةئالثلا نيقلعملا كاردتسالا اذه تاف دقو :(44 مقر) «ةحيحصلا# يف نيبم وه امك :؛ةزاتخملا#

 : 0780 /۷) لاقف ًاشحاف ًامهو «يزملا بيذهت» ىلع قلعملا مهو دقلو !'نسحا :اولاق كلذ عمو «هلاح :فرعي ال نم

 زع هللا ةمصع نم موصعملاو .بابلا لوأ يف مدقتملا ورمع نبا ثيدحب هيلع طلتخا هنظأو !«هيلع قفتم حيحص ثيدحا

 1 . لجو



 تابجوم نم نإ» :لاق هنآ الإ ؛اضیآ هقيرط نم ًالسرمو ًالصتم يقهيبلاو «هححصو مكاحلا اور

 . (عئاجلا ينعي) :باهولادبع لاق :لاقو . «نابغلا ملسملا ٌماعطإ ؛ةرفغملا

 .«ٍنابغسلا ملسملا ٌماعطإ ؛ةنجلا ٍتابجوم نم نإ : لاق هنأ الإ ؛«باوثلا باتك» يف خيشلا وبأ هاورو

 . ةدحوم ءاب امهذعب ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا نيسلاب (نابغَّسلا)

 ةرمتلا مكدحأل يّيريِل هللا نه :لاق ب هللا لوسر نع ةشئاع نعو (حيحص) (۷) ٥۵ _ ٩٩۰

 . (دحأ لثم نوكي ىتح «هّليصف وأ هّوُلُف مكذحأ يّئرُي امك ةمقللاو

 .[(1) مقر ۲ /باب -9] "'هدقتو . «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 ةللا نإ» :لاق الك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يوُرو (ًادج فيعض) (4) - ۹١-٠١١

 ةحلصملا ةجوزلاو «هل َرمآلا :ةنجلا ٌةئالث َنيكسملا عفني امم هلثمو رمتلا ةصبّقو زبخلا ةمقلب ُلْجْديل لجو زع
 . «انمدخ سني مل يذلا هلل دمحلا» : دب هللا لوسر لاقو .«نيكسملا لواني يذلا َمداخلاو ءهل

 . [مكاحلل انهه ظفللاو «(طسوألا» ظفلب باب 4 /انه] مدقتو ؛مكاحلاو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 .هعباصأ سوؤرب ذخآلا هلوانتي ام يه : ةلمهملا داصلابو اهّمضو فاقلا حتفب (ةصبقلا)

 ينب نم دباع دّبعت» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (فيعض) (5) - ۷ ١١ ٠١۲

 :لاقف هتعموص نم بهارلا ٌفرشأن .تّرضخاف ضرألا ترطمأو ءًاماع نيتس هتعموص يف هللا دبعف « ليئارسإ

 لز ملف ٌةارما هتيقل ضرألا يف وه امني «نافيغر وأ فيغر هعمو لزنف ءاريخ تددزاف هللا تركذن ٌتلّؤن ول

 ‹ نيفيغرلا ذخأي نأ هيلإ اموأف «ٌلئاس ءاجف ٌمحتسي ٌريدغلا لزنف ءهيلع يمغأ مث < ءاهّيشغ ىتح هُمَّلكتو اهلی

 عم نافيغرلا وأ ٌفيغرلا م عضو مث «هتانسحب ٌةينزلا تحجرف «ةينْولا كلتب ةنس نيتس ةدابع ْتتِزوَف «تام مث

 .«هل ٌرفغف «هئانسح تَحَجرف «هتانسح

 .[۲۰ ثيدحلا /باب 4 /انه ىضم] . «هحیحص» يف نابح نبا هاور

 وكي هللا لوسر ىلإ ٌيبارعآ ءاج :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (حيحص) (۸) - 4 ٩٩۱

 يتتعأ «ةلأسملا ٌتضرعأ دقل ؛ ةبطخلا ٌتْرَّصقأ تنك ْنإ» :لاق ءةنجلا ينلخدي المع ينملع !هللا ّلوسر اي :لاقف

 . ثيدحلا ؛نآمظلا قساو « عئاجلا معطاف كلذ قطت مل ْنإف ءةبقرلا كفو ءةمسنلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ «قتعلا» ىف همامتب يتأير «يقهيبلاو «٤هحيحص» يف نابح نباو «دمحأ هاور

[/[. 1 

 نم“ : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (عوضوم) 5017-4 )١(

 نب ةحلط هلصو ؛ردكتملا نب دمحم ىلع (5470و7714 /۲۱۷ /۳) «يقهيبلا بعش» يف امهرادمو :مكاحلا قيرط نم ينعي )١(

 ءمكاحلا هححص كلذ عمو .ًادج فيعض لصتملاو «ديج لسرملاو «ناسح نب ماشه هنع هلسرأو «رباج نع هنع ورمع
 .باوصلا وه اذهو .هاو ةحلط ناب هدر هنأ هنع يوانملا لقن نكل !عوبطملا «صيخلتلا» يف امك يبهذلا هقفاوو

 لثم نوكت ىتح لجو زع هللا دنع وبرت ةرسكلاب قدصتيل دبعلا نإ» :ًاضيأ ةزرب يبأ ثيدحو وه» :ةدايز اهدعب لصألا يف (؟)
 .[ش] .«دحأ



 ةويسم نيقدتخ للك نیب ام «قدانخ س رانلا نم هللا لعاب ؛ وُ ىنح ابل نم اقنسو «هعبشب ىتح هاخأ معطأ

 1 . «ماغ ةئم سمخ

 : مكاحلا لاق .ءيقهيبلاو مكاحلاو ««باوثلا» يف نايح نبا خيشلا وبأو ءهريبككلا» يف يناربطلا هاور

 ا .هدانسإلا حيحصا

 نأ !ةقدضلا ٌلضفأ» :هلكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر سنأ نعو (فيعض) (۷) ٠١ - ٠٠4

 : ۰ . «اعئاج ًادبك عيش

 نع ماشه نذؤم َيِبْرَز ةياور نم مهلك ؛يناهبصألاو هل ظفللاو يقهيبلاو ««باوثلا» يف .خيشلا وبأ هاور

 ديك عابشإ نم لضفأ لمع نم اما :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق يناهبصألاو خيشلإ يبأ ظفلو «سنأ

 : : ْ . عاج

 نمؤم اميأ» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ديعس يبا نعو: (فيعض) (۸) فهمه _ ۱

 موي هللا هاقس ؛ٍمظ ىلع ًانمؤم ىقس نمؤم اميأو .ةنجلا رامث نم ةمايقلا موي هللا هتمطأ ؛ عوج ىلع ًانمؤم معطأ
 .اةنجلا ") ارض نم ةمايقلا موي هللا هاسك ؛ ير ىلع انسؤضابسك نمؤم امي« وتحملا سرا نم دابا

 ًافوقوم يور دقو «بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو «هظفل يتأيو دواد وبأو «' ل ظفللاو يذمرتلا هاور

 ش . «هبشأو حصأ وهو «ديعس يبأ ىلع

 نبأ ىلع ًافوقوم *فورعملا عانطصا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاورو (كوقوم فيعض) (9) ۔ ٠-0085

 طق اوناك ام أمظأو ءطق اوناك ام ٌعوجأو «طق اوناك ام ىرعأ ةمايقلا موي ٌسانلا ٌرشحب د لاق: هظفلو «ةومتس

 زع هللا همعطأ ؛لجو زع هلل معطأ نمو «لجو زع هللا هاسك ؛لجو رع هلل اسك نمف طق اوناك ام ُبصنأو

 هللا هافعأ ؟ لج زع هلل افع نمو ءهللا هانغأ ؛هلل لمع نمو « لجو زع هللا ءاقس ؛لجو زع هلل اقس نمو «لجو

 . لجو زع
 . ظقللا اذهب ًاعوفرم يورو

 مقرب «ةفيغضلا# : يف هيلع مالكلا طسب رظنا !«تاعوضوم بحاص» :هسفن مكاحلا هيف لاق ءءاطع يبأ نب ءاجر هيفو !لاق اذك 9

(۷۰). 
 - ناسح نب ماشع نذؤم - يبرز قيرط نم (1777/117/5) «بعشلا» يف يقهيبلاو .0948/141/1) «بيغرتلا» يف هجرخأ (۲)

 (َناّبح نب ماشه) ب ًاضيأ هولعأف ةلهجلا امأو . «فشاكلا» يف يبعذلا لاق امك هاو اذه يبرزو . : كلام نب سنأ تعمس :لاق

 !!هنذؤم (يِبْرَز) نأ الإ دانسإلا يف هل ركذ ال هنإ؛ لوقن نأ يفكي نكلو « هيلع درلاب مالكلا لوطي يوانملا نع هولقن مالكب ؛ةقثلا

 !ةثالثلا نوقلعملا هنع لفغو ٠٤(. /۳) دمحأو دواد يبأو يذمرتلا نم بيوصتلاو ؛«للح# : لصالا (۳)

 ىلع ةقدصلا) يف يتلا ظفللا دواد يبأ ظفلو هظفل امنإو :«لوصألا عماج» و اني هيف دلق امم اذه» :يجاتلا لاق .(5)

 دواد وباو ٠ .(باب ١4 ةمايقلا باتك) يذمرتلا رظنا .هللا همحر فلؤملا لاق امك رمألاو ءالك. :لوقأو .«(. . .ريقفلا

 .(باب - 4١ /ةاكزلا)

 5 هتجرخ دقو !هدنسما يف هنبأ هدنسي ملو ؛ةريره يبأ ثيدح نم «ضودزفلا" يق يمليدلا هركذ عوفرملا :تلق (5)

.OYED 



 لجو زع هللا ّنإ» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4)- ۲ ٩٩۲

 اَمأ :لاق ؟نيملاعلا بر تنأو كدوعأ فيك !ٌّبر اي :لاق .يندُعَت ملف ٌتضرم !مدآ ّنبا اي :ةمايقلا موي لوقي

 ملف ٌكّتمعطتسا !مدآ ّنبا اي ؟هدنع ينتدجول ِهَتْدُع ول كأ تملع امأ «هدعت ملف ضرم ًانالف يدبع نأ ٌتملع

 ملف ٌنالف يدبع كمعطغنا هلأ تملع امأ :لاق ؟نيملاعلا بر َتنأو َكّمعطأ فيك !ّبر اي :لاق . ينمعطُت
 فيك !بر اي :لاق ؟ينقست ملف كّتيقستسا !مدآ نبا اي ؟يدنع كلذ تدجول هّتمعطأ ول كّنأ تملع امأ ؛هُمعطت

 .'«يدنع كلذ تدجول هتيقس ول كّإ امأ ءهقست ملف نالف يدبع كاقستسا : لاق ؟نيملاعلا بر تنأو كيقسأ

 .ملسم هاور

 حبصأ نم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۳ -_ 408 - )1١(

 : ركب وبأ لاقف .«؟انيكسم مويلا مكنم معطأ نم» :لاقف .انأ :هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف . «؟امتاص مويلا مکنم

 :ركب وبأ لاقف .«؟اضيرم مويلا داع نم» :لاقف .انأ : ركب وبأ لاقف .(؟ةزانج مويلا مكنم عبت نم» :لاقف .انأ

 . «ةنجلا لخد الإ [موي يف] لجر يف طق لاصخلا هذه تعمتجا ام» : يب هللا لوسر لاقف ءانأ

 . "0 هحيحص» يف ةميزخ نبأ هأور

 ٤ -_ ٩٩4 _)١1( يك هللا لوسر لتس : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورو (هريغل ح) :

 هل َتيضق وأ «هنَرْوَع ٌتوسك وأ «هتَعْوَج ٌتعبشأ ؛نمؤم ىلع رورسلا كلاخدإ» :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ

 (ةجاح .

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 : هل ةياور يفو «هوحنب رمع نبا ثيدح نم «باوثلا» يف خيشلا وبأ هاورو (هريغل ح)(57١)_ ٩٩ ۔ ۰

 يضقت وأ ًاعوج هنع درطت وأ ٌةبرُك هنع فشكت وأ ءملسم ىلع هّلخدُت ٌرورس لجو زع هللا ىلإ لامعألا ُثحأ»

 . «ًانيد هنع

 معطأ نم» : لاق هب يبنلا نع هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع يورو (فيعض) ٥٩۷ )1١(

 . «هلثم ناك نم الإ هّلخدي ال ءةنجلا باوبأ نم ًاباب هللا هلخدأ ؛ِبَمَس نم هعبشي ىتح ًانمؤم

 . «ريبكلا يف يناربطلا هاور

 . عوجلا وه :ًاعيمج ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا نيسلا حتفب (بَعّسلا)

 زع هللا نإ» : م هللا لوسر لاق :الاق نسحلاو يدبعلا رفعج نع يورو (فيعض) )۱١( ۔ 008-55

 ًابيرقتو دبعلل ًافيرشت  دبعلا دارملاو - ىلاعتو هناحبس هيلإ ضرملا فاضأ امنإ : ءاملعلا لاق : «ملسم حرش» يف يوونلا لاق 0(
 تدجول هتمعطأ ول) : ثيدحلا مامت يف ىلاعت هلوق هيلع لديو «يتماركو يباوث دجو :يأ (هدنع ينتدجو) ىنعمو :اولاق .هل

 . «ملعأ هللاو . هباوث : يأ ؛(يدنع كلذ تدجول هتيقس ول) «(يدنع كلذ

 ةميزخ نبا ىلإ ًاضيأ هازع دقو 1١١(« /۷و۹۲ /۳) هنم نيعضوم يف هحيحص# يف ملسم هاور ثيدحلاف ءةعجتلا دعبأ دقل (؟)

 جرخم وهو «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو ء(۲ /114) يجانلا هيلع هبن امك «(ضيرملا ةدايع -۷ /زئانجلا 10) يف طقف

 .(۸۸) اةحيحصلا» يف



 . «هديبع نم ٌماعطلا نوُمِعطُي نيذلاب هتكئالم يهابي لجو

 :ةابسرم «باوثلا» يف خيشلا وبأ هاؤر

 : ال هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع يوُرو (عوضوم) (11) - 204-۷
 ىلإ ناسحإو «نيدلاولا ىلع ٌةقفشو «فيعضلاب ٌقفر :هتنج هلخدأو ءهقتك هيلع هللا َرشن هيف نك نم ثالث

 هراكملا يف ٌءوضولا :هلظ الإ لظ ال موي ءهشرع تحت لجو زع هللا هلظأ هيف نك نم ثالثو .كولمملا

 0 . «عئاجلا ٌماعطإو «مَلُظلا يف ٍدجاسملا ىلإ ٌيشملاو

 مساقلا وبأو ««باوثلا» يف خيشلا وبأ هاورو .«بيرغ ثيدح» :لاقو طقف لوألا ثالثلاب يذمرتلا هاور .

 . همامتب يناهبصألا

 ىلع ينازخإ نم ًازفن ٌعمجأ نأل :لاق هنع هللا يضر يلع نعو (فوقوم فيعض) (18)- 030 18

 1 . اهقتعأف ًةبقر يرتشأف مُكّقوس لخدأ نأ نم يلإ ٌبحأ ؛ماعط نم نيعاص وأ عاص

 . ميش يبأ نب ثيل هداتسإ يفو «هيلع ًافؤقوم «باوثلا» يف خيشلا وبأ هاؤر

 نأل» : : لاق ال يننلا نع امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع يورو (فيعض) (14) - 54" ٦1

 رد هللا يف يل اعا نتا ناار «مهردب نيكسم ىلع قدصتأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ .؛ًةمقل هللا يف يل ًاخأ معطأ

 .امهرد مب نيكسم ىلع قدصتأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ

 .هلبق يذلاك فوقوف هلعلو « هيف ًاضيأ خيشلا وبأ هاور

 o : لاق دللي هللا يبن نع هتع هللا يضر كلام نب سنأ قو (فیعض) (165) هذا _ ۰

 هعمو] ؛ٌعيرص وهو هيلإ ٌرظنب هبحاص ّلعجف طقس ىتح ُدباعلا ئطعف ءَقَمَر هب رخآلاو باع «ةزافم نالجر
 ءًادبأ ًاريخب هللا نم .بيصأ ال ءام يعمو ًاشطع حلاصلا ٌدبعلا اذه تام نإ هللاو :لاقف ء[ءام نم ءيش اهيف ةأضيَم

 . ةزافملا اعطق ىتح ءماقف .هلضف هاقسو «هئام نم هيلع شرف «مزعو هللا ىلع لكوتف !ٌنتومأل يئام هتيقس نئلو

 امأ !نالف'اي :لوقيف «ٌدباعلا ىريف ءةكئالملا هقوستف ءرانلا ىلإ هب رمؤيف .باسحلل قهر هب يذلا فقوُيف

 لوقيف (كفرعأ ىلب :لوقيف «ةزافملا موي يسفن ىلع كترثآ يذلا نإلف انأ :لوقيف ؟تنأ نمو :لوقيف ؟ينفرعت

 «يدنع هدب ٌتفرع دق !بر اي :لوقيف «لجو زع هبر وعديف ءفقي ىتح ءيجيف «نوفقيف ءاوفق : ةكئالملل

 تلقف .ةقنجلا هلخديف «هيخآ ديب لخأيف ءيجيف ىجبف «كل وه :لوقيف . يل هبه !بر اي ءهسفن ىلع ينرثآ فيكو

 0 . معن :لاق ؟ِّل هللا لوسر نع سنأ كئّدحأ :لالظ ٰيبأل

 نباو يراخبلا هقثو ءديوس'يبأ نبا وأ ديوس نب لاله همسا لالظ وبأو .«طسوألا» يف ٰيناربطلا هاور

 00 :. ةيحانلاو بئاجلا :كيرحتلاب (فتكلا) , 60

 یال ءالطخألا ضغب تححص هنمو )۲۹۲۷/٤۲۹/۳(« «طسوألا مجعملا» نم'بيوصتلاو ؛(اكلس نالجز) :لصألا . (1)

 . لصألا يف تناك

۸ 



 نإو دانسإلا اذهو» : ني «بعّشلا» يف يقهيبلا هاورو . رغ ال نابح
 .- كورتم وهو  ةراس يب أ نب يلع قيزط نم هدانسإب ىور مث ٠ .«سنأ ثيدح نم دهاش هلف يوق ريغ ناك

 فرشُب ةنجلا لهآ نم ًالجر نإ" : : هلي هللا لوسر نع سنأ نع ينانبلا تباث نع (ًادج فيعض) 0
 ام .هللاو ال :لوقيف ا !نالف اي :لوقيف رانلا لهأ نم لجر هيدانيف ءرانلا لهأ ىلع ةمايقلا موي
 .«تفرع دق :لاق ءك ف ِءام نم ٌةبرش ينتيقستساف ءايندلا يف يب تررم يذلا انأ : لوقيف ؟تنأ نم ؛كفرعأ
 لجر يتاناتف رانلا ىلع تفرغ نإ. لوقيف «هركذ لج ىلاعت هللا لأسيف :لاق «كبر دنع اهب يل عفشاف :لاق
 ءايندلا يف يب ترم يذلا انآ :الاق ؟تنأ نم + كفزعأ ام هللاوال : تلق ؟ينفرعت له : يل لاقف ءاهلهأ نم
 هب رمأيف ىلا هُمُفَّشيِف !ٌبر اي هيف ينعقشف .كبر دنع اهب يل عفشاف «كُئيقسف «ءام نم ةبرش ينتيقستساف
 . «رانلا نم حريف

 ىلع لجرلا ٌرميف ؛ةنجلا لهأ ّرمي مث «ًافوفص ةمايقلا موي سانلا فصي» :لاق :هظفلو «هجام نبا هاور
 لجرلا ٌرميو ءهل عفشيف :لاق ؟ةبرش كئيقسف َتيقستسا موي ركذت امأ !نالف اب :لوقيف ءرانلا لهأ نم لجرلا
 ركذت امأ ؟نالف اي :لوقيف لجرلا ىلع لجرلا ٌرميو «هل عفشيف ؟ًاروهط كتلوان موي ركذت امأ : :لوقيف لجرلا ىلع
 . هل عفشيف ؟كل تبهذف اذكو اذك ةجاحل ينتثعب موي

 نايشغ :يأ ؛فاق امهدعب ءاهلاو ءارلا حتفب «قهر هب» :هلوق .هجام نبا وحنب يناهبصألا هاورو

 .دسافملاو نايغطلل باكتراو «مراحملل

o _ ۷۲ينربخأ :لاقف لب ّيبنلا ىنأ ًايبارعأ الجر نأ : يبضلا رْيَدُك نعو(لسرم فيعض) (17)-  
 لوقت» :لاق .معن :لاق .«؟كاتلمعأ امه َوأ» :ةلب يبنلا لاقف ؟رانلا نم يندعابيو ءةنجلا نم ينبرقي لمعب
 :لاق . لضفلا يطعأ نأ عيطتسأ امو «ةعاس لك لدعلا لوقأ نأ عيطتسأ ال هللاو : :لاق .«لضفلا يطعتو ءلدعلا
 ىلإ رظناف» :لاق .معن :لاق . «؟ٌليإ كل لهف» :لاق . ةديدش ًاضيأ هذه :لاق .؛مالسلا يشفتو ءماعطلا ٌمعطتف»
 الو ,؛كريعب كلهي ال كلعلف < مهقساف ًابغ الإ ءاملا نوبرشي ال تيب لهأ ىلإ دمعا مث «ءاقسو كلبإ نم ريعب
 ىتح هريعب كله الو «هؤاقس قرخنا امف « رّبكُي يبارعألا قلطناف :لاق .«ةنجلا كل بجت ىتح «كؤاقس قرخني
 .ًاديهش لتق

 «هحيحص) يف ةميزخ نبا هاورو .حيحصلا ةاور ريدك ىلإ يناربطلا ةاورو «يقهيبلاو يناربطلا هاور
 وبأ هعمس دق :(ظفاحلا لاق) .«ريدك نم ربخلا اذه قاحسإ يبأ عامس ىلع فقأ تسل» :لاقو ءراصتخاب

 ««هحيحصا يف هثيدح جرخأو ةبحص ريدكل نأ ةميزخ نبا مهوت دقو «لسرم ثيدحلا نكلو «ريدك نم قاحسإ
 ًامهو ةباحصلا نم ةعامج هدع دقو «هريغو متاح وبأ هاوقو «يئاسنلاو يراخبلا هيف ملكت يعيش يعبات وه امنإو
 . ملعأ هللاو . حصي الو «مهنم

 ًاضيأ ىلعي وبأ هجرخأ هقيرط نمو ؛«بيرقتلا ؛ يف هفعضب ظفاحلا مزج اذلو «هفيعضت ىلع روهمجلا نأ ىلإ ريشي :تلق )١(
 . ءاملعلا ىلع ىفخي ال امك ؛هتقبط ولعل ىلوأ وزعلاب ناكف )۷ 471١(:
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 هاب الإ ءاملا نوبرشي ال» : هلوقو .لاؤسلاو نايتإلا ىلع كاتلمحو كاتلمعتساو كاتثعب : يأ (كاتلمعأ)

 . موي نود ًاموي : يأ «ةدحوملا ءابلا ديدشتو ةمجعملا نيغلا رسكب

 ام :لاقف لجر لب ّيبنلا ىتأ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۱۷) 414 _ ۳

 ءًاديدج ًءاقِس اهب رتش رتشاف» :لاق . معن ؛لاق .«؟ءاملا هب ُبّلِجُي دلبب تنأ» :لاق ؟ةنجلا ٌتلخد هب تلمع نإ ّلَمَع

 7 . ؛ةنجلا لمع اهب غلبت ىتح اهقرخت ْنَل كنإف 00 ٠

 ل يناّمجلا ىيحي الإ ؛تاقث هدانسإ ةاورو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاو

 هللا:لوسر ىلإ ءاج.ًالجر نأ : : امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (10) لك ۷€

 ؟رجأ نم كلذ ين لهف «هتيقسف يريغل ٌرعبلا يلع درو < ؛يلبإل هّنألم اذإ ىتح «يضوح يف عزنأ نإ : :لاقف لكي

 . اًرجأ ىَرَح ٍدبك ِتاذ لك يف» : هللا لوسر لاقف

 . نوروهشم تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 ةلاضلا !هللا لوشر اي : لاق مّشْعُج نب ةقارس ّنأ : عيبرلا نب دومحم نعو (حيحص) ۷۷ -)۱٤(

 . «ًارجأ ىّرَح ٍدبك تاذ لک يف َنإف ؛ اهقسا» : :لاق ؟اهُثيْفس نإ رجأ نم اهيف يل لهف «يضوح يلع در

 مشغج نب الام نب نمحرلادبع نع امهالك ؛يقهيبلاو هجام نبا هاورو :««هحيحص» يف نابح نبا هاور

 . هنع هللا يضر مش نب ةقارس همع نع هيبأ نع

 ٌّلجر امنيب» :لاق وا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) )1١( ۔ ۸-۹

 نم ثلا للكأي ؛ٌتهلي ٌبلك اذإف ٍ«جرخ مث ٌبرشف ءاهيف َلزنف «ًارثب دجوف ءٌرحلا هيلع ٌدتشا ٍتيرطب يشمي

 مث هح المف ّرثبلا لزنف «ينم لب ناك يذلا ُلثم شطعلا نم تلكلا اذه علب دقل :ٌلجررلا لاقف «شطعلا

 pg اهلل لور اي اولاق .«هل َرْفغَف ؛هل هللا ركشف ؟ّبلكلا ىقسف ءَّيِفَر ىتح هيفب هكّنسمأ

 ."""ٌرجأ ةبطَر دب لك يف» :لاقف

 .دوادووبأو ملسمو يراخبلاو كلام ةاور

 . ")0ةنجلا هلخدأف « هل هللا ركشف» : لاق هنأ الإ ؛(هحيحص» يف نابح نباو (حيحص نسح)

 » : ءال اهللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ح) (15) 404 ۷

 3 ءالخن ندرغ وأ ءرثب رفح وأ ءارهن ىرك وأ ءًاملع مّلع نم :هربق يف وهو ءهتوم دعب دبعلل يرجت

 )١( مدقت'امك ثيدحلا ةقرسب مهتم وهو : تلق .

 تيملأ نأل ؛ ةبطر بك اذ حلا يمسو «ارجأ  هوحنو يقس نم هيلإ ناسحإلا يف - يح ناويح لك يف نأ : ملعأ هللاو هانعم (۲)

 يضاملا يف اهرسكو ءاهلا حتفي (ثهل) و .يدتلا بارتلا :(ىرثلا) .«ىرثلا لكأي ثهلی» :هلوقو .هدبکو همسج فجي

 نم هنإسل جرخي يذلا وه :(ناثهللا) ر ءاهحتفب (ثّهللا) مسالاو «ءاهلا ناكسإب دنْهل) عراضملا يف ريغ ال اهحتفب (ثهلي)

 ريفا را :هلوقو . .ةروهشملا ةحيصفلا ةغللا ىلع فاقلا رسكب «يقر ىتح# : :هلوقو .رحلاو شطعلا ةدش نم

 . ملعأ هللاو .هل رفغو هباثأو «هلمع لبق : هاتعم

 . 019 مقر /باب ٠١ /ءاضقلا -۲۰) يف همامتب هظفل يتأيسو (۳)
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 . «هتوم دعب هل ٌرفغتسي ًادلو كرت وأ ءافحضم ترو وأ ءاذجسم

 نع معن وبأ هب درفت «ةداتق ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه» :لاقو ؛«ةيلحلا» يف ميعن وبأو ءرازبلا ءاور

 مل نكل ءنسح دانسإب ةريره يبأ ثيدح نَم هاور هجام نبا نأ ١[ /ملعلا -] مدقت :(ظفاحلا لاق) . «يمزرعلا

 . «ليبسلا نبا تيبو «ةقدصلا» :امهعضوم ركذو .(رئبلا رفح) الو «(لخنلا سرغ) هجام نبا ركذي

 . هرفح : ينعي . «هاركأ ًارهن وأ» :لاقو ء(فحصملا» هيف ركذي مل ؛«هحيحص» يف ةميزخ نبا هاورو

 ٌةقدص سيلا :لاق اهي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (هريغل ح) (19) 4750-64
 1 . ؟ءام نم ًارجأ مظعأ

 . يقهيبلا هاور

 !هللا لوسر اي : لاقف ل ّيبنلا ىنأ ًادعس ّنأ : هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۱۸) - 0

 .«ءاملاب كيلعو «معن» :لاق ؟اهنع ّقدصتأ نأ اهُعَفنيفأ ءصوُت ملو ْثَيوُت يما نإ
 .«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 يمأ نإ !هللا ٌلوسر اي :تلق : اع طال يفر ةذا نرسل رض 10117 1 1۸°
 . ادعس مأل هذه : لاقو ًارئب رفحف .«ءاملا» : لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأف «تتام

 هربخلا حص ْنِإ) :لاق هلأ الإ ؛«هحيحص» يف ةميزخ نباو «هجام نباو «- هل ظفللاو - دواد وبأ هاور
 . «ءاملا ٌيقس» : لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأ !هللا لوسر اي : تلق : هظفلو ««هحيحص» يف نابح نباو

 وه لب» :هللا همحر (ظفاحلا يلمملا لاق) .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو «نابح نبا وحنب مكاحلاو

 يفوت ادعس إف ؛هكردي ملو دعس نع بيسملا نب ديعس نع هوور مهلك مهنإف ؛ لكلا دنع دانسإلا عطقنم

 دواد وبأ هاورو .«ةرشع سمخ ةنس بيسملا نب ديعس دلومو «ةرشع عبرأ ةنس :ليقو .ةرشع سمخ ةنس ماشلاب

 .نيرشعو ىدحإ ةنس نسحلا دلوم َّنِإف «هكردي ملو ءدعس نع يرصبلا نسحلا نع امهريغو يئاسنلاو ءًاضيأ

 . ملعأ هللاو . دعس نع لجر نع يعيبّسلا قاحسإ يبأ نع هريغو ًاضيأ دواد وبأ هاورو

 مل ًءام رفح نمل : لاق وام هللا لوفر نأ ؛هنع هللا يضر رباج نغو (حیحص) (؟0) ب ۳ - 1۸۱

 . «ةمايقلا موي هللا هرجآ الإ ؛رئاط الو سنإ الو نج نم ىّرح ٌدبَك هنم برشي

 .[(4) مقر ١ /ةالصلا 6 ىضم] .«هحيحص» يف ةميزخ نباو ««هخيرات» يف يراخبلا هاور

 هلأسو كرابملا نبا تعمس : لاق قيقش نب نسحلا نب يلع نعو (عوطقم فيعض) (18) - ۲ _ ٠٦١
 تلأسو «جالعلا عاونأب ٌتجلاع دقو «نينس عبس ذنم يتبكر نم تجرخ ةحرق !نمحرلادبع ابأ اي :ٌلجر
 عبنب نأ وجر يننإف ءًارثب كانه رفحاف «ءاملل سانلا جاتحي ًاعضوم رظناف بهذا :لاق ؟هب عفتنأ ملف ءءابطألا
 .ءىربف «لجرلا لعفف .مدلا كنع كسميو ؛ٌنيع كانه

 يف اصوصخ :ةيوين ومالا يف مع ؛لضف هدابع ىلع هللا ْنَم كلذلو ءزاجحلا دالب ا :ةيويندلاو ةيئيدلا رومآلا أ هعفن َّنأل ؛لضفأ ءاملا ناك امنإ )١(
 . ملعأ هللاو . «اروهط ءام ءامسلا نم انلزنأوط : هلوقب
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 .يقهيبلا هاور

 همحر هللادبع يبأ مكاحلا انخيش ةياكح ىنعملا اذه يف يقهيبلا لاقو (عوطقم حيحص) (؟17- 434

 ابأ مامإلا ذاتسألا لأسف ءةنس نم ًابيرق هيف يقبو بهذي ملف ةجلاعملا:عاونأب هجلاعو «ههجو َحِرَق هّنإف» : هللا

 ةعمجلا:نم ناك املف «ّنيمأتلا ٌسانلا ٌرثكأو ءهل اعذف «ةعمجلا موي هسلجم يف هل وعدي نأ ينوباصلا نامثع

 كلت هللادبع يبأ: مكاحلل ءاعدلا يف تدهتجاو ءاهتيب ىلإ تداع اهّنأباةعقر سلجملا يف ةأرما تقلأ ىرخألا

 تئجف .نيملسملا ىلع ءاملا عسوي هللادبع يبأل يلوق : اهل لوقي هنأك ب هللا لوسر اهمانم يف تأرف «ةلبللا

 حرطو ءاهيف ءاملا بصب رمأ ءاهئانب نم اوغرف نيحو «هراد باب ىلع تينب ةياقسب رمأف :مكاحلا ىلإ ةعقرلاب

 داعو مرسلا كن كرب «ءافشلا رهظ ىتح عوبسأ هيلع رم امف «بزشلا يف سائلا ذخأو ؛ءاملا يف دْمَجلا

 . «نينس كلذ دعب شاعو «ناك ام نسحأ ىلإ ههجو

 1 1 (لصف)

 ال ًةثالثإ : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (55) ه0 _ ۴۳

 نبا كسي الف وأم لضك ىلع لجو : ميلأ باذع مهلو e ؛مهيلإ رظني الو «ةمايقلا موي هللا مهملكي

 . «ليبسلا

ECS e Rs 

 ]١7- ىلاعت هللا 'ءاش نِ. همامتب يتأيو «هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخيلا هاور

 ش ١١[. /عويبلا

 ءاي يبنلا يبأ نذأتسا :تلاق اهيبأ نع ةسْبَهُب :اهل لاقي ةأرمإ نعو (فيعض) (19) ه5 م4 :

 :ةءاملا» لاق ؟هعنم لحي ال يذلا ءيشلا ام !هللا يبن اي :لاق مث «مزتلیو لقبا لعجف ءهصيمق نيبو هنيب لخدف

 لالا ءيشلا ام !هللا يبن اي :لاق .«حلملا» : لاق ؟هعنم لحي ال يذلا ءيشلا ام !هللا يبن اي :لاق

 ! : .. «كل ريخ.ريخلا لعفت نأ» :لاق

 1 ا 1 ش .©"”دوادوبأ هاور

 عم توغ : : لاق ل يبنلا باحصأ نم نيرجاهملا نم لجر نعو (حيحص) (؟) - 4131 ١مم

 : .«رانلاو ءءاملاو ءألكلا يف ؛ثالث يف ٌءاكرش نوملسملا» :لوقي هعمسأ ًاثالث لك هللا لوسر

 : تلق .قيقش نب نسحلا نب يلع نع حارجلا نب متاح ان :نادبغ نب دمحم قيرطأ نم (۳۳۸۱/۲۲۱/۳) «بعشلا» يف (۱)

 دقو  ةصقلا هذه نيب اوقرفي ملو ؛ءاوشع طبخ !«. . . نسح» :اولاقف ةلهجلا امأو .امهفرعأ مل هخيشو نادبع نب دمحمو

 يف ةصق ركذف :«. .مكاحلا انخيش ةياكح ىتعملا اذه يفو» :- فلؤملا هلقن دقو  اهبقع هلوق نيبو - اهدانسإ يقهيبلا قاس

 7 . ةرشابم مكاحلا هللادبع وبأ اهل يوارلا نأل اهتححص دقو :ءاملا يقس لضف

 اولاقف :ىزخأ ةلعب ةلهجلا هلعأو 1-07 /5) ؛ءاررإلا» يف جرخم وهو «هذه (ةسِيّهُب) امهدحأ ؛نالوهجم نايوار هيف :تلق . (؟)

(YTA/)دنسلا يف ءاج (سمهك) نإف «لاجرلا ةفرعمب مهلهج نم اذهو .«يراخبلا هفعض «لاهتن نب سمهك هدانسإ يفوا :  

 . نيخيشلا لاجر نم ةقث «يميتلا نسحلا نبا وهو «بوسنم ريغ
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 .دواد وبأ هاور

١ ۰) ۷Yءىشلا ام !هللا لوسر اي :تلاق اهنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض)  

 امف امف «هانفرع دقو ءءاملا اذه !هللا لوسر اي :تلق :تلاق .«رانلاو «حلملاو «ءاملا» :لاق ؟هعنم لحي ال يذلا
 ىطعأ نمو ءرانلا كلت ثجضنأ ام عيمجب قدصت امنأكف ران ىطعأ نم !ءاريمح ای» :لاق ؟رانلاو حلملا لاب
 امنأكف ؛ءاملا دجوي ثيح ءام نم ةبرش ًاملسم ىقس نمو «حلملا كلت تيب ام عيمجب قدصت امنأكف احلم
 .«اهايحأ امنأكف ؛ءاملا دجوي ال ثيح ٍءام نم ةبرش ًاملسم ىقس نمو «ًةبقر قتعأ

 . هجام نبا هاور

 : راک هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) (۲۱) - 1۸ _ ۷

 . يراجلا ءاملا ينعي :ديعسوبأ لاق . مارح هنمثو ءرانلاو ءالكلاو ؛ءاملا يف : ثالث يف ءاكرش نوملسملا»
 : ایا ةجام نیا داور

 .هسبايو هبطر بشعلا وه :دودمم ريغ ةزمه امهدعب ماللاو فاكلا حتفب (الكلا)

 (هيلإ يلوأ ام ركشي مل نميف ءاج امو هل ءاعدلاو هلعاف ةأفاكمو فورعملا ركش يف بيغرتلا)
 نم : ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر َرَمُع نب هللادبع نعو (حيحص) (۱) 4597-4

 «هيضاكل اقورعم مكيلإ یئ نو ؛«وريجأ هلا راجتسا نو ؛هوطعا للاب مکلاس نکو :هوذيماف هلا اعنا
 . 'هومتأفاك دق نأ اوملعت ىتح هل اوعداف اودجت مل ناف

 ىلع حيحصاا :لاقو مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو ٠-هل ظفللاو  يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 0 مكر /باي یا «"امهطرش

 مكيلإ عنطصا نم» :لاق ًارصتخم «طسوألا» يف يناربطلا هاورو (ادج فيعض) )١( - ۹۹۹ ۔
 بحي ركاش هللا نإف ءمتركش دق مكنأ اوملعت ىتح هل وعداف هتازاجم نع متزجع ناف «هوزاجف ًافورعم
 و نيركاشلا

 دجوف ًءاطع يطعأ نم م١ :لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل ح) (۲) 458 ۹

 ناک ؛طعُي مل امب ىلَحَت نمو «"رفک دقف متك نمو < ءركش دقف ىنثأ نم َّنإف ءِنْيْلَف دجي مل نإف هب ٍرْجَيلَف
 .«روز ْيَبْوُت سبالك

 «رہاج نع لجر نع دواد وبأ هاورو .«بيرغ نسح ثيدح» : :لاقو هنع ريبزلا يبأ نع يذمرتلا هاور

 . «دعس نب ليبحرش وه» :لاقو

 ) 6١نيرجاهملا نم لجر نع ًابيرق مدقت امك «؟مارح هنمثو؛ :هلوق نود هظفلب ىرخأ ةياور نم حص دق .
 يف هتجرخ دقو «مهضعب هبذك كورتم وهر ء(كاحضلا نب باهولادبع) (14) مقر «طسوألا» يف يناربطلا دانسإ يف : تلق )(

 ىلع اته اولاحأ دقف «هيلإ راشملاو حيحصلا رمع نبا ثيدح نيبو هنيب مهتداع يه امك ةلهجلا قرفي ملو )٠۳٠٠١(« «ةفيعضلا»
 !!هيظفلب حبحص انه ثيدحلا نأ نيمهوم !حيحصلا ثيدحلا

 . كلذ يف حيرص )٠١( مقرب بابلا يف يتالا نامعنلا ثيدحو «يذمرتلا لاق امك ةمعنلا كلت رفك :يأ (۴)
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 ًءازج هل دجپ ملف ًافورعم يلو نم» :هظفلو ؛هنع ليبحرش نع (هحيحصا يف نابح نبأ هاورو (هريغل ح)

 .اروز يّبوث سبالك وهف ؛لطابب ىلحت نمو «هرفك دقف ؛همتك نمو ءهركش دقف ؛ ءانثلا الإ

 .«هتمجرت يتأت دعس نب ليبحرشو» :(ظفاحلا لاق)

  .«هرفك ذقف ؛همتك نمو «هرکش دقف ؛هرَكَذَف َيِْيَأ نم» :دواد يبأل ةدّيج ةياور يفو(حيحص)

 . ماعنإلا :(ءالبإلا) و «هيلع منا نم : يأ (يلْبَأ نم) : هلوق

 هيإ عض نم : : قي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نعو(حیحص) (۳) 454 م

 a علب دعنا رع الاقلام هلعافل لاقف ءٌفورعم

 بأ دقق ؟ريخ هللا كازج) : هادسأ يذلل لاقف «ٌفورعم هيلإ يدسأ وأ ءًافورعم ّيلوأ نما : (ةياور يفو)

 : 0 . ؟ءانثلا ىف

 خسنأ نفح نم. طقسأ دقو» :ظفاحلا لاق .«بيرغ نسح ثيدج» :لاقو ا در

 + 2©!يذمرتلا

V1هلا لزج اهيا لجرلا لقانا :ًارصتخم شتا يم يارا اورو رمل او (0-  

 : . ”7"ءانثلا يف غلبأ دقف ؛ًاريخ

  EEالا لوسر لاق :٠

 .؟سانلل مهّركشأ ىلاعتو ٌكرابت هلل سانلا ركشأ

 .؟ّساَنلا ركشي مل نم هللا ركشي ال» :ةياور يفو(حيحص) ۔ () ٠-1

 : , تاق هتاورو «دمحأ هاور

 ربلا باتك# هل متخ ءطقف لوألاب هاور املإو «نيروكذملا نيظفللاب هاور يذمرتلا َّنأ مهوي اذه» )۲/۱۲١(: يجانلا لاق )١(

 : تلق. .هوه نمل يردأ الف روكذملا يناثلا ظفللا اًمأو . ؛ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا هجرحلأو ««هعماج» نم «ةلصلاو

 ؛(نضورلا 4 مقر) هريغصلا» يف يناربطلاو ء(١۱۸ /۲۲۱-۲۲۲) «ةليللاو مويلا لمع#' يف يئاسنلا هجرخأ لوألا ظفللابو

 هنأ رهاظلاف يناثلا ظفللا امأو 69 /1) «بيغرتلا» يف يناهبصألاو 919/511(2/) ؛بعشلا» يف يقهيبلاو

E ERNE Eملعأ هللاو . يراسل قلل لدم انك : 

 . يجانلا هلاق .«فارطألا يفو ءانتخسن يف تباث وه» :تلق (۲)

 دقو «ةريره يبأ ثيدخ نم ظفللا اذهب يناربطلا دنع وه امنإو «فنصملا عينص همهوي امك ةماسأ ثيدح نم وه سيل : تلق (9)

 ًامقر هتيطعأ ةماسأ ثيدح نم سيل هنأ ىلإ ةراشإو ! !ةدايزلا اوكردتسي مل كلذ عمو !هب اوعبشتو ةثالثلا نوقلعملا اذه دافتسا

 فنصم» يف وه كلذكو .هنم ةدايزلاو )۱۰۵۲-٠٠٥۳(« «ريضتلا ضورلا» يف هدانسإ ىلع تملكتو هتجرحل دقو ءاصاخخ

 . مهريغو ١175( /570) «يديمحلا دنسم» و 7579/89/0(2 /۹) «ةبيش يبأ نبا فنصم# و :00118/717/5) «قازرلا دبع

 ءاذه فالخب يوق دهاش هل نكل «عاطقنا هيف رخآلاو ؛ةلاهج هيفو ءامهدحأ اذه «نيظفلو نيدانسإب ثعشألا نع هاور : تلق .(5)

 تنبت مل ؛لوألا ظفللا جيرختب هيف تدعوو EID) «ةحيحصلا# يف امهتجرخو .«حيججصلا» يف هدهاش عم هتدروأ ,كلذلو

 ىلابعتوأ هناحبتس ىلوملا الئاس ' ؛هنع تعجر دقن ًاححصم رخآ ناكم يف دجو اذإف )٥۳۳۹( «ةفيعضلا» يف هتجرخأف تاطخأ ينأ

 ! نيسحتلاب اههوردصف ًاضيأ نيظفللا نيب ب اوقرفي ملف ةثالثلا ةلهجلا امأو : «انأطجأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبرإ» «ةرفغملا
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 ١-٠۷١ -) )۳لوألا وحنب ديز نب ةماسأ ثيدح يف يناربطلا هاورو (ًادج فيعض) .

 هيلإ يأ نم» : لاق ل هللا لوسر أ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ح) (5) - ۹۷۲ - ۲
 سبالک وهف ؛َطْمُي مل امب َعّيَشَ عشت نمو «هركش دقف ؛هركذ نم ناف «هركذيلف عطتسي مل نمو هب ءىناكيلف ٌفورعم

 . روز يبو

 .رضخألا يبأ نب حلاص الإ ؛تاقث هتاورو ءدمحأ هاور

 ال نم هللا ٌركشي ال» : لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷) ۔ ۹۷۳ _-- ۳
 . «سانلا ركشي

 عفربو (هللا) عقرب ثيدحلا اذه يور» :(ظفاحلا لاق) .«حيحص» :لاقو يذمرتلاو :دواد وبأ هاور
 .«تاياور عبرأ «هسكعو «(سانلا) بصنو (هللا) عفربو ءامهيصنب ًاضيأ يورو «(ساتلا)

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر  هللاديبع نبا ينعي  ةحلط نع يورو (هريغل ح) (۸) 4/4 ٤
 O «هركش دقن ُهَرَكَذ نمف «هرکذیلف ًافورعم َيلوأ نم» : م هللا

 . يناربطلا هاور

 “داع ثيدح نم ايندلا يبأ نبا اورو (هريغل ح) (4)- - ۹۷٩

 : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو '(حیحص نسح) 40/16 -)1١(
 كش هللا ةمعنب ثدحتلاو ءهللا ركشي مل ؛سانلا ركشي مل نمو .ريثكلا ركشي مل ؛ليلقلا ركشي مل نم»
 , «باذع ةقرفلاو «ةمحر ةعامحلاو كفك اهكرتو

 عانطصا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاورو ايب سأب ال دانسإب «هدئاوز» يف دمحأ نب هللادبع هاور

 .راصتخاب «فورعملا

 بهذ !هللا لوسر اي :نورجاهملا لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (جيحص) 1010 ¥4۷ _ "وك

 «ةنؤملا انوفك دقلو «مهنم ليلق يف ةاساوم نسحأ الو < هريثكل الذب نسحأ ًاموق انيأر ام ا!هّلك رجألاب راصنألا
 .«كلذب كاذف» :لاق .ىلب :اولاق . «؟مهل نوعدتو ؛مهيلع نونت سيلأ» : لاق

 هقيرط نمو .كورتم وهو «ميعن نب معنملادبع (4178 ١88/ /1) يناربطلا دنع اهدانسإ يفو . .اته ةروكذملا ةياورلا ينعي )١(

 .(4118/013 /1) ؟بعشلا» يف يقييبلا

 هاور دقو .هب دهشتسي حلاص وهو «رضخألا يبأ نب حلاص ريغ تاقث هلاجرو «(78 ) «جئاوحلا ءاضق» يف هجرخأ : :تلق (۲)
 . كانه ةدئاف الب رركم وهف ءًاضيأ ايندلا يبأ نبا ىلإ هوزع ىلوألا ناكف ؛نيثيدح لبق مدقت امك دمحأ هنع

 يفو «(٣۳۷و۲۷۸ )٤/ اهدنسما نم نيعضوم يف هجرخأ دقف «كلذك سلو !هرري مل هسفن دمحأ مامإلا نأب رعشي اذه ۰ (۳)
 نع نمحرلادبع وبأ هيفو دمحأ نب ب هللادبعل 0/75 /1) هرزغ مهنأ مهتاطلختو ةثالثلا لهج نم نإو ءًاضيأ هنبا هاور نيعضوملا
 رظتا .نسح وهف «ريسي مالك مهضعب يفو «تاقث هرئاسو «ةقث وهو ديلولا نب مساقلا وهو «يمئيهلا هفرعي ملو «يبعشلا

 دقو :ةركنم ةدايزبو ؛هيبأ نود دمحأ نب هللادبعل ثيدحلا ازع هنأ يمثيهلا بئاجع نم نإو .(44-55 /1)!ةنجلا لالظ»
 .(4884) مقرب «ةفيعضلا» يف اهيلع تملكت



 .هل ظفللاو «ءىئاسنلاو دواد وبأ هاور

 موصلا باتك 4
 ('![مئاضلا ءاعد لضفو] هلضف يف ءاج امو ءاقلطم موصلا يف بيغرتلا) ١

 زع هللا لاق» : لب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ۹۷۸ _ ۷

 موص موي ناك اذإف "انج هج .مايصلاو هب يزجأ انآو «يل هنإف ؛موصلا.الإ "ل ّمدآ نبا لمع لك :لجو

 دمحم ضن يذلاو 6 'مئاص ين «مئاص ينإ : لقيلف هلتاق وأ دحأ هّباس نإف بَجْصَي الو ُفْقَرَي الف < وا

 اذإو «هرطفب حرف رطفأ اذإ ؛امهحرفي ناتحرف مئاصلل «كسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فوُُخَ هديب
 . «هموصب َحرْف هر يقل

 . ملسمو هل ظفللاو  يراخبلا هاور

 ٍرشعُب ةنسحلاو ءهب يزجأ انأو «يل ٌمايصلا «يلجأ نم هتوهشو هبارشو هّماعط ٌكرتبا» : يراخبلل ةياور يفو

 . «اهلاثمأ

 هللا لاق «فعض ةثم عبس ىلإ ءاهلاثمأ رشعب ٌةنسحلا ؛فعاضي مدا نبا لمع لك» :ملسمل ةياور يفو

 «ةرطف دنع ةحرف :ناتحرف مئاصللو يلجأ نم هماعطو هتوهش ُعَدَي هب يزجأ انأو «يل هّلإف ؛موصلا الإ : ىلاعت

 . «كسملا حبر نم هللا دنع ُبيطأ «مئاضلا مف فوُنخَلو «هبر ءاقل دنع ةحرفو

 . ثيدحلا «حرف ؛ةازجف لجو زع هللا يقل اذإو» :ةميزخ نبالو ًاضيأ هل ىرخأ يفو

 . ظافلألا يف مهنيب فالتخا عم «هانعمب يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو كلام هاورو

 عبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسح لك :لوقي مكبر َّنإ» :لك هللا لوسر لاق : يذمرتلل ةياور يفو(هريغل ص)

 حير نم هللا دنع ٌبيطأ مئاصلا مف ٌفولُخلو «رانلا نم ٌةَنُج موصلاو «هب يزجأ و «فعض ةئم

 )١( .[ش] ."حيحصلا» نم طقس . 5
 a ظا آل لس ةاور سلا اذهل هش .باسح نودب هرجأف ء(موصلا الإ) دودحم رجأ هل :يأ (۲)

 . . موصلا الإ : ىلاعت هللا لاق ءفعض ةئام عبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا ؛ فعاضي

 هلال ةنج مولا ناك امنإو . نويعلا نع ا وهو ء(نجملا) هنمو ءرتس ام لك :ميجلا مضب (۳)

 راثلا تفحو. «هراكملاب ةنجلا تفحلا :حيحصلا ثيدحلا يف امك تاوهشلاب ةفوفحم رانلاو «تارهشلا نع. كاسمإ

 .«تاوهشلا نم هيذؤي ام هبحاص يقي يأ : ةنج هنوك ىنعم» :«ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق .«تاوهشلاب

 هسفن هب ثدحي : يأ «ًايناسفن ًامالك نوكي نأ لمتحيو .ًابلاغ رجزنيف لتاقملاو متاشلا هغمسيل ًايناسل ًامالك نوكي نأ لمعحي (4)
 هيلع لد امك هناسلب هلوقي هنأ حيحصلاو# :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :لوألا. حجارلاو :تلق . هتمتاشم نم اهعنميل

 امان :لاق مث «اهسفنأ هب تثدح امع» :هلوقك «ديقمف سفتلا يف ام امأو :ناسللاب الإ نوكي ال قلطملا لوقلا َّنإف «ثيدحلا

 نع هكاسمإ يف هرذع نيب ءمئاص يّنإ :هناسلب لاق اذإف ؛عومسملا مالكلا وه امنإ قلطملا مالكلاف «ههب لمعت وأ ملكتت مل

 .«ناودعلاب هأدب نمل رجزأ ناكو ءدرلا

 دقو .ملسم.طرش ىلع حيحص هدنسو ««حرف ؛هازجف هللا يقل اذإو» :(۲۳۲/۲) دمحأل ةياور يفف .هباوثو هئازجب :يأ (0)

 .(1950) ةميزخ نباو «باتكلا يف ينأي امك ةياور يف (198/7) !هحيحص#' يف هجرخأ
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 . «مئاص يّنِإ ءمئاص ين : :لقيلف «مئاص وهو لهاج مكدحأ ىلع َلِهَج ْنإو «كسملا

 .يل وهف «مايصلا الإ هل مدآ نبا لمع لك : هللا لاق» : ينعي كي هللا لوسر لاق : ةميزح نبال ةياور يفو

 حير نم ةمايقلا موي هللا دنع ٌبيطأ مئاصلا مف ُكوُنُحَل هديب دمحم سفن يذلاو ةّنِج ٌمايصلا .هب يزجأ انأو

 . وصب حرف هبر يقل اذإو «هرطفب حرف رطفأ اذإ :ناتحرف مئاصلل «كسملا

 لاق «فعض ةئم عبس ىلإ ؛ اهياثمأ رشعب ةنسحلا ؛هل من نبا لمع لك : لاق» : هل ىرخأ يفو (حيحص)

 نم هنذل ٌعديو يلجأ نم ٌبارشلا غ ديو « يلجأ نم ماعطلا عدي «هپ يزجأ انأو «يل وهف ؛ مايصلا الإ :هللا

 ةحرف : : ناتحرف مئاصللو «كسملا حبر نم هللا دنع ٌبيطأ مئاصلا مف ٌفولُخلو « يلجأ نم هتجوز عديو يلجأ

 .«هبر ىقلي نيح ٌةحرفو ءٌرطفي نيح

 تباطخ هي داريو قلطيو «شحفلا هب داريو قلطيو «عامجلا هب داريو قلطي :ءافلاو ءارلا حتفب (ثفرلا)

 ءيدرو شحفلا ثيدحلا اذه يف هب دارملا نإ : ءاملعلا نم ريثك لاقو .عامجلاب قلعتي اميف ةأرملاو لجرلا

 موصلا َّنأ :ثيدحلا ىنعمو .قاخت امم كيقيو كرتسي :يأ :كّنِجُي ام وه : ميجلا مضي (ةنُجلا) و . مالكلا

 ريغت وه :ماللا مضو "ةمجعملا ءاخلا حتفب (فولخلا) و .يصاعملا يف فوقولا نم هظفحيو هبحاص رتسي

 . موصلا نم مفلا ةحئار

 موي ناك اذإ» :لاقف ؟«يل هتف «ًموصلا الإ ؛هل مد نبا لمع ٌلک» : ىلاعت هلوق نع ةنيبع نب نايفس لئسو

 ؛ٌموصلا الإ ىقبي ال ىتح «هلمع رئاس نم ملاظملا نم هيلع ام يدؤيو ءهّدبع لجو زع هللا ٌبساحي ةمايقلا

 ةظفللا هذه ىنعم يفو . .بيرغ وهو «همالك اذه !«ةنجلا موصلاب هلخديو «ملاظملا نم هيلع ّيقب ب ام هللا لمحتيف

 . اهئافيتسا عضوم اذه سيل ةريثك هجوأ

 ةرص هعم ةباصع يف ٍلجر ٍلثمك كلذ لَم «مايصلاب مكرُمآو" : هيفو «يرعشألا ثراحلا ثيدح مدقتو

 . ثيدحلا «كسملا حبر نم هللا دنع ُبيطأ اصلا نإو ٠ ءاهحير دجي نأ بحي مهلك «كسم

 . ؛كسملا حير نم هللا دنع ُببطأ مئاصلا ير ناو" :لاق هنأ الإ ؛هححصو يذمرتلا هاور

 -5] «ةالصلاب تافتلالا» يف همامتب مدقتو . مكاحلاو نابح نباو - هل ظفللاو  «هحيحص» يف ةميزخ نباو

 .[؟ 6 /ةالصلا

 : ي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (ادج فيعض) (۱) - ۸ _ ٩۷۲

 ٌلمعو ء[فعض] ةئم عبسب ٌلمعو «هلاثمأ رشعب ٌلمعو ءامهلاثمأب نالمعو «نابجوم نالمع :ٌةعبس ””ٌلامعألا»

 دنع وهو .«ةمايقلا موي» :هلوق اهيف سيل ْنكل ؛ىلوألا ةياورلا انه يهو .ةياور يف يراخبلل اذكو .ًاضيأ دمحأو :تلق )١(

 ۴/١١(. ق) ؛ىربكلا» يف يئاسنلا

 ءباوصلا وه لب . .هريغو يباطخلا هركذ يذلا رهو «بيرغلاو ةغللا بتك يف فورعملا ره ةظفللا هذه يف ءاخلا مض : تلق (؟)

 )٠ OTT «ةلاجعلا# نم ًاصخلم ىهتنا . ؟فلخيو دعي يذلا : : حتفلاب فولخلاو# : يباطخلا لاق

 عمجم» و «نيرحبلا عمجم# و «طسوألا مجعملا» يق درت مل اهنأل اهتفذح دقو ««لجو زع هللا دنع» :ةدايز لصألا يف انه (؟)

 !ةثالثلا ةلهجلا ىلع هلك اذه يفخو ءاهنم ةدايزلاو ء«دئاوزلا
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 هل تبجو ؛ًاثيلش هب كرش ال ًاصلخم هدبعي هللا يقل نمف :نابجوملا اماف . لجو زع هللا الإ هلماع َباوث ملعي ال
 ملف ٌةنسح لمعي نأ دارأ نمو ءاهب ّيِزُج ٌةئيس لمع نمو . .رانلا هل تبجو ؛هب كرشأ دق هللا يقل نمو ؛ةنجلا

 عبس مهزدلا ىهتققن هل ْتَفْمَص هللا يبس يف لام قفنأ نمو .ًارشع َيِزُج ةنسح لمع نمو . اهّلثم َيِرُج اهلمعي
 ش . «لجو زع هللا الإ هلماع ٌباوث ملعي ال لجو زع هلل ٌمايصلاو . ةئم عبس ٌرانيدلاو «ةئم

 هوتي تاتا ب ميزخ ثيدح نم ةنابح نبا جحد يف وهو .يقهيبلاو ”طسوألا” يف يناربطلا هاور

 .؟موصلا» هيف ركذي مل
 اياب ةجلا يل نه :لاق لَ يتلا نع هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (خييحص) (۲) 40/464

 هياكل «قلغأ اولخد اذإف مهام دحام لحد e :هل لاقي
 . ادحأ

 . دبا امظي مل هلخد نموا : دازو ؛يذمرتلاو ا ا

 : یر زعم قع ؤفأ م خا لخد اذإف» : لاق هلأ الإ ؛(هحیحص) يف :ةميزخ نباو (حيحص نسح)

 .هًادبأ أمظي مل برش نمو
 ءاومنغت اوزغا» : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲) 6/9"

 .«اونغتست اورفاسو ءاوّحِصت اوموصو

 . "تاقث هتاورو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٌنصخو ٌةنُج مايصلا» : :لاق لو هللا يبن نع [ةريره يبأ نع] يورو (هريغل ح) (۳) - ۹ --_ ۹۸٩

 . «رانلا نم ٌنيصح

 يقف . يقهيبلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 اهب ٌّنَجَتسَي ةّنُج مايصلا» :لاق لي هللا يبن نع هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل حا (4) 483-57
 : 1 . ؟رانلا نم دبعلا

 . يقهيبلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

AATFلكك هللا لوسار تعمس :لاق هنع هللا يضر يصاعلا ي يبأ نب ناملع نعو (حيحص) (0) -  
 . «رهش ّلك نم مايأ ةثالث ٌنسح ٌمايصو «لاتقلا نم مكدحأ ةن ءرانلا نم ٌةنُج ٌمايصلا» : لوقي

 يف ةميزخ نبا هاور ا ةت 1ا

 1 .هريغو )۱۹٠۲( ؟ةميزخ نبا":نم حيحصتلاو «1مهدحأ" : لصألا 40

 نب ناميلس نب دمحم) ةياور نم (نيمرحلا 4117/10/4 /۸) «طسوألا* يف هنأ وهو «ةلع هيف نكل «يمثيهلا لاق اذكو :تلق (؟)
 ةياور يف فيعض وهو «يناسارخلا رذنملا وبأ وه دمحم نب ريهزو . .ةريره يبأ نع هدنسب . .دمحم نب ريهز ان (دواد يبأ
 !(۹ /۲) ةلهجلا هنسحو (2188) !ةفيعضلا» يف هتجرح دقو .اهنم هذهو . هنع نييماشلا

 نود هجنام نبا هاورو ٠ نيعضوم يف ًاقرفم (۳۲۸و۳۱۱ /۱) يئاسنلا هجرخأو «حيحص دنسب (11/5) دمحأ هاور اذكو : :تلق (۳)
 . مايأ ةثالث مايص
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 ىلع كلدأ الأ» : هل لاق ب يبنلا نأ ؛ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (هريغل ص) (1) 48-4

 ٌءاملا ٌءىفطي امك ةئيطخلا ٌءىفطت ٌةقدصلاو ءٌدنج ٌموصلا» :لاق !هللا لوسر اي ىلب :تلق .«؟ريخلا باوبأ

 . ؛ًرانلا

 نب بعك ثيدح مدقتو .هللا ءاش ْنِإ ؛تمصلا» يف همامتب يتأيو «هححصو «ثيدح يف يذمرتلا هاور

 .[ثيدح ۱۳و۱۲ /باب 5 /تاقدصلا 5 هانعمب هريغو ةرجع

 : لاق بي هللا لوس َّنأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (۷) - ١-4464 .ه

 لوقيو «هيف ينعّمشف «ةوهشلاو ًماعطلا هّيعنم بر يأ : ممايصلا لوقي «ٍةمايقلا موي بعل ناعفشي نآرقلاو ٌمايصلا»

 , 0ناعّفَشُيَم : لاق « هيف ينعفشف «ليللاب مولا هّتعنم : نارقلا

 باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاورو .؟حيحصلا» يف مهب جتحم هلاجرو ء؟ريبكلا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «نسح دانسإب هريغو «عوجلا

 هجو َءاغتبا ًاموي ماص نم» :لاق ب هللا لوسر نأ ؛رصيق نب ةملس نعو (فيعض) (۳) - ه/4-5

 . امره تام ىتح خرف وهو راط بارغ دعبك منهج نم هللا هّدعاب ؛هللا

 . ةعيهل نب هللادبع هدانسإ يفو «فلأ ةدايزب (ةمالس) هامسف يناربطلا هاورو « يقهيبلاو ىلعي وبأ هاور

 سپ مل لجر هداتسإ يفو «ةريره يبأ ثيدح نم رازبلاو دمحأ هاورو (فيعض) (4) هاله -

 الجر نأ ول» : الب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (ه) 0/4

 .«باسحلا موي نود ُةَباوث فوتسي مل ؛ًابهذ ضرألا ءلم يطعأ مث ءًاعوطت ًاموي ماص

 . ميلُس يبأ نب ثيل الإ ؛ تاق د هتاورو «يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 ىلع ىسوم ابأ تعب كلي هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (1)  هالا/ ۸

 !ةنيفسلا لهأ اي : نهي مهقوف فت فتاه اذإ «ةملظم ةليل يف عارشلا اوعفر دق «كلذك مه امنيبف «رحبلا يف ةيرس

 ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاق .ًاربخم تنك نإ انربخأ : ىسوم وبأ لاقف .هسفن ىلع ُهللا هاضق ٍءاضقب مك ربخأ اوفق

  شطعلا موي هللا هاقس ؛ فئاص موي يف هل هسفن شطعأ نم هنأ هسفن ىلع ىضق

 قطنلا هيف هللا قلخيو امهباوث دسجي ْنأب ةقيقح هنأ لمتحي لوقلا اذهو» :يوانملا لاق ؛ةنجلا هلخديو هيف هللا امهعفشي : يأ )١(

 مزجلا يغبني يذلا باوصلا وه لوألاو : تلق تلق .«ليثمتلاو زاجملا نم برض ىلع هلأ لمتحيو ؛«ريدق ءيش لك ىلع هللاو»

 ليوأتو . .ريثك هوحنو «عرقأ ًاعاجش زنكلا ديسجت لثمك ءاهوحنو لامعألا ديسجت اهيف يتلا ثيداحألا نم هلاثمأ يفو انه هب

 امم كلذو «فلخلا نم مهليبس كلس نمو ةئزتعملا ةقيرط وه لب «مهنع هللا يضر فلسلا ةقيرط نم سيل صوصنلا هذه لثم

 . ىلاعت هللاب ذايعلاو «ىقشتو لضتف «مهوذح وذحت نأ راذحف «بيغلاب نونمؤي نيذلا# ناميإلا طورش لوأ يفانُي

 ةاورلا نأ رمألا يف ام ةياغ «فلؤملا عينص همهوي ام فالخ «ةعيهل نبا ىلع هرادم دحاو ثيدح هلبق يذلاو اذه :تلق (؟)

 )۱١١١(. ؛ةفيعضلا» يف كلذ تلصف دقو «هدانسإ يف هيلع ارفلتخا

 .ةهصخش ري ملو هتوص عمس :فتاه هب فتهو# :«حابصملا» يف (۳)
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 , ")هللا ءاش نإ نسح داتسإب رازبلا هاور

 الإ ؛هوحن ئشوم نبأ نع ةدرب يبأ نع ''طيقل ثيدح نم ايندلا يبأ نبا هاورو (فيعض) (۷) - 0/8
 موي هوري نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ٌراح موي يف هلل هسفن شط ْنَم نأ هسفن ىلع ىضق هللا نإ :لاق : هيف لاق هنأ
 ؛ .هموصيق ءارح هيف خلني ناسنإلا ناكي يذلا رحلا ديدشلا مويلا ىخوتي ىسوم وبأ ناكف :لاق . «ةمايقلا

 . يشمتف حيرلا هقفصي يذلا ةنيفسلا علق وه : ةمجعملا نيشلا رسكب (عارشلا)

 يش لكلا ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (۸) - هالو 84

 . «ريصلا ٌفصن ٌمايصلاو ءموصلا ٍدسجلا ةاكزو ؛قاكز

 ١ . هجام نبا هاور

 : لاقف «يردص ىلإ لي ّيبنلا ٌتدنسأ :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو (حيحص) (۸) - ۰ - ۹۸٩

 ءةنجلا لخد ؛هب هل متخ ؛هللا هجو ءاغتبا ًاموي ماص نمو «ةنجلا لخد ؛اهب هل مخ ؛(هللا الإ هلإ ال) : لاق نما
 . (ةنجلا لخد ؛اهب هل متخ: ؛ هللا هجو ءاغتبا ةقدصب قدصت نمو

 !. هب سأب ال داتسإب دمحأ هاور

 هلخدأأ لجو زم هلا هجو هب دیر «موي مايصب هل متُح نم !ةفيذح ايل : : هظفلو «يناهبصألاو (هريغل ص)

 .«ةنحلا هللا

 لمعي ينْرُم !هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص) (9)- 485-0١

 َلْذِعإل هّنإف ؛ موصلاب كيلع» :لاق . لمعب ينرم !هللا لوسر اي :تلق .«هل َلْذِع ال هنإف ؛موضلاب كيلع» :لاق
 1 ل

 . هححصو « مكاحللو «هنودبو راركتلاب اذكه ؛هحيحص» يف ةميزخ نباو يئاسنلا هاور

 هللا ينځفني رمأب ينرم !هللا لوسر اي :تلقف هلي هللا لوسر تيتأ :لاق يئاسنلل ةياور يفو (حيحص)

 . هل لث ال نإ ؛ مايصلاب كيلع» :لاق .هب

 هب ٌلخدأ يلمع ىلع ينلد !هللا لوسر اي : تلق : : لاق ثيدح يف (هحيحص» يف نابح نبا ءاورو (حيحص)
 مهب لز اذإ الإ ًاراهت ناخدلا تيب يف یر ال ةمامأ وبأ ناكو : لاق . «هل َلْثم ال هتف ؛موصلاب كيلع» : لاق . ًةنجلا

 دبع ْنِم ام» : لڳ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍديعس يبآ نعو (حپحص) 4480-5 )1١(

 وهو .ةرازبلا دئاوز» يف ًادج هفعضو ءرجح نبا ظفاحلا لاق امك ثيدحلا فيعض وهو :؛(لّمؤملا نب هللادبع) هيف :تلق 61)
 ىلع تفقوو «راتسألا فشك» عبط املف .٠ ةقباسلا ةعبطلا يف فلؤملل ًاعبت هتتسح تنك دقو .(7744) «ةفيعضلا» يف جرخم
 ا ! !هديلقت ىلع اولظف ةلهجلا امأو ءهنع تعجارت ؛هدانسإ

 .(50/48) «ةفيعضلا# يف هلبق يذلا عم هتجرخ دقو «لوهجم وهو ؛(ةريغملا وبأ) ب ىنكي :تلق فز

 املو «ىرخأ'ةخسن يف تبثت مل اهّنأ هيلع قلعملا دافأو ؛ةثلاثلا ةرملا خلإ «. .هللا لوسر اي :تلق» :ةدايز لصألا يف انه ()
 . ملعأ هللاو .«ةميزخ نبا ةعوبطم يف اقلطم راركتلا عقي ملو ءاهتفذح دقف ؛يثاسنلا يف امل ةقفاوملا يه هذه تناك
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 . هآفيرخ نيعبس رانلا نع هّهجو مويلا كلذب هللا دعاب الإ ؛ ىلاعت هللا ليبس يف ًاموي ٌموصي

 .يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 ماص نم١ : 5 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ح) (17)- 988-1١41

 ."ضرألاو ءامسلا نيب امك ًاقدنخ رانلا نيبو هنيب هللا َلعج ؛هللا ٍليبس يف ًاموي

 .نسح داتسإب «ريغصلا» و «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نم" :ِهلكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةسبع نب ورمع نعو (هريغل ص) 9884-4 - )۱١(

 . ماع ةئم ةريسم ڙانلا هنم تدعب ؛هللا يليبس يف ًاموي ماص

 .هب سأب ال دانسإب "طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ماص نم» كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نعو (فيعض) (4) 5806-6

 . “'داوجلا رّمضملا ريس «ماع ةئم رانلا نم دعب ؛ناضمر ريغ يف [ًاعوطتم] هللا ليبس يف ًاموي

 1 .دئاف نب نابز قيرط نم ىلعي وبأ هاور

 يف ًاموي ٌماص نم» :لاق يي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۱۲)- 440-65

 .«ًافيرخ نيعبس مويلا كلذب رانلا نع ههجو هللا حزحز ؛ هللا ليبس

 نم هجام نبا هاورو .«بيرغ ثيدح» : لاقو «ةعيهل نبا ةياور نم يذمرتلاو «نسح دانسإب يئاسنلا هاور

 . تاقث دانسإلا ةيقبو «يثيللا زيزعلادبع نب هللادبع ةياور

 ًاموي ماص نم» : لاق لإ يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص نسح) (14) 441-107

 .«ضرألاو ءامسلا نيب امك ًاقدنخ رانلا نيبو هنيب هللا لعج ؛هللا ليبس يف

 ثيدح» :لاقو «ةمامأ يبأ نع ؛نمحرلادبع نب مساقلا نع ؛ليمج نب ديلولا ةياور نم يذمرتلا هاور

 : ر

 نع ههجو هللا دعب ؛هللا ليبس يف ًاموي ماص نم» :لاق هنأ الإ ؛يناربطلا هاورو (فيعض) ۱ )٠١(-

 .«ركضملا داوجلا سرفلا ضكر « ماع ةئم ةريسم رانلا

 ىلع بوبو «داهجلا يف موصلا لضف يف تءاج ثيداحألا هذه نأ ىلإ ءاملعلا نم فئاوط تبهذ دقو

 يتأيو . ىلاعت هللا هجول ًاصلاخ ناك اذإ ؛هللا ليبس يف موصلا لك َّنأ ىلإ ةفئاط تبهذو .هريغو يذمرتلا اذه

 ]٠١/ ١[. ىلاعت هللا ءاش ّْنِإ ؛داهجلا» يف موصلا يف باب

 (نابز) و ؛(١٠٠٠) «ةحيحصلا» رظنا .ةخسن هلعلف «دهتجملا رمضملا» )417/١(: ىلعي يبأ يفو ؟عمجملا» يف اذكو )١(

 بقع فلؤملا هركذ ءرخآ ظفلب هاورو ۲۸۰-٤۹۲۱/۲۸۱(. /۸) «ريبكلا مجعملا» يف ًاضيأ يناربطلا هاور هجولا اذه نمو (؟)

 رظنا !هيف سيلو (ديزي نب حرطم) ب لوألا اولعأو .فيعضتلاب امهولمش مهنأ ةثالثلا لهج نمو «فيعض وهو ءاذه
 )141١(. مقر تحت ةفيعضلاا و (377) «ةحيحصلا»

 )591١(. «ةفيعضلا» يف هنايبو ءءافعضلاب لسلسم هدانسإ : تلق (۳)

 فحل



 : (لصف)
 نب وزمع نبا ينعي - هللادبع نع - ةكيلُم يبأ نبا ينعي  هللادبع نع (فيعض) (11) - 285-64

 تعمسو :لاق . ؛درت ام ةوعدل هرطف دنع مئاصلل نإ : : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر  يصاعلا
 :ةياوار يف داز - يل رفغت نأ ءيش لك تعسو يتلا كتمحرب كلأسأ يننإ مهللا) :هرطف دنع لوقي هللادبع
 .(- يبونذ

 . ملعأ هللاو . "فرعي ال يندم اذه قاحسإو ءهنع هللادينع نب قاحسإ نع يقهيبلا هاور

 رمال نال : عي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (17) - همك 1-61
 ٌتاوبأ اهل حتفتو «مامغلا ٌقوف هللا اهعفري ءمولظملا ةوعدو «لداعلا مامإلاو .ٌرطفي نيح مئاصلا : مهثوعد
 .«نيح دعب ولو َكّترصنأل يلالجو يتزعو :ٌبرلا لوقيو ؛ءامسلا

 . هجام ن نباو ءهل ظفللاو هنسحو يذمرتلاو «ثيدح يف دمحأ هاور

 7 . «رطفي یتح» :اولاق مهنأ الإ ؛«امهيحيحبص» يف نابح نبأو ةميزخ نباو

 ءّرطقي ىنح ٌمئاصلا ا :ًارصتخم رازبلا هاورو (ًادج فيعض)
 ١ "مجرب ىتح رفاسملاو ءّرصتني ىتح ٌمولظملاو

 ف فو و دنا ا ها و ام ناصر هاه وف بخت ٣
 ًاناميإ ردقلا ةليل َماق نم» : :لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع. (حيحص) (1)- 445-14

 .بنذ نم مدقت ام ل رف ؛ًاباستحاو ًناميإ ناضمر اص نمو «هبذ نم مدقن ام هل رع ؛ًباصتحاو
 .ًارصتخم هجام ن نباو «يئاسنلاو دواد وبأو ءملسمو يراخبلا هاور

 نمو ل E E : لاق ل يبنا نأ ؛يئاسنلل ةياور يفر
 ا ر مق ام:هل رفغ ؛ًاباستحاو ًاناميإ ردقلا َةليل ماق

 يف ةبغرلا و قيدصتلا ىلع هموصي نأ وهو «ةميزعو ةين : يأ ؛ًاباستحاو ًاناميإ :هلوق» : يباطخلا لاق

 مأ ًارغصم (هللادبْع) وه له : : هيبأ مسا يف اوفلتخا مهنأ هتصالخو ؛(55- 41 )٤/ ؟كاورإلا» يف هتنيب ءرظنا هيفو «لاق اذك )١(
 داتسإلاف ‹كۈرتم وأ « لوهجم امإ هنإف ءناک ام ًایآ هنأو . كلذ ريغو «يماش مأ يندم وه له : :هبسن يفو ارك (هللادبع)
 , ةلهجلا هنسحو ء(۳١۱۷) هجام نبال هوزع فلؤملا تاف دقو . لا لك يلع فيمن

 «مئاصلا» لدب «دلاولا ١ ركذ نكل نييرخأ نيتياورب هوحن تبث نکل ؛كورتم رازبلا ةياور يفو ؛لوهجم ىلوألا ةياورلا يف (
 رظناو !«.:. نسح» : عيمجلا يف ذ اولاقف «تبثي مل امو بَ ام نيب اوزيمي ملف ةلهجلا امأو . .(ه /ءاضقلا )٠ ٠ ؟حيحصلا» رظناف
 1 .(۱۷۹۷و 594) «ةحيحصلا» و .(1758) «ةفيعضلا»

 نب ةبيتق ةذايزلا هذهب .درفنا" : ظفاحلا لاق .هرحأت امو» :ةبيتق ثيدح يفو :[يئاسنلا يتعي] لاق" :هصن ام لصألا يف انه (۳)
 نأ الإ «نسح دانسإب موصلا ركذ دعب ةدايزلاب دمحأ هاورو فحيحصلا» طرش ىلع هدانسإو «تبث ةقث وه ؛نايفس نع ديعس
 دامج خيش مهفلاخ امك «تاقثلا ةبيتق اهب فلاخ ةذاش ةدايزلا هذه تناك املو :تلق .«هلاسرإ وأ هلصو يف كش ادامح
 يا O E و هبيغرلا قيلعتلا# يف نايبلاو ««حيحصلا» اذه نم اهتفذح دقف (ؤرمع نب دمحم)

 .هريغ



 مظعل همايأ لوط منتغي ْنكل «همايأل ٍليطتسم الو «همايصل ٍلقفتسم الو «هل هراك ريغ ءهسفن هب ةبيط ؛هباوث

 ءرابخألا بستحم نالف :لاقي .هباوثو ىلاعت هللا هجول ًابلط : ی وأ (ًاباستحا) : هلوق" : يوغبلا لاقو .«باوتلا

 . «اهبلطتي : يأ اهبسحتيو

 مهرمأي ْنأ ريغ نم «ناضمر مايق يف بَّرب ڈال هللا لوسر ناك :لاق هنعو (حبحص) (۲)- ۹4۳-1

 . 'هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ؛ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر َماق نم» : : لوقي مث «ةميزعب

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو «ملسمو " ”يراخبلا هاور

 ماص نم# :لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) ۲ _ ۵۸4 - )١(

 .«هلبق ام رك ؛ ظفحتي نأ هل يغبني ام ظّقحتو «هدودح فرعو «ناضمر

 اد دا

 رهش كردأ نم» :لاق ديب يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (عوضوم) (۲) همه - +١49

 قتع موي لكب هل بتكو «هاوس اميف ناضمر رهش ٍفلأ َةئم هل هللا بتك ؛رسيت ام هنم ماقو «هماصف ةكمب ناضمر

 تس ةليل لك يفو ءةنسح موب لك يفو هللا لیس يف سرق نالمُ موب ناکو ؛ةبقر تع ليل لکبو «ةبقر

 “دنس نآلا ينرضحي الو «هجام نبا هاور

 ٤ _ ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (۳) ه5 :

 حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولُخ :مهلبق ٌدمَأ ٌنهطعت مل ناضمر يف لاصخ سمح يتمأ تيم

 يدابع كشوي : :لوقي مث هتنج موي لك لجو زع هللا نّيزيو . و ا .كسملا

 اوناك ام ىلإ هيف اوصُلخَي الف نيطايشلا ةدّرَم هيف دَّّصُتو .كيلإ اوريصيو «ةنؤملا مهنع اوُقلُي نأ نوحلاصلا

 لماعلا نكلو ءال» : لاق ؟ردقلا ٌةليل يهأ !هللا لوسر اي : ليق . كي م هريغ يف هيلإ نوصلخَي

 !هلمع ىضق اذإ هرجأ ىفوي امنإ .

 رفغتستوا :هدنع نأ الإ ؛«باوئلا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ هاورو «يقهيبلاو رازبلاو دمحأ هاور

 . «؟ناتيحلا» لدب «ةكئالملا مهل

 نأ دري الف . تادابعلا هذه ببسي هل رفغت اهنإف بونذ ناسنإلا ىلع ناك ول هَّنأِب ؛تادابعلا هذه لضفل نايب هلاثمأو بيغرتلا اذه )1١(

 ةليضف نايب دوصقملا ذإ ؟هل رفغي ىنح اهنم رخأتملل ىقبي ءيش يأ اهعامتجا دنعف «ةريثك ةرفغملا مومع ىلإ ةبدؤملا بابسألا

 «تاجردلا عفر يف لضفلا اذه رهظي «بنذ ناستإلا ىلع نكي مل ناف ٠ «لضفلا نم ردقلا اذه هللا دنع اهل َّنأب . تادابعلا هذه

 . ملعأ هللاو . بونذلا نم نيموصعملا ءايبنألا قح يف امك
 . ؛اضيأ رخآ قيرط نمو .خلإ «. . .ناضمر ماق نم :هدنع امنإ «يراخبلا دنع كلذ سيل ذإ «ديجب سيل اذه» :يجانلا لاق (۲)

 . (ةديدجلا ةعبطلا )۹٤۹- مقرب يراخبلل يرصتخم يف وهو

 «ةفيعضلا» يف هنايبو ءلوهجم هيفو ء(۸۷۹) نابح نباو :(0517) «بعشلا# و 02705 /4) هنتسلا» يف هجرخأ :تلق (۳)

(0A) . 

 . باذك :نيعم نبا لاق «يمعلا ديز نب ميحرلادبع هيف : تلق )4(
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 ثّيطعألا : داع هللا لرسول ای هللا يسر انا ب باج و ی 2: هزل 1

 زع هللا ٌرظني ناضمر رهش نم ٍةليل َلوأ ناك اذإ هنإف ؛ةدحاو امأ . . يلبق يبن نهطعي مل اًسهخ ناضمر رهش يف يتم
 نم هللا دنع ٌبيطأ نوسمُي نيح مههاوفأ َفولُخ نإف ؛ةيناثلا امأو . ًدبأ هبذعب مل هبلإ هللا ٌرظن نمو «مهيلإ لجو
 هتنج رمأي لجو زع هللا نإف ؛ةعبارلا امأو .ةليلو موي لك يف مهل ٌرفغتست ةكئالملا نإف ؛ ةثلاثلا امأو . كسملا حير
 ؛ةسماخلا امأو . يتماركو يراد ىلإ ايندلا بعت نم اوحيرتسب نأ كشوأ «يدابعل يتّيزتو يدعتسا : :اهل لوقيف
 كاملا ىلإ رف ملأ الا: لاقف ؟ردقلا ةليل يهأ : موقلا نم لجر لاقف . . «ًاعيمج مهل هللا رفغ ةليل رخآ ناك اذإ هنإف

 .«مهروجأ اوفو مهلامعأ نم اوغرف اذإف .نولمعي
 . "لبق امم حلصأ أ, براقم هدانسإو يقهيبلا هاور

 تاولصلا : ,لاق لي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) )0 - ۹46 _-
 : «رئابكلا تبنتجا اذإ نهنيب ام ٌتارفكم ؛ ّناضمر ىلإ ٌناضِمرو ءةعمجلا ىلإ ةعمجلاو «سمخلا

 باتكا و «تالصلا باتك» يف ةريثك ثيداحأ مدقتو» :ظفاحلا لاق . ١[ /ةغمجلا 7 ىضم] .ملسم هاور

 ناظم عجاريلف كلذ نم ًاثيش دارأ نمف ءاهترثكل اهْذِعُت ملف ؛ناضمر موص لضف ىلع لدت «ةاكزلا

 اوًرضحأ» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةرجُع نب بعك نعو (هريغل ص) ۷ - ۹٩٩ -)٤(
 ةجردلا ىقترا املف .«نيمآ» :لاق ةيناثلا ةجردلا ىقترا املف .«نيمآ» : لاق إةجرد ىقترا املف ءانرضحف .«ربنملا
 ليربج إ١ :لاق .ةعمسن انك ام ًائيش مويلا كنم انغمس دقل !هللا لوسر اي :انلق لزن املف .«نيمآ» :لاق ةثلاثلا
 َتركُذ نم َدْعَب :لاق ةيناثلا ُتيقَر املف :(نيمآ) :تلق .هل رفقُي ملف «ناضمر كردأ نم َدُعَب :لاقف يل ضرع
 ملف ؛ امُهَّدَحَأ وأ هدنع ٌربكلا هيوبأ كردأ نم دعب : لاق ةثلاثلا تيقر املف « (نيمآ) :تلقف .كيلع ّلصي ملف «هدنع
 ۰ . «(نيمأ) : تلق . ةنجلا هالخدي

 ٠ «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور .

 : لاق هدج نغ هيبأ نع ثريوحلا نب كلام نب نسحلا [نب كلام] نعو (هريغل ص) 9495-4 - )١(
 : لاقف ةثلاث ةبتع يقر مث ء(نيمآ) : را لاق ةبتع يقر املف ربنملا يَ هللا لوسر دعص
 . (نْيمآ) :تلقف .هللا هدعبأف ؛هل رفغي ملف ناضمر ٌكردأ نم !دمحم اي : :لاقف ليربج يناتأ» :لاق مث . .(نیمآ)
 a : لاق .(نيمأ) : تلقف . هللا هدعبأف ؛رانلا لخدف امهّدحأ وأ هيدلاو كردأ نمو :لاق
 : «(نیمآ) تلقف . هللا هدعبأف ؛كيلع

 . ؛هحيحصاا يف نابح نبا هاور

 :لاقف ربثملا دعص لو يبل نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحض نسح) (5) - ل1 ۹
 ّنإ» ':لاقف . «نيمإ ؛نيمآ «نيمآ) : تلقف ربنملا تدعص كَّنِإ !هللا لوسر اي :ليق .1(نيمآ «نيمآ :نيما)لا

 اذكر ا اجلا قرت ملز .(2041) «ةفيعضلا# يف هلبق يذلا عم هتجرخ دقو .فيعض وهو (يمّعلا ديز) هيف :تلق )١(
 ! ملعلا نم مهغليم كلذ ! طقف «فيعض# اهتم لك يف ارلاقف ءامهدعب يتالا ديعس يبأ ثيدح
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 «(نيمآ) : لق .هللا هدعبأف ؛رانلا لخدف هل رفغُي رفغُي ملف ٌناضمر ٌرهش كردأ نم :لاقف يناتأ مالسلا هيلع ليئاربج

 , ثيدحلا «(نيمآ) : تلقف

 .هل ظفللاو ««هحيحصاا يف نابح ن نباو «ةميزخ نبا هاورو

 : 5 هللا لوسر لاق :لاق هتع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يورو (عوضوم) )١( - كك

 سیلو «ناضمر نم ٍةليل ٌرخآ َنوكي ىتح ءٌّباب اهنم ُقلغي الف ِءامسلا ُباوبأ ثحتف «ناضمر نم ٍةليل ُلوأ ناك اذإ»

 نم ةنجلا يف ًاتيب هل ىنبو ءةدجس لكب ةنسح ةئم سمخو افلا هل هللا بتك الإ "ااهيف ةليل يف يلصي نمؤم ٌدبع

ص اذإف «ءارمح ةتوقايب حّشَوُم «بهذ نم ٌرصق اهنم باب لكل «باب َفلأ نوتس اهل « ءارمح ةتوقاي
 نم موي ٌلوأ ٌما

 نم *ِكلم تلا نوعبس موي لك هل رفغتساو «َناضمر رهش نم مويلا كلذ ىلإ «هبلذ نم مدقت ام هل َرْفُغ ّناضمر

 ريسي ٌةرجش راهن وأ ٍليلب َناضمر ٍرهش يف اهدجسي ةدجس لكب هل ناكو «باجحلاب ىراوت نأ ىلإ :ةادغلا ةالص

 . ؟ماع ةثم سمخ اهّلظ يف ُبكارلا

 لاق اذك !«هانعم ضعبل وأ ءاذه ىلع لدي وا ثيداحألا يف انيور دق» :لاقو يقهيبلا هاور

 .؟ هللاا هجر

 نم موي رخآ يف ةي هللا لوسر انبطخ :لاق هنع هللا يضر ناملس نعو (ركنم) (1) 0881

 هللا ّلعج ٌرهش «رهش فلا نم ريخ ٌةليل هيف ٌرهش ٌرهش «كرابم ٌميظع ٌرهش مكّلظأ دق !سانلا اهيأ ايد :لاق نابعش

 ةضيرف ىدأ نمو ءهاوس اميف ةضيرف ىدأ نمك ناك ٠ «ةلصخب هيف ٌبّرقت نمو ءًاعوطت هليل ٌمايقو «ًةضيرف هّمايص

 ٠ دازي ٌرهشو ءةاساوملا رهشو نجلا ةباوث ربصلاو « ءربصلا هش وهو ؛هاوس اميف ةضيرف نيعبس ىدأ نمك ناك هيف

 ريغ نم هرجأ ٌلثم هل ناكو ءرانلا نم هَر قتعو «هبونذل ٌةرفغم ناك ًامئاص هيف رّطَق نمو ؛هيف نمؤملا قزر يف

 يطعيا : : هللا لوسر لاقف ؟مئاصلا قيام دجی انلك سيل !هللا لوسر اب :اولاق .«ءيش هرجأ نم صقني نأ

 ةطسوأو ءٌةمحر ُهلوأ هش وهو "نيل ةقذَم وأ ءءام ةبرش وأ «ةرمت ىلع ًامئاص رطف نم باوثلا اذه هللا

 عبرأ نم هيف اورثكتساف «رانلا نم هقتعأو ءهل هللا رفغ هيف هكولمم نع َفَّقَخ نم ءرانلا نم ٌقتع هرخآو «ٌةرفغم

 ٠ مكبر امهب نوضرت ناتللا ناتلصخلا امأق . امهنع مكب ءانغال نيتلصخو مكبر امهب نوضرُت نيتلصخ :لاصخ

 نوذوعتو «ةنجلا هللا نولأستف « ؛امهنع مكب ءانغ ال ناتللا ناتلصخلا امأو .هنورفغتستو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشف

 . (ةنجلا َلخدي ىتح «©أمظي ال ةبرش يضوح نم هللا هاقس ًامئاص قس نمو ءرانلا نم هب

 )١( يجانلا ظفاحلا هلقن اميف ؛خيشلا يبأل ؛باوثلا باتك» يف عقو امك هاهنم» باوصلا لعلو . لصألا اذك .

 مهتم وهو ءيدسلا (ناررم نب دمحم) هدانسإ يف نأل «هللا همحر يقهيبلا لهاست ىلإ هللا همحر فلؤملا ريشي ؛تلق (؟)

 .(9419) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «بذكلاب

 .ءاملاب طولخملا :يأ ؛قوذمملا نبللا نم ةبرشلا :(ةقذملا) (۳)

 )۸۷١(. ؛ةفيعضلا# رظنا .«عبشأ نموا باوصلاو ءعقواذك ()

 = ةياور نم هنأل ةميزخ نبا هفعض امنإو ER ٠« ا يفاذك (2)
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 نبا خيشلا وبأ هاورو . يقهيبلا هقيرط نم هاورو .«ربخلا حص نإ :لاق مث هحيحنص ل ةميزخ نبا هاور
 .امهنع راصتخاب «باوثلا» يف نايح

 بنُ ن ناضمو هش يف مناص رف نمد :كَو هللا لوسر لاق : خيشلا يبأل ةياور يفو (ًادج فيعض)
 0 هَحْئاص نمو «ردقلا ةليل ٌليئاربج هحفاصو ءاهّلك َناضمز يلايل ةكئالملا هيلع ْتَّلِص ؛لالح
 نم 2””صيقف ٠ :لاق ؟هدنع نكي مل نم تيأرفأ !هللا لوسر اي :تلقف :لاق .«هعومد رثكتو هبلق قرب مالسلا
 :لاق ؟هدنع نكت مل نإ تيأرفأ :لاق .«نبل نم ة ةقذمف» :لاق ؟زبخ ةمقل هدنع نكي مل نإ نإ تيأرفأ : تلق .«ماعط
 : .(ءام نم ةبرشف»

 ٠ ٩ناعدج نب ديز نب يلع مهديناسأ يفو١ : (ظفاحلا لاق)

 نب ريثك هدانسإ يفو «"ةريره يبأ ثيدح نم هلع راصتخاب يقهيبلاو «ًاضيأ ةميزخ نبا هاوزو (تفيعض)
 .ديز

 مكرهش مكّلظا» : : لَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعوإ (فيعض) (۷) - © 5 ۲

 ءهنم مهل رش د رهش نيقفانملاب رم الو «هنم مهل ريخ ٌرهش نيملسملاب رم ام لي هللا لوسر فولخَمي ۱
 ٌكلخدي نأ لبق ُةءاقشو ٌهَرصِإ ٌبتكيو :؛ُهّلخدي نأ لبق ُهَلفاونو ُهَرجأ بكيل هللا نإ هِي هللا لوسر فولُخمب
 «مهتاروع عابتاو «نينمؤملا ِتالََغ عابتا قفانملا هيف دمي ,(ة!وابعلل ةقفنلا نم ةوقلا هيف دعي ّنمؤملا نأ كلذو
 : . (نمؤملا ِهُمَتَْي منع

 .)جافلا هٌمنتغي نينمؤملل ّمْنَع وهف : هثيدح يف رادنب لاقو

 . هريغو !هحیحص يف ةميزخ نبا هاور

4A 4Fلاق لكي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷)-  eا  
 . «نيطايشلا تدّفصو ءرانلا ٌباوبأ قلعو ءةنجلا ثاوبأ حّ

 روهشما ؛: ينطقرادلا لاقو .متاح وبأو يراخبلا لاق امك ثيدحلا ركنم ءيرصبلا هللادبع وبأ وهو ءدايز نب فسوي ۰ =
 , لوألا نم قايسلا اذه يف ةفآلا نكل . فيعض وهو «ناعدج نب ديز نب يلع هقوفو .؟ليطابألاب

 ل ههك- 17030 تیدح ىلع فنصملا قيلعت رظناو ؛ةمجعملا تاعبطلا رئاس يفو «ةقباسلا ةعبطلا يف ةلمهملا داصلاب اذك 20
 : 0 «فيعضلا نم (()

 مقل" 7 يف يقهيبلاو ء(١/۷٤۲) ؛ءاقعضلا» يف نابح نبا ًاضيأ اهجرخأ «خيشلا يبأ ةياور نكل «معن :تلق 00
 يف ءيش ال ديز نب يلعو «لصأ هل سيلا :نابح نبأ لاقو «كورتم وهو «(ماذح نب ميكح) اهيفو »)400/114 /(
 ءاهلبق يتلأو ةياورلا هذه نيب اوقرفي ملق ةلهجلا امأو :(197-197 /۲) «تاعوضوملا" يف يزوجلا نبا هركذر . «ثيدحلا
 !! «فيعضا :امهنم لك يف اولاقف

 : . هنم ةدئاف ال راركت وهف «هبقع هظفل يتألا وه اذه ةريره يبأ ثيدح : تلق ةفز
 رخأو مق هنكل (07 5 /1)'«دنسملا# يف هلثمو .(1886) ةميزخ نبا نم حيحصتلاو ؛«دابعلل ةقفنلا نم توقلا» :لصألا ()

 .. «رظن هيفا : يراخيلا لاق ةلعلا وه (ورمع) و «ميمت نب ورمع نع ديز نب ريثك نع هوور ؛(۰ 7/7١ 4 /۳) يقهيبلاو

 .دمحأ ةياور يف وه اذكو : تلق )0(

 ضع



 . ملسمو يراخبلا هاور

 .؛نيطايشلا تّلِسلُسو «مّئهج ٌباوبأ تقلُعو «ةمحرلا باوبأ ثحتف» : ملسمل ةياور يفر

 نب ركب يبأ ةياور نم مهلك ؛يقهيبلاو «(هحيحص» يف ةميزخ نباو «هجام نباو يذمرتلا هاورو (نسح)

 ْتدُقُص ناضمر ٍرهش نم ٍةليل وأ ناك اذإ : :لاق :مهظفلو «ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع شايع

 حتفي ملف «رانلا باوبأ تقّلُعو - واو ريغب «نجلا ةدرم : نيطايشلا» : ةميزخ نبأ لاقو- نجلا درو نيظاينلا

 ءٌرصقأ ّرشلا يغاب ايو .لبقأ ريخلا يغاب اي :دانم يدانيو «باب اهنم قلغي ملف ةنجلا باوبأ تحفو « باب اهنم

 . ةليل لك كلذو «راثلا نم ًءاقتع هللو

 ىلع حيحص» :مكاحلا لاقو «ظفللا اذه وحنب مكاحلاو يئاسنلا هاورو ««بيرغ ثيدح» : يذمرتلا لاق

 هرج

 ,لالغألاب تدش : يأ ؛ءافلا ديدشتو داصلا مضب (تدّمص)

olةليل ٌلوأ ناك اذإ» : هلو هللا لوسر لاق : : لاق ًاضيأ ةريره يبأ نع يورو (عوضوم) (۸)  

 نم يتيتع ٍفلأ فلآ موي لك يف هللو «آدبأ هبذعب مل ٍدبع ىلإ هللا رظن اذإو «هقلخ ىلإ هللا ٌرظن ناضمر رهش نم

طفلا ةليل تناك اذإف ءهلك رهشلا يف قتعأ ام عيمج لثم اهيف هللا قتعأ «نيرشعو عست هليل تناك اذإف. ءرانلا
 ر

 نم مهديع يف مهو ةكئالملل لوقيف «نوفصاولا هفصي ال هنأ عم «هرونب ىلاعت ٌرابجلا ىلجتو ءةكئالملا تجترا

 هللا لوقيف .هّرجأ ىّقوُي : ةكئالملا لوقت ؟هلمع ىفو اذإ ريجألا ءازج ام - مهيلإ ىحوي  !ةكئالملا رشعم اي :دغلا

E 

 يناهبصألا هاور

 ؛كرابم ٌرهش «ناضمر ٌرهش مكانأ» : دال هللا لوسر لاق :لاق هنعو (هريغل ص) (۸) - ٥ _ ۹۹٩4

 هيف هلل «نيطايشلا ةدرَم هيف لنو ءميحجلا ٌباوبأ هيف قلغتو ءءامسلا ٌباوبأ هيف حتفت «هّمايص مكيلع هللا ضرف

 . مرح دقف ءاهريخ مرح نم «رهش ِفل نم ريخ هليل
 لاق) .ملعأ اميف هنم عمسي ملو «ةريره يبأ نع ةبالق يبأ نع امهالك ؛يقهيبلاو يئاسنلا هاور

 يتلا نيطايشلا دارأو «ةصاخخ همايأ هب دارملا نوكي ْنأ لمتحي ناضمر رهش يف نيطايشلا ديفصتوا : : (يميلحلا

 ءايزدلا ءامس ىلإ نآرقلا لوزنل ًاتقو ناك ناضمر رهش َّنأل ؛«نيطايشلا َةَدَرَم' : لاق هارت الآ «عمسلا ةقرتسم يه

 ناضمر رهش يف ديفصتلا ديزف < (درام ناطيش لك نم ًاظفحو» : :لاق امك بهشلاب تعقو دق ةسارحلا تناكو

 هيف نوصلخي ال نيطايشلا َّنأ : ىنعملاو ءهدعبو همايأ دارملا نوكي نأ لمتحيو .ملعأ هللاو . ظفحلا يف ةخلابم

 «تاوهشلا عمق هيف يذلا مايصلاب نيملسملا لاغتشال «هريغ يف هيلإ نوصلخي اوناك ام ىلإ سانلا داسفإ نم

 .(تادابعلا رئاسو نآرقلا ةءارقبو

 ًاموي لاق كي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر تماصلا ¿ نب ةدابع نعو (عوضوم) (4) 047 - 1

 هيف بيجتسيو ءاياطخلا ٌطحيو ؛ةمحرلا ٌلزنيف هيف هللا مكاشغب «ةكرب ٌرِهش «ناضمر مكانأ» :ناضمر رضحو

 نم ّيقشلا نإف ءاريخ مكسفنأ نم هللا اوُرآف .هتكئالم مكب يهابيو «هيف مكسفانت ىلإ ىلاعت هللا رظني «ءاعدلا

¥ 



 1 . "لجو زع هللا ةمحر هيف مّرح
 .(ليدعت الو حرج هيف ينرضحي ال سيق نب دمحم نأ الإ:؛تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

1Yلاقف .«ناضمر لحد :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص نسسح) (4) -  

 الو ير مرح دقف اهمرح نم ءرهش ٍفلأ نم ٌريخ ٌةليل هيفو «مكرضح دق رهشلا اذه ّنإ» : كو هللا لوسر

 .«مورحم الإ اهريخ مرحب
 0 . ىلاعت هللا ءاش نإ!نسح هدانسإو «هجام نبا هاور

  7 0 oF ETAنفض  Eلوقي و هللا لوسر تعمس : لاي منهو طحرألاا :

 ٌكردأ نمل ای «نيطايشلا هيف لغو ءرانلا ثاوبأ هيف قلغتو «ةنجلا ٌباوبأ هيف حتفت ءءاج دق ٌناضمر اذه»
 هل رفغي مل اذإ ؛ هل رفغي ملف ناضمر فمتی؟!٠.

 ۹-٩۹٩ - ) )۱۱لوقي هلك هللا لؤنمر عمس هنأ ؛ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (عوضوم) :

 تّبه ناضمز رهش نم ةليل ٌلوأ تناك اذإف «ناضمر رهش لوخدل لوجلا ىلإ | لوحلا نم نّيزتو ''”رّخبتل ةنجلا نإ

 مل ٌنينط كلذل ٌعمسُيف « عيراصملا َّقّلَحو: ..نانجلا راجشأ ّقرو ُقِفْصَنَف «ةريثُملا : اهل لاقي شرعلا تحت نم حير
 هللا ىلإ بطاخ نم له :نيدانيف «ةنجلا فرش نيب نْفقَي ىتح ُنيعلا ٌروحلا ُرربتف «هنم ّنسحأأ نوعماسلا عمسي
 نم ٍةليل لوأ هذه : لوقي مث ؛ةيبلتلاب نهييجيف ؟ةلبللا هذه ام !ةنجلا ناوضر اي : :نيغلا ٌروحلا نلقي مث 5 ؟هجوزيف
 حتفاأ !ناوِضر اي لجو زع هللا لوقيو :لاق . لكي دمحم ةمأ نم نيمئاصلل ةنجلا باوبأ تحتف «ناضمر ٍرهش

 ضرألا ىلإ طبها ليئاربج ايو إلك دمحأ ةمأ نم نيمئاصلا نع ميحجلا باوبأ قلغأ !كلام ايو «نانجلا ٌباوبأ *
 للي يبيبح دمحم ةمأ ىلع اودسفي ال ىتح «راحبلا يف مهفذقا مث «لالغألاب مهّلَغو نيطايشلا ةَدَرَم دفصاف
 هّيطغأف ٍلئاس نم له : : تارم ثالث يداني دانمل ٌناضمر رهش نم ةليل لك يف لجو زع هللا ٌلوقيو : لاق .مهّمايص

 ريغ .ّيفولاو ؟مودعملا ريغ َءىلملا ضرقي نم ؟هل ٌرفغأف رفغتسم نم له ؟هيلع ٌبونآف بئات نم له لوس
 دق مهلك ؛راتلا نم يتيتع فلآ لأ راطفإلا دنع ناضمر ٍرهش نم م موي لك يف: لجو رع ةللو :لاق ؟مولظلا
 ىلإ رهشلا لوأ نم قت قتعأ ام ردقب مويلا كلذ يف هللا قتعأ ناضمر رهش نم موي ُمخآ ناك اذإف «("رانلا اوبجوتسا
 ءاول مهعمو ءةكئالملا نم ةبَكَبك يف طبهيف مالسلا هيلع ليئاربج لجو زع هللا رمأي ءردقلا ٌةليل تناك اذإو «هرخآ
 اهرشنيف «ةليللا كلت يف الإ امهرشني ال ناحانج اهنم < جانج ةثم هلو ءةيمكلا رهظ ىلع ءاوللا اوزكريف ءٌرضخأ
 نومّلسيف «ةليللا هذه يف ةكئالملا السلا هيلع ليئاربج تح «برغملا ىلإ قرشملا زواجيف «ةليللا كلت يف

 علط ان نونُمْؤُيو .مهنوحفاصيو ءركاذو .ٌلصمو .ٍدعاقو «مئاق لك ىلع

 طبخ ا ولاق تاللا نرتاعملا لهجو . لصألا يف هتايبو «ةقدنزلا يف بولصملا باذكلا يماشلا ديعس نب دمحم وه : تلق قد
 !(سيق نب دمحم) مجرت نم دجي مل هنأ يمثيهلا نع اولقن مهنأ عم .٠ . نسحا :(18/1) ءاوشع

 ا: «ةلاجعلا» يفو ؛ لصألا اذك )0

 طيح اليونس مريزلاكاب : يهو «بيغرتلا» نم تطقس اهنأ رهاظلا ؛ ةمحت هريغو خيشلا يبأ دنع انه : يجانلا لاق (۳)
 .«باذعلا اوبجوتسا دق مهلك ؛رانلا نم قيتع فلآ فلآ اهنم ةعاس لك يف قتعأ ١
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 يف هللا عنص امن !ليئاربج اي :نولوقيف ؛ٌليحرلا َليحرلا !ةكئالملا ر رشاعم : : مالسلا هيلع ليئاربج يداني ٌرجفلا

 اب :انلقف .«ةعبرأ الإ «مهنع افعف ءةليللا هذه يف مهيلإ هللا ّرظن : :لوقيف ؟هي دمحأ ةمأ نم َنينمؤملا جئاوح

مو ءمحر ٌعطاقو «هيدلاول ٌقاعو «رمخ ٌنمدم لجر» :لاق ؟مه نم !هللا لوسر
 هللا لوسر اي : انلق . .؟نحاش

 ةادغ تناك اذإف ءةز زئاجلا ةليل ةليللا كلت تيمس ءرطفلا ةليل تناك اذإف . .مراصملا وه» :لاق ؟نحاشملا ام

 نودانيف «ككّسلا هاوفأ ىلع نوموقيف «ضرالا ىلإ نوطبهي ءدلب لك يف ةكتالملا لجو زع هللا ثعب ءرطفلا

 يطعي ميرك ّبر ىلإ اوُجرخا !دمحم ةمأ اب :نولوقيف «سنإلاو نجلا الإ لجو زع هللا َقّلَخ ْنَم هعمسي توصب

 لمع اذإ جالا ارج ا ١ : ةكئالملل لجو زع هللا لوقي مهالَصُم ىلإ اوزرب اذإف ٠ «ميظعلا نع وفعيو «ليزجلا

: لاق .هرجأ هّيفَوُت نأ هؤازج !اندّيسو انهلإ : ةكئالملا لوقتف : لاق ؟هلمع
 دق نأ يتكئالم اي مكٌدهشَأ ين ذإف :لوقيف 

 يتزعوف «ينولس !يدابع اي :لوقيو «يترفغمو ّياضر © 'مهمايقو ناضمر ٌرهش مهمايص نم مهاوث تلعج

 نرسل يتزعوف ءمكل ٌترظن الإ مكايندل الو ٠ ؛مكتيطعأ الإ مكترخال مكعمج يف ًائيش مويلا ينولأست ال يلالجو

 ًاروفغم اوفرصنا «دودحلا باحصأ نيب و و ا ا

 اورطفأ اذإ ةمألا هذه لجو زع هللا يطعي امب ”شبتست ٌرشبتستو «ةكئالملا حرفتف «مكنع ٌتيضرو ينومتيضرأ دق ءمكل

 1 . ؟ناضمر رهش نم

 ىلع عمجأ نم هدانسإ يف سيلو هل ظفللاو يقهيبلاو ؛«باوثلا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ هاور

0 

 هللا لوس لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يورو (ادج فيعض) (11) هوه

 هرطقو 0 ٌبذكي مل ٌملسم ًماص اذإف .هنودوعيف مهّضيرم ضرمي ءيا ر رهش ناضمر ٌرهش نِ :

 «"اهخل س نم ةيحلا جرخت امك هبونذ نم ّجرخ ؛هضئارف ىلع ًاظفاحم تامّتَملا ىلإ ىعس ثريط

 . “افبآ خيشلا وبأ هاور

SHSدم هللا لوسر تعمس : ر لاق هنع هللا يضر يرافخلا دوعسم يبأ نعو (عوضوم) (۱۳)  

ناضمر اهلك ٌةنسلا نوكت نأ يتمأ متل ٌناضمر ام ٌدابعلا لعب ولا : :لاقف ناضمر َّلَمأو موي تاذ
 لجر لاقف . . «ً

 موي ُلوأ ناك اذإف ٠ ؛لوحلا ىلإ لوَّحلا سأر نم ناضمرل نّيَرَتل ةنجلا نإ :لاقف ءانثدح !هللا يبن اي : ةعازخ نم

 اي :نلقيف «كلذ ىلإ نيعلا ر روحلا رظنتف ؛ةنجلا راجشأ قرو تَقْفَصَق «شرعلا تحت نم حبر تّبه ناضمر نم

 ًاموي ٌموصي دبع نم امف :لاق .انب مهنيعأ رقّتو < « مهب اننيعأ رقت َ ًاجاوزأ رهشلا اذه يف كدابع نم انل لعجا !ائبر

 . ناضمر رهش : يأ ؛«همايقو» : :ةخسن يفو 2.20

 نبا هركذو ؛ةحئال هيلع عنصلاو عضولا راثاو «نيل هنع يوارلاو « سابع ن نباو محازم نب كاحضلا نيب ؛ عطقنم هنكل معن :تلق (۲)

 !«فيعضا :ارلاقر اودلقف ةلهجلا امأو . . 191 /5) ؟تاعوضوملا” يف يزوجلا

 .دلجلا : (علشلا» فوفإ

و «ثيدحلا اذه وري مل هنإف ؛مهو خيشلا يبأل هوزع نأ يجانلا ركذ )4(
 يدنع ديعب وهو :تلق .4«س سودرفلا دئسم» يف وه امنإ

 . )0٤٠١( «ةفيعضلا» يف هتنيب امك ءانه امع هظفل فالتخال
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 يا وتمر : لجو زع هللا تعن امك «ةَرَد نم ٌةميخ يف < «نيعلا زوحلا نم ٌةجوز ّجْوُر الإ ناضمر نم
 «بيطلا نم ًانول نيعبس ىطعُيو «ىرخألا نول ىلع ةلح اهنم سيل لح نوعبس نهنم ةأرما لك ىلع <  «مايخلا
 لك عم «ٍفيصو لأ نوعبسو ءاهتجاحل ةفيصو فلأ نوعبس نهنم ةأرما لكل ءرخآلا حير ىلع نول هنم هنم سيل

 نوعبش نهنم ٍةأرما ّلكلو «هلوأل هدجي مل ةذل اهنم ةمقل رخآل دجي .ءماعط|ن ول اهيف «يهذ نم ٌةحفص بفيصو
 ,ةكيزأ نوعبس شارف لك قوف «قربتسا نم اهنئاطب ًاشارف نوعبس ریرس لك ىلع «ًءارمح ةتوقاي نم اريرس
 موي لكب اذه يم نادال دلاب ًاحّشَوُم «رمحأ توقاي نم ريرس ىلع كلذ لثم اهجوز ىطعيو
 1 .«تانسحلا نم لمع ام ىوس «ناضمر نم هّماص

 ا لاقو باوثلا» e «هقيرط نم يقهيبلاو ..(هحيحصا يف ةميزخ نبا هاور

 e اولو ءواو يلجبلا بويأ نب ريرج» :(ظفاحلا لاق) .«غيش بويأ نب ريرج نم بلقلا يفوا
 .«ملعأ هللاو

 ينعيإ . .لاجحلا يف شرفلا : (كئارألا) :قاخسإ وبأ لاقو .. ةناخشبو شازف هيلع ريرسل مسا :(ةكيرألا)
 . ملعآ هللاو . .ريرسلاو شارفلا قوف ةثاخشبلل مسا ةكيرألا نأ مهفي ام ثيدحلا يفو . تاناخشبلا

 لك نع وللا : لاق ءاي يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص نسح) ۴١-٠٠١١ -.)١١(
 . «ءاقتع رطف

 نع ٌنباكألا ةياور نس «بيرغ ثيدح اذه» :لاقو «يقهيبلاو يناربطلاو , هب سأب ال دانسإب: دمحأ هاور
 .هدقاو نب نيسجلا نع شمعألا ةيأور وهو ءرغاصألا

 هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يورو «هريغل ص) (11) - ١0144
 ةوعذ ليلو موب لك يف ملسم لكل ناد «- ناضمر يف ينعي  ةليلو موي لك يف ءاقتع ىلاعتو كرابت هلل ن١ : دک
 . ًةباجتسم

 .رازبلا ءاور

OAVدرت ال ٌةثالث» :ةلكو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (15) -  
 باوبأ اهل فو «مامغلا ٌقوف هللا اهعفري .مولظملا ٌةوعدو «لداعلا مامإلاو «رطفي ىتح مث : مهثوعد
 .«نيح دعب ولو ِكّئرصنأل يتّرعو : ا «ِءامسلا

 : هظفلو «رازبلاو ؛«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو «هنسحو يئذمرتلاو .ثيدحح يف دمحأ هاور

 ٌرضتني ىبح ٌمولظملاو ءَرطفي ىتح ٌمئاصلا :ةوعد مهل دري ال نأ هللا ىلع ٌّقح ةثالث» (ادج فيعض)

 يف يدجت ال هاو تاياورب يطويسلا لوح عقعقو «(1011/1) ؛تاعوضوملا» يف يزوجلا نب .ركذ كلذلو :تلق )١(
 هکردتساو» :لاق هنأل ؛ ّيَعَف (187 /5) ىلعي يبأ دنسم ىلع قلعملا ىنعملا اذه دارأو «يناكوشلا هدافأ امك انتم عوضوملا

 :لرقب ثيدحلا اذهل هريدصت فلؤملا ءاطخأ نم نإو !!هترابع نيراس ةاثلا ةلهجلا هدو يالا يلف 1
 . .نعولا
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 ١[. /انه ىضم] .«ٌمجري ىتح ٌرفاسملاو

 نم ٍةليل لك يف لجو زع هلل نإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نعو (فيعض) 5484-6 -)٠١(

 . «ىضم نم [لك] ددعب هللا ّقتعأ ةليل ٌرخآ ناك اذإف «رانلا نم ٍقيتع فلآ ةئم تس ناضمر

 .ًالسرم ءاج اذكه» :لاقو يقهيبلا هاور

 ناك اذإ» : لاق ب هللا لوسر نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعض) (15) 044-65

َو .هّلك َرهشلا ءدحاو باب اهنم قلغي ملف «نانجلا ُباوبأ ثحنُف ناضمر رهش نم ةليل ٌلوأ
 ءرانلا ٌباوبأ ْتقّلُغ

اجفنا ىلإ ةليل لك ءامسلا نم دانم ىدانو نجلا ٌةاَتُع ْتلُهو هلك َرهشلا «ٌباب اهنم حقب ملف
 يغاب اي : حبصلا ر

 بئات نم له ؟هل رفغي رفغتسم نم له ءْرصبأو رصقأ !رشلا يغاب ايو ُرشبأو مي !ريخلا
 نم له ؟هيلع ٌبوتي

ك ناضمر رهش نم رطف لك دنع لجو زع هللو ؟هلؤس ىطعُي ئاس نم له ؟هل ٌباجتسي عاد
 نم ءاقتع ةليل ل

 رم نيثالث ؛رهشلا عيمج يف قتعأ ام لثم هللا قتعأ رطفلا ٌموي ناك اذإف ءًافلأ نوتس ءراثلا
 نيتس ءأفلأ َنيتس

 . «افلأ

 ؛ ينابيشلا ورمع نب بشان هدانسإ يف «تاعباتملا يف هب سأب ال «نسح ثيدح وهو «يقهيبلا هاور

 . ينطقرادلا هيف ملكتو "ىّ
 : 35 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورو (فيعض) (۱۷) 00 ۷

 .«بيخي ال هيف هللا ٌلئاسو «هل ٌروفغم ّناضمر يف هللا كاذ»

 . يناهبصألاو يقهيبلاو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 اذام» : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (ركنم) (۱۸) ۸ - 50١

 :لاق .«ال» :لاق ؟لزن ٌيُخو !هللا لوسر اي :باطخلا نب رمع لاقف . - تارم ثالث  ؟هنولبقتستو مكلبقتسي

 .«ةلبقلا هذه لهأ لكل ناضمر ٍرهش نم ليل ٍلوأ يف رفغي هللا نإ» : لاق ؟اذامف :لاق .«ال» :لاق ؟رضح ودع

 هب قاض !نالف اي" :ِيكَي هللا لوسر لاقف .خب خب :لوقيو هسأر زهي هيدي نيب لجر لعجف ءاهيلإ هديب راشأو

 . "ءيش كلذ يف نيرفاكلل سيلو «نورفاكلا مه نيقفانملا نإ» : لاقف . قفانملا تركذ نكلو ءال : لاق .«؟كردص

نإف «ربخلا حص نإ» : ةميرخ نبا لاقو «يقهيبلاو ««هحيحص» يف ةميزخ نيا هاور
 ابأ ًافلخ فرعأ ال ي

 يبأ نبا امهركذ دق» :(ظفاحلا لاق) .“"«هنود يذلا يسيقلا ةزمح نب ورمع الو «حرج الو ةلادعب عيبرلا

نبا الو ؛ظافحلا نم دحأ هقثوي مل هنإف «كلذك وهو «هقيثوت نيبلت ىلإ ةراشإ هيف : تلق 0(
 يقهيبلا ةياور يف الإ فرعي الو !نابح 

 لتاقم انثدح :- امئاق امئاص ةقث ناكو :لاق  ينابيشلا ورمع نب بشان انث :لاق يقشمدلا بويأ يبأ قيرط نم ثيدحلا اذهل

 ةمئأ نم سيلف «هظفح ةهج نم هيف ًاملكتم هنوك عم وهو ؛نمحرلادبع نب ناملس همسا اذه بويأ وبأو :تلق . .نايح نبا

 ؛ةمئألا مامإلو لب «ينطقرادلل هتفلاخم عم هقيثوتل ةميق الف «نيروهشملا ظافحلا نم الو «نيفورعملا ليدعتلاو حرجلا

 يف يقهيبلا هاور «نسح# :اولاقف  هولهاجت وأ - ةثالثلا نوقلعملا هلك اذه لهجو .«ثيدحلا ركنم» :هيف لاق هنإف ؛يراخبلا

 !155(2) «ناميالا بعش»

 . 0184 /7) «ةميزخ نبا حيحص" ىلع يقيلعت رظنا .فعض دق يسيقلا :تلق (۲)
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 .«ملعأ هللاو .ًاحرج امهيف ركذي ملو «متاح

 ناضمر ركذ ةي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر فوع نب نمحرلادبع نعو (ركم)(19)- 505-3544
 .«همآ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ ؛ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماق نم : :لاقف روهشلا ىلع هلضفي

 .«ةريره يبأ نع هنأ باوصلاو طخ اذه : لاقو يتاسنلا هاور

 ايإهماقو هءاص نمف هات مكل سو «ناضمر مايص ضرف هللا نإ, : :لاق هل ةياور يفو (فيعض) ,
 .«همآ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ ؛ًاباستحاو

 يقلل لعد لاق هنع هللا .يضر ينهجلا ةر نب ورمع نعو (حيحص) (11)- ١-٠٠١7
 «ٌسِمخلا تاولصلا ٌتيلصو هللا لوسر كّنأو ءهللا الإ هلإ ال ّْنأ تدهش ْنِإ تيأرأ !هللا لوسر اي :لاقف د
 . «ءادهشلاو نيقيدصلا نم» :لاق ؟انأ نممف «هتمقو «ناضمر ُتمصو «ةاكزلا ُتيَّدأو

 .نابح نبال ظفللاو .«امهيحيحص) يف نابحب نب باو ةميزخ نباو «رازبلا هاور
 00 : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۱

 .ثيدحلا (هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ؛ًاباستحاو ًاناميإ ردقلا
 .[لوألا ثيدحلا /؟انه] مدقتو «!نيحيحصلا» يف يف هاجرخأ
 نم مدقت ام هل رفُغ ؛- ًاباستحاو ًاناميإ :لاق هارأو - اهقفاويف ردقلا ليل مي نم» :لاق ملسمل ةياور يفو

 : .اهبنذ

 نمخرلادبع نب وزمع نب ليقع نب دمحم نب هللادبع قيرط نم دمحأ یورو (رکنم) (؟ ١ ل511
 رشعلا يف «ناضمر: رهش يف يه : :لاق ردقلا ةليل نع ةي هللا لوسر انربخأ :لاق تماصلا. نب ةدابع نع
 « نيرشعو ا «نيرشعو عبس وأ «نيرشعو سمخ وأ «نيرشعو ثالث وأ «نيرشعو ىدحإ ةليل ءرخاوألا
 . «رخأت امو هب نم مدقت ام هل رفع ؛ًاباستحا اهماق نم «ناضمر نم ةليل رخآ وأ

 . بابلا لوأ يف ةريره يبأ ثيدح يف" ةدايزلا هذه تمدقتو

 : لوقي ملعلا لهأ نم هب قثي نم عمس هنأ ؛هللا همحر كلام نعو (لضعم فيعض) (51)- 504-1561
 نم اوغلي ل نأ هتمأ َرامعأ ٌرّصاقت هنأكف «كلذ نم هللا ءاش ام وأ «هلبق سانلا ٌرامعأ يأ كي هللا لوسرإنإلا
  «رهش فلآ نم ًاريخ ردقلا ةليل هللا هاطعأف «مهريغ غلب يذلا لثم لمعلا

 . اذكه «أطوملا) يف هركذ

 (رذع ريغ نم ناضمر نم ءيش راطفإ نم بيهرتلا) -؟
 نم ًاموي رطفأ نم» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (فيعض) (1) 5008-4

 .رخآ ظفلب حيحص وهو «بابلإ لوأ مدقتملا هثيدح ينعي 0(
 هيلع قفتم اهنودي وهو ؛هيلإ راشملا ةريره يبأ ثيدح يف ةذاشو ؛ةدابع ثيدح يف ة ةركدم ةدايز يهو ؛«رخآت امو :ينعي 6؟)

 . بابلا اذه لوآ يف هرظناف

 انفي



 . ؟هماص نإو لك رهدلا ٌموص ِهِضْقي مل ؛ضرم الو «ةصخر ريغ نم ناضمر
 ؛يقهيبلاو ء(هحيحص» يف ةميزخ نباو «هجام نباو «يئاسنلاو «دواد َوِبأو ءهل ظفللاو يذمرتلا هاور

 «موزجم ريغ ًاقيلعت يراخبلا هركذو .ةريره يبأ نع هيبأ نع- سّوطملا يبأ ليقو - سّوطملا نبا ةياور نم مهلك
 «رهدلا ٌموص هِضقي مل ؛ضرم الو رذع ريغ نم َناضمر نم ًاموي رطفأ نم" :هعفر ةريره يبأ نع ركذيو» :لاقف
 . (هماص نإو

 همسا سّوطملا وبأ :لوقي - يراخبلا ينعي  ًادمحم تعمسو «هجولا اذه نم هفرعن ال :يذمرتلا لاقو
 يبأ نم هوبأ عمس يردأ ال” :ًاضيأ يراخبلا لاقو . ىهتنا «ثيدحلا اذه ريغ هل فرعأ الو «سّرطملا نب ديزي
 . ملعأ هللاو .«هب درفنا امب جاجتحالا زوجي ال» :نابح نبا لاقو .«ال مأ ةريره

 الك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نعو (حيحص) ٠ ٠٠١8 - )١(

 .هقيطأ ال يّنِإ :تلقف ءدعصا :الاقف ءأرعو ًالبج يب ايتأف «ّيَعْبَصِب اذخأف ءنالجر ينانأ مئاق انأ انيب» :لوقي
 ؟تاوصألا هذه ام : تلق .ةديدش تاوصأب اذإ لبجلا ٍءاوس يف تنك اذإ ىتح «تدعصف .كل هلهسنس انإ :لاقف

 مهقادشأ ليست « مهقادشأ ةققشم «مهييقارعب نيقلعم موقب انآ اذإف يب قلطنا مث .رانلا لهأ ءاوع اذه :اولاق

 . ثيدحلا «مهموص ةلجت لبق نورطفي نيذلا :لاق ؟ءالؤه نم :تلق :لاق .ًامد

 . "!امهيحيحصا يف نابح نباو ةميزخ نبا هاور
 .راطفإلا تقو لبق نورطفي :هانعم !مهموص ةلحت لبق : هلوقو

 دق الإ هملعأ الو :ديز نب دامح لاق  امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۲) - 50١5-6

 وهف ؛ٌنهنم ةدحاو كرت نم «مالسإلا سشأ َنهيلع «ٌةئالث نيدلا ٌدعاوقو مالسإلا ىرُع» : لاق - ب يبنلا ىلإ هعفر
 . «ٌناضمر ٌموصو ءةبوتكملا ٌةالصلاو ؛هللا الإ هلإ ال نأ ٌةداهش : مدلا ٌلالح رفاك اهب

 الو فرص هنم لبقي الو «رفاک هللاب وهف ٌةدحاو نهنم كرت نم» :ةياور يفو .نسح دانسإب ىلعي وبأ هاور
 ٤١[. /ةالصلا 5 ىضم] .؛هلامو همد لح دقو «لدع

 .«هريغو [ 4٠ /0] «ةالصلا كرت» يف بابلا اذهل لدت ثيداحأ تمدقت» : (ظفاحلا لاق)

 امك «ىرغصلا» يف سيلو ؛هل «ىربكلا» يف هجرخأ دقف .يئاسنلل هزعي مل ثيح فلؤملا نم يجانلا ظفاحلا بجعت :تلق 222

 هتس# نم الإ هل جرخي ال هلأ ةمدقملا يف صنو :يئاسنلل هازع هّنإف :(15 /) «رئاخذلا» يف يسلبانلا عيتص همهوي
 .يبهذلا هقفاوو ؛هححصو «(۹/۲٠۲و 470 /1) ًاضيأ مكاحلا هجرخأ ثيدحلاو !«ىرغصلا

 دنع راطفإلاب نولجعتسي نيذلا نم نومقني مهف كلذلو ؛ةلهجلا ضعب نظي امك ناذألا لبق سيلو ءسمشلا بورغ لبق :يأ (؟)

 دق يذلا ناذألا ىتح رخأتلاب مهنومزليو :(15) بابلا يف يتآي امك ةحيحصلا ةنسلل ًاعابتاو ؛ةعيشلل ةفلاخم ىمشلا بورغ

 نم فلتخي اذهو «ةيرصبلا ةيؤرلا ىلع سيلو ؛يكلفلا ميوقتلا ىلع نونذؤي مهنأل ؛قئاقد رشع وحن دالبلا ضعب يف رخأتي
 ضعب يف ناذألا انعمس دقو ؛دهاشم وه امك دحاولا دلبلا يف ىرخأ ىلإ ةقطنم نمو لب «ىرخأ ىلإ ةدلب نمو ءرخا ىلإ ميلقإ '

 .راصبألا يلوأ اي اوربتعاف !برغت امل سمشلاو دالبلا
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 (لاؤش نم تس موص يف بيغرتلا) - ٤

 نم :لاق لک هلا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر بويأ يبأ نع (خيحص) ۷ _ ٠٠١١ - )١(

 . ؟رهدلا مايصك ناك ؛ لاوش نم ًاتس هعبتأ مث ‹«ناضمر

 : جام نباو يئانسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ماض نما : لاق اک هللا لوسر نع كي هللا لوسر ىلوم لابو نعو (حيحص) (۲) - ۱۱۰۷ ۸

 ْ . ((اهلاثمأ ٌرشع هلف ةنسحلاب ءاج نمإ» «ةنسلا ٌمامت ناك ؛رطفلا دعب مايأ َةتس

 .رهشأ ةرشعب رهن ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا هللا ّلعج» : :هظفلو «يئاندلاو «هجام نبا هاور (حيحص)

 . .«ةنسلا مامت رطفلا دعب مايأ ةتس ٌمايصو

 ةرشعب ناضمر ريش مايسا ::لاق :- يئانسنلل ةياور وهو - هظفلو ؛هحيحص» يف ةميزخ نباو (حيحص)

 .؟ةنسلا ٌمايص كلذف ء نيرهشب مايأ ةتس ٌمايصو «رهشأ

 : سنا وم دلع( لاق اخبر راشن موفد هظفلو «1هحيحص» يف نابح ع 00

 : هللادبع نب رباج ثيدح نم يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاؤرو (هريغل ص) (*)-

 ب لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۹4_14 )٤(

 .«رهدلا ماص امَّنأكف «لاوش نم تسب هعبتأو

 . حيحص هدنع هقرط دحأو «رازبلا هاور

 رطفلا دعب اأ تس ماص نما : لاق رظن هيف دانسإب «طسوألا# يف يناربطلا هاورو (ركنم) (1) - 0000

 1 : .«اهلك ةنسلا ماص امنأكف «ةعباتتم

 ا E ES لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (عوضوم) (77)-708-

 .«همآ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ ؛لاوش نم ًاتض هعبتأو «ناضمر

  .اطسوألا» يف يناربطلا هاور

 )جاج اه اهب ناك نمل يهنلا يف ءاج امو] '(اھب نكي مل نمل) ةفرع موي مايص يف بيغرتلا) ۔ہ٥
 د وص نب هل لور لسا لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو (حيحص) 1 ٠ - )١(

 . «ةيقابلاو ةيضاملا ةنسلا رقي : لاقف ؟ةفرع

 :لاق اک يبل نأ: هظفلو «يذمرتلاو هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو - هل ظفللاو - ملسم هاور (حيحص)

 . هلبق يتلا ةنسلاو «هدعب يتلا ةنسلا رّمكُي نأ هللا ىلع بستحأ ين ؛ةفرع موي ٌمايص»

 ةدايز اهنكل :تلق .«حيحصلا ةاور هتاورو .*معن :لاق ؟ةرشع موي لكب :تلق :لاق* :دازو يناربطلاو :لصألا يف انه (1)

 اهبعوتسا دقو . )0١5/5( ءاورإلا# يف ةجرخم يهو ءاهريغو ننسلاو ملسم يف تاقثلا تاياور عيمجل اهتفلاخمل ةذاش

 !هلصأ عم هل اهوححصف ةثالثلا نوقلعملا امأو ه7 7 /5) اريبكلا مجعملا» يف يناربطلا

 .[ش] .طقف «حيحصلا» نم نيلالهلا نيب ام (۲)

 .[ش] . طقف «فيعضلا» نم نيتفوقعملا نيب ام ()

€ 



 هللا لوسر تعمس :لاق نامعنلا نب ةداتق نع ًاضيأ هجام نبا ىورو (هريغل ص) (۲) - 57-٠١١١

 .«هدعب ةنسو ءهّمامأ ٌةنس هل رفغ ؛ةفرع موي ماص نم : لوقي لك

 لخد امهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلادبع نأ : يناسارخلا ءاطع نعو (فيعض) (1)- 704-15

 :تلاقف . يرطفأ : نمحرلادبع اهل لاقف ءاهيلع شري ءاملاو ءةمئاص يهو ةفرع موي اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع
 .©001؟هلبق يذلا ماعلا فكي ةفرع موي موص نإ : لوقب لك هللا لوسر تعمس دقو ٌرطفأ

 يبأ نب نمحرلادبع نم عمسي مل يناسارخلا ءاطع نأ الإ ؛"حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو دمحأ هاور

 .ركب

 ٌماص نم» : : كَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (حيحص) (۳) - ۱۰۱۲-۶٤

 . «نيتعباتتم نيتنس ُبنذ هل رع ؛ٌةفرع موی

 ."!(حيحصلا» لاجر هلاجرو ىلعي وبأ هاور
 نما : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ص) (4)- ٠١18-5

 . نس هل رق ؛ءاروشاع َماص نمو .هقلخ ٌةنسو هّمامأ ٌةنس هل رفغ ؛ةفرع موي ٌماص

 . "نسح داتسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 :لاقف ةفرع موي اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع لخد هنأ :قورسم نعو (فيعض) 5٠١75 -)١(

 نأ فاخأ ينإ ءال :لاق ؟مئاصب قورسم اي تنأ امو :تلاق مث .ًالسع هقسا !مالغ اي :ةشئاع تلاقف «ينوقسا
 اموأ «مامإلا رحني موي رحنلا مويو «مامإلا فّرَعُب موي ةفرع امنإ ءكلذ سيل :ةشئاع تلاقف . ىحضألا موي نوكي

 .4!؟موي لأب هُلِدْعَي ناك ا هللا لوسر نأ» :قورسم اي تعمس

 .؟؟يقهيبلاو «نسح دانسإب ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 يف جرخم ثيدحلاو .اهعجارف ؛لضفلا يف هيلع ديزتو عوفرملا اذه نع ينغت بابلا يف ثيداحأ ةدع !حيحصلا» يق )١(
 ,(0191) «ةفيعضلا»

 ىلعي ربأو .ةقث وهو !دواد يبأ ريغ ةتسلا نم هل وري ملو ء(صفح نب مالسلادبع) همساو «(يفئاطلا صفح وبأ) هيفو !لاق اذك (۲)

 نب نامثع هيخأ عم ًانورقم ًاضيأ هقيرط نمو «(47/5) «فنصملا يف اذهو :ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم )٥4۲/۱۳( هاور
 or) /1) ةريبكلا» يف يناربطلا ةبيش يبأ

 دنع سيلو «رازبلل ظفللا َّنإ مث .باب دعب يتأي امو ءهلبق امب هريغل حيحص وأ نسح ثيدحلا امنإو «هدانسإ نيسحتل هجو ال (۳)
 ةرازبلا دئاوز نع راتسألا فشك» و )/7١87/49(: «طسوألا مجعملا" تئش نإ عجارف ءءاروشاع موص يناربطلا

 . )°01 /5) ؟ءاورإلا» و 0

 يف جرخم وهو . .فيعض وهو (حلاص نب مهلد) نع ء«نيل هيفا : ظفاحلا لاق «(يفوكلا دواد نب ناميلس) هيقو «لاق اذك (5)

 وأ عباطلا ىلع هيف فرحت هنأل هيلع ةيلوؤسم الو «يرانملل «ريدقلا ضيف” نع ًالقن نابح نبال ةلهجلا هازعأو ؛قباسلا ردصملا

 يف مث ءروكذملا ردصملا يف اذه ىلع تهبن دقو ؛هيف سيلو !"هحيحص» يف نابح نبال زمر اذهو (بح) ىلإ (به) خسانلا

 وه سيلو ؛(يطساولا دمحأ نب ناميلس) ب ًاضيأ هولعأ مهنأ مهتلفغو مهلهج مامت عمو . «عماجلا فيعض» ل يناثلا قيقحتلا
 . مهتعاضبو مهثحب ةلقو مهرجعل هيلإ هوزعي ملو ؛«نيمرحلا - )1۸٠۲ يناربطلا دانسإ يف

 ا



 .«موي لأ مايضك ةفرع موي ٌمايص» :لوقي لي هللا لوسر ناك :تلاق :يقهيبلل ةياور يفو ٠

 موي موص نع رمع نب هللادبع لجو لاس : :لاق ريبج نب ديعس نعو (هزيغل ح) (08)_- ١451 - ٠١١4

 . «نيتنس موصب هلدعن ايا هللا لوسر عم نحنو انك١ :لاقف ؟ةفرع

 .؟"؟نسح دائسإِب ؛طسوألا# يف يناربطلا هاور +

 دي ماي نع ليش هل : كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نعو (ركدم) (۳)- 11-4

 ."اهدعب يتلا ةنسلاو ؛اهيف تنأ يتلا ة ةنسلا رقكي» :لاقف ؟ةفرع

 .ذعس نب نيدشر ةياور نم ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 موي موص وص نع ىهن كي هللا لوسر نأ» : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (4) 517-48 ٠

 .«ةفرعب ةفرع

 . هحيحص) يف ةميزخ نباو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 0 ةشئاع نع (طسوألا» يف يناربطلا هاوزو (ًادج فيعض)(02-51-٠

 الو ا اك يبنلا همصي مل :رمع نبا لاقف «ةفرعب ةفرع موي موص يف اوفلتخا» : ظفاحلا لاق

 موي ناموضي:ةشئ ئاعو ريبزلا نبا ناكو. . رطفلا ناراتخي يروثلاو كلام ناكو .هموصأ ال انأو «نامثع الو ءرمع

 يف موصأ : لوقي ءاطع ناكو «موصلا ىلإ ليمي قاحسإ ناكو . يصاعلا: يب نب ناملع نع كلذ يورو «ةفرع

 بجتسي : يعفاشلا لاقو .ءاعدلا نع فعضي مل اذإ هب سأب ال الر . فيصلا يف موضأ الو «ءاتشلا

 ردق نإ : : لبنح نب دمحأ لاقو . ءاعدلا ىلع هتيوقتل ءرطفي نأ يلإ ٌبَحأَف جاحلا امأف «جاحلا ريغل ةفرع موص

 . «ةوقلا ىلإ هيف جاتحي موي كلذف رطفأ نإو «ماص موصي نأ ىلع

 | © (مرحملا هللا رهش مايص يف بيغرتلا) 1١

 ماسلا لا: هك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) ٠١١86

 «ىربكلا» يف يئاسنلا لاقو .هل دهاش ال ركتم هَّنأل انه نم هتفذحف :(َّنَس) ظفلب يئاسنلا دنع وهو» :لصألا يف )1١(
(TAYA 190)هدزع مهنأا عم ةثالثلا هدلقو !!هلمهأ امو راكنإلا اذه لقن فلؤملا َّنأ ول تينمتو .ةركنم ثيدحلا  

 .فورعملا يناربطلا ظفل نيبو هنيب اوقرفي ملو !روكذملا همقرب يئاسنلل

  مهتلفخل هونشح ةلهجلا نإف «هبتناف انه امل فلاخم اذهو ««ةيضاملا ةنسلا» :ظفلب حص دق (۲)

 اذه سرام نم كلذ فرعي امكو «ةمدقملا ييف هيلع صن امك ةعباتملا دتع ينعي .«لوبقم» : ظفاحلا هيف لاق .لوهجم هيف (۳)

 يلالعإ ىلع اوفقو دق مهو !روكذملا هلوق اولقنو ««نسح» :اولاقف «ةثالثلا نوقلعملا كلذ:لهجي نأ يعيبطلا نمو ءملعلا

 يف ًابحو مهتلعفل ًارتسو «(۲۹۲/۲) ؟ةميزخ نبا حیحص# ىلع يقيلعت يف «هفرعآ الا :هيف متاح يبأو نيعم نبا لوقب هايإ

 0 )٤ «ةفيعلضلا» يف جرخم وهو. .ناعتسملا هللاو !مهتاداعل ًافالح ؛ ؛مقرلاب ةميزخ نبال ثيدحلا اوزعي مل ةفلاخملاو روهظلا

 . )٤۲۱( ادواد يبأ فيعض» و

 . هن راسي نب ءاطع نع ميل نب نارفص نع يملسألا دمحم نب ميهاربإ قيزط نم (۲۳۲۷ /۱۸/۳) «طسوألا» يف هجرخأ )6(

 «عمجملا» :نْم (نب ميهاربإ) مسا طقسو .هلبق يذلا ثيدحلا هب ىوقتي الف :فعضلا ديدش كورتم اذه ميهاربإو :تلق

 ١ !قودص وهو ؛(ىبحي يبأ نب دمحم) هيبأب لالعإلا راصف )۳/ ١48(

 عك



 . «ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا ٌلضفأو ؛ٌمرحملا هللا ٌرهش َناضمر دعب

 نبا هاورو .[باب ١١ /لفاونلا 5 ىضم] .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو هل ظفللاو  ملسم هاور

 .ةالصلا ركذ راصتخاب هجام

 دعب موصأ نأ ينرمأت رهش يأ :لاقف لجر هلأسو هنع هللا يضر يلع نعو (فيعض) (۱)- 504-0١

 هدنع دعاق انأو ةي هللا لوسر ٌلأسي هتعمس الجر الإ اذه نع لسي ًادحأ ٌتعمس ام :هل لاقف ؟ناضمر رهش

 مصف َناضمر ٍرهش دعب ًامئاص ٌتنك نإ :لاق ؟ناضمر رهش دعب ٌموصأ نأ ينرمأت رهش يأ !هللا لوسر اي :لاقف

 . «نيرخآ موق ىلع هيف بوتيو موق ىلع هيف هللا بات ٌموي هيفو «هللا ٌرهش هنإف ؛مرحملا

 و ر ا مامإلا نب هللادبع هاور
 .«بيرغ نسح ثيدحلاا :لاقو . يلع نع دعس نب نامعنلا نع  ةبيش

 :لوقي م هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا ىضر نايفس نب بدنج نعو (هريغل ص) (۲) - ٠١5-417

 هنوعدت يذلا هللا ٌرهش َناضمر دعب مايصلا ٌلضفأو «ليللا فوج يف ةالصلا ةضورفملا دعب ةالصلا َلضفأ َّنإ»

 . (مرحملا

 . حيحص دانسإب يناربطلاو يئاسنلا هاور

 موي ماص نم» : 5 هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (عوضوم) (۲)- ١410 ٩۱۵

 .«اموي نوثالث موي لكب هلف مرحملا نم اموي ماص نمو ؛نيتنس ةرافك هل ناك ؛ةفرع

 . هب ساب ال هدانسإو «بيرغ وهو ««ریغصلا» يف يناربطلا هاور

 .نابح نبا هقثو بيبح نب (مثيهلا)

 ([لایعلا ىلع هيف عيسوتلاو] ءاروشاع موي موص يف بيغرتلا) ۷

 موي مايص نع لئس هيَ هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر ةداتق يبأ نع (حيحص) 4 1٠١11 )١(

 .ًاقافتا فيعض وهو «يعبطم أطخ وهو ء(ةبيش يبأ نبا) :لصألا )١(
 نم هولعج نيذلا ةعامجلل (يقرلا ورمع نب هللاديبع) ةفلاخمب ۲۹١( /5) «ننسلا» يف يقهيبلا هلعأو !ةثالثلا هدلقو «لاق اذك (۲)

 يف يئاسنلا دنع سيل هنإ مث .«حيحصلا وهو» ٤٤٥(: /۲) «ةفحتلا» يف يزملا لاقو .هلبق يذلا ينعي .ةريره يبأ ثيدح

 تيأر مث )1۸۳-۱۸٤(. يناربطلاك همامتب )41٠/1١47/7( ينايورلا هاورو ؛مايصلا ةلمج الإ (110 5/17 /۲) «ىربكلا»

 هيفو . اومعز  ثّيدحلا نم نسحلاو حيحصلاب هوصخو ««بيذهتلا/ ب هومسأو «بيغرتلا نم هورصتخا يذلا مهباتك يف

 حيحص» يف وهو ! ظوفحملا ةريره يبأ ثيدح نع هيف اوضرعأو «لولعملا اذه بدنج ثيدح هيف اوعدوأ مهنأ اهنم ؛تافأ

 نع ًاضيأ اوضرعأو ؛حيحصتلا يف ًاحيرص سيلو «هيلع مالكلاو هجيرخت يف يمئيهلا مالك اولقن مهنأ مهلهج نمو !«ملسم
 !! مهرايتخا ءوسو مهلهجل بسانملا وهو !حيحصتلا يف حيرصلا يرذنملا مالك

 مثيهلا) ر ٠ طلتخم (ميلس يبأ نب ثيل) و ؛باذك وهو (ليوطلا امالس) هيف نإف ؛هل عقو فيك يردأ ال شحاف أطخ اذه :تلق (۳)

 . طقف ؛فيعض» :اولاقف ةلهجلا هب رتغاو . ربتعم ريغ انه نابح نبا قيثوتو «ربخب يبهذلا همهتا (بيبح نبا

 .[ش] . طقف «فيعضلا# نم نيتفوقعملا نيبام )٤(

EY 



 .«ةيضاملا ةنسلا كي : لاقف ؟©'”ءاروشاع

 سلا ذكي نأ ولا ىلع بينحا ين ؛ءاروشاع موي مايص» :لاق هظفلو ,هجام نباو «هريغو ملسم هاور

 . . "لبق يتلا

 موب ماص لك هللا لوس ل : :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (۲).- ۱۰۱۸ - ْ ٥

 . (همايصب رمأو ءءاروشاع

 . ملسمو يراخبلا هاور .

 هک هلا درر ا تلخ انا :لاقف ؟ءاروشاع مايص نع لتس لآ ؛هنعو (حيحص) ۰)۳ هلو ١46

 . "ناضمر ينعي . رهشلا اذه الإ ؛ًارهش الو «مايألا ىلع هلضف بلطي ًاموي ماص

 .ملسم هاور

 الإ ؛ناضمز دعب موي ىلع موب لضف ىخوتي نکی مل ینا ل : 577 كش ففي

 ا 5 . (ءاروشاع

 . هلبق امب نسح هدانسإو هاف روق هاور

 مايصلا يف موي ىلع اضف مويل سیل : لَو هللا لوسر لاق : لاق ًاضيأ هنعو (رکنم) (1) - 515-14

 . «ءاروشاع ويو ٌناضمر ٌرهش الإ
 ۳ اقث يناربطلا ةاورو «يقهيبلاو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا ءاور

 نما ناق لا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ص) ٠-)١( قلك دك

 .٠ «ةنس هل رفُغ ءاروشاع ماص نمو «هفلخ ٌةنسو «همامأ ٌةنس هل رفع ؛ٌةفرع موي َماص

 .5(1) مقر /باب 5 انه] .«امدقتو «نسح دانسإب يناربطلا هاور

IV EA:ىلع َعسوأ نما : :لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲)  

 . اهِتنَس رئاس هيلع هللا عسوأ ؛ءاروشاع موي هلهأو هلايع

 تناك نإو ديناسألا هذه» :يقهيبلا لاقو ءةباحصلا نم ةعامج نعو قرط نم هريغو يقهببلا هاور

 .ملعآ هللاو . ترفل مسير ورشا ور بم

 نآلا ءاروشاع موي مزص َّنأ ىلع ءاملعلا قفتاو ءامهرصق يكُو «نادودمم (ءاعوسات) و (ءاروشاع) َّنأ ةغللا يف روهشملا 0

 7 ١ . .تاثدحملا نمف لحكلاو ةعسوتلا امأو . بجاوب سيلو ةنس

 لفغو .(۹١٠و ۱۰۸/6) «ءاورإلا» رظنا ؛ملسمل ةياور وهو ؛هريغو (۱۷۳۸) «هجام نبا" نم بیوصتلاو «8هدعب» :لصألا (۲)

 ا !مقرلا مهركذ عم مهتداعك  ةثالثلا نوقلعملا هنع

 ةفرع موي مْوُض لضف.ثيداحأل هتفلاخملو ءاذهل ركنم وهف ءهنتم يف تاقثلل هتفلاخم غمو «هظفح يف ملكت نم هيف :تلق )۳(

 . )۲۸٩( !ةغبعضلا" يف جرخم وهو !«تاقث هلاجرو : يمشيهلا لاق «نسح» :ارلاقف «ةثالثلا نوقلعملا اذه نع لفغو .هريغو

 .تئش نإ هعجارف «؛رازبلا هاوراا : باوصلا آو ءاطخ يناربطلل هوزع َّنأ كانه تنيبو :تلق (4)
 .(147 5) «ةفيعضلا# يف اهتجرخ دقو « ض ضعب نم ًافعض دشأ اهضعبو ؛ةيهاو اهلك هقرطو .لاق اذك )0(

EA 



 (هفصن ةليل لضفو «هل اَب يبنلا مايص يف ءاج امو «نابعش موص يف بيغرتلا) 4
 َكَرأ ْمّل !هللا وسر اي :تلق :لاق امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع (نسح) (1)- 1١77-0١

 وهو «ٌناضمرو بجر نيب «هنع هيف ُنمانلا ٌلفغت ٌرهش كاذ» :لاق ؟نابعش نم موصت ام روهشلا نم ٍرهش نم موصت
 . ؛مئاص انأو يلمع عفري نأ بحأو ء نيملاعلا بر ىلإ ٌلامعألا هيف عفر ٌرهش

 . يئاسنلا هاور

 لي هللا ٌلوسر ناك» :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (هريغل ح) (۲) - 1١77-7

 يف ام :ٌلوقن ىتح ٌموصي الف ٌرطفي مث «ماعلا رطفي نأ اي هللا ٍلوسر سفن يف ام :ٌلوقن ىتح ٌرطفي الو ٌموصي
 . «نابعش يف هيلإ موصلا ٌّبحأ ناكو «ّماعلا ٌموصي نأ هسفن

 يناربطلاو دمحأ هاور

TIA EATموصلا يأ : ل ّيِبنلا لتس : لاق نع هللا يضر سنأ نع يذمرتلا یورو (فيعض) (1)-  

 . «ناضمر يف ةقدص : : لاق ؟ٌلضفأ ةق ةقدصلا يأف : لاق . «ناضمر ميظعتل نابمشا : : لاق ؟ٌناضمر دعب ٌلضفأ

 . «بيرغ ثيدح» : يذمرتلا لاق

 : تلاق . هلك َنابعش ٌموصي ناك ةا يبنلا نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (۲) - 114-14

 كلت َةنيَم سفن لك ىلع هيف ُبتكي هللا نإ» :لاق ؟نابعش هموصت نأ كيلإ روهشلا ٌّبحأ !هللا لوسر اي :تلق
 .«مئاص انأو يلجأ ينيتأي نأ بحأف ءةنسلا

 .©"7نسح هدانسإو «بیرغ وهو «ىلعيوبأ هاور

 رطفيو ءٌرطفي ال ٌلوقن ىتح ٌموصي لي هللا لوسر ناک» :تلاق اهنعو (حيحص) (۳) - ٠١14-4

 رهش يف هير امو «ناضمر ٌرهش الإ طق ٍرهش ٌمايص ٌلمكتسا ب هللا لوسر ُثيأر امو :موصي ال :َلوقن ىتح
 . «نابعش يف هنم ًامايص ٌرثكأ

 .دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 يف هنم ًامايص رثكأ رهش يف ايب يبنلا ُثيأر ام» :تلاق :امهريغو يذمرتلاو يئاسنلا هاورؤ (حيحص)

 . اهّلك هُموصب ناك لب ءًاليلق الإ هموصي ناك «نابعش
 مث ءنابعش هموصي ْنآ لي هللا ٍلوسر ىلإ روهشلا ٌبحأ ناك» :تلاق :دواد يبأل ةياور يفو (حيحص)

 . "ناضمرب ُهلِصَي

 ءهموصي ناك «نابعشل هنم ًامايص َرثكأ رهشل ةَ هللا ٌلوسر نكي مل» :تلاق :يئاسنلل ةياور يفو (نسح)

 . (هتّماع وأ

 ناك هَل ؛نابعش نم ٌرثكأ ًارهش ٌموصب اب ٌيينلا نكي مل» :تلاق :ملسمو يراخبلل ةياور يفو (حيحص)

 .(0085) «ةفيعضلا» يق هنايبو «ناتلع هيف :تلق (1)

۳4 



 ٌبحأ ناكو .«اولمت ىتح لمي ال هللا َّنإف ؛نوقيطت ام ٍلمعلا نم: اوذخ# :لوقي ناکو . هلك َنابعش ٌموصي
 .«اهيلع مواد ةالص یلص اذإ ناكو ءْتّلَق ْنإو هيلع َموود ام ةا ّيبنلا ىلإ ةالصلا

 وصية ولا لوسر تيار ام : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مآ نعو (خیحص) ٠١١0-5 - )٤(.

 . ؟ناضمرو نابعش الإ نيعباتتم نيرهش

 ا .«نسح ٹیدح» :لاقو يذمرتلا هاور
 هلص ناک ۲ ناش الإ امان ارهش ةنسلا يف موصب لک علا نكي ي مل :تلق : | :هظفلو «دواد وب أو (حيحص)

 ١ . (ًناضمرب

 ؛ًاعيمج نيظفللاب يئاسنلا هاورو

AYان )ا ويهتم يحل اهو[ ‘1  ESللا لطي لاب لو  

 .«نحاشُم وأ «كرشمل الإ هقلخ عيمجل ٌرْفغيف «نابعش نم ٍفصنلا ةليل هقلخ عيمج ىلإ
 ٠ .«هحيحضا يف نابح نياو يناربطلا هاور

EAAيناتأ» : لاق كي هللا لوسر نأ ؛ةشئاع ثيدح نم يقهيبلا ىورو (ًادج فيغض) (۳) - لف  

 « ابل ينب منغ روعش دعب رانا نم ٌءاقتع اهيف هللو ؛ٌنابعش نم ٍفصنلا ٌةليل هذه : لاقف مالسلا هيلع ليئاربج

 الو «هيدلاول قاع ىلإ | الو «ٍلبسم ىلإ الو «محر عطاق ىلإ الو .نحاشم' ىلإ الو ؛كرشم ىلإ اهيف هللا رظني ال

 ش .هلوطب ثيدحلا ركذف ءارمخ نمدم ىلإ
 .[١١/بدألا 551 ىلاعت هللا ءاش نإ «رجاهتلا» يف همامتب يت تأيو

 هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر ورمَع نب هلادبع نع دمحأ مامإلا یورو (فيعض) (4) - 4_1
 ٌلتاقو ؛ٌنحاشم : :نينا الإ ؛هدابعل زفغيف ءنابعش نم فصلا ليل هقلخ ىلإ لجو زع هللا ٌعلطي» :لاق هلي
 : م سفن

 «ىلصف يللا نم ال هللا لوسر ماق : تلاق اهنع هللا يضر *”ةشئاع نعوإ (فيعض) ۰ 1۲۲ - )١(

 ىنعمو .(004857) «ةفّيعضلا) رظنا . هريغو ةميزخ نبا دنع وه امنإو . هلك نابعش موصي ناك هنإف" :نيخيشلا ةياور يف سيل )1١(

 ام لقعلا نع اوا هلوقو .«هتماع وأ هموضي ناك" :ًارسفم انه يت يئاسنلا ةياور يف اهنع ءاج امك «هرثكأ :يأ (هلك) :هلوق

 ىنعملاب ةمآسلاو للملا» :يوونلا مامإلا لاق ؛٠لمي ال هللا َّنإَف» :هلوقو .ررض الب هيلع ماودلا نوقيطت : يآ «نوقيطت

 مكتع عطقيف «للملا ةلماعم مكلماعي ال هانعم : نوققحملا لاقف ءهليوأت بجيف «ىلاعت هللا قح يف لاحم انقح يف فراعتملا

 وه هيلع. موود ام» :هلوقو .«نيح :ىنعمب ىتحو «متللم اذإ لمي ال :ليقو «مكلمع اوعطقت ىتح هتمحرو هلضفو هباوث

 لوهجم لوألاو :(ماد) لوهجم وهو ؛هيلع ميد ام" :ىوزرُيو ؛ةلعافملا باب نم (ةموادملا) نم لوهجم ضام هلال نيواوب

 ١ . ملعأ هللاو . (مواد)

 نب مالس ان : E EL ء(١۳۸_۳۸۳ /۳) «ناميإلا بعش» يف ثيدحلاو . ةفورعم ةليبق مسا (0)

 .كورتم امهالكو ؛ليوطلا ناميلس

 .؟نحاشم وأ كرشمل الإ: : ظفلب «حيحصلا» يف وهو «فيعض وهو «ةعيهل نبأ ٠۷١( /۲) هدانسإ يف :تلق ()

 ا ؛ثراحلا نب ءالعلا نعو» ١١(: /بدألا -۲۳) يف يتأيس ام باوصلاو ءانه عقو اذك :تلق (5)

 كفل



 «تعجرف ؛كرحتف «هماهبإ تكرح ىتح مق كلذ تيأر املف ضيق رق هنأ تننظ ىتح دوجسلا لاطأف

 ال كيلإ كنم كب ذوعأو «كطخس نم كاضرب ذوعأو «كباقع نم كوفعب ذوعأ) :هدوجس يف لوقي هتعمسف]

 !ةشئاع اي» : لاق هتالص نم غرفو دوجسلا نم هسأر عفر املف . [(كسفن ىلع تينثأ امك تنأ «كيلع ًءانث ىصحأ

 تضف كنأ تننظ ينكلو !هللا لوسر اي هللاو ال :تلق .2؟كب ساخ دق ل يبنلا نأ تننظأ - !ءاريمح اي وأ

 ءنابعش نم ٍفصنلا ةليل هذه» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا : تلق .«؟هذه ٍةليل ّيأ َنيردنأ» :لاقف . كدوجس لوطل

 ٌرُخؤيو «نيمحرتسملا محريو «نيرفغتسملل ُرفغيف ءنابعش نم ٍفصنلا ةليل يف هدابع ىلع ُعلّطي لجو زع هللا نإ
 . مه امك دقحلا ّلهأ

 نم هعمسي مل ءالعلا نأ ينعي ي .«ديج لسرم اذه» :لاقو ءاهنع ثراحلا نب ءالعلا قيرط نم يقهيبلا هاور

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ةشئاع

 يف تبهذو «كب تردغ يننأ تننظأ :ثيدحلا ىنعمو .هقح هفوي ملو “هب ردغ اذإ :(هب ساخ) :لاقي

 .ةلمهملا نيسلاو ةمجعملا ءاخلاب وهو ؛ كريغ ىلإ كتليل

 ٍفصن هليل تناك اذإ» : لاق لَ يبنلا نع هنع هللا يضر يلع نع يورو (عوضوم) (7)- ۳-41
 :لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ سمشلا بورغل اهيف لزنب ىلاعتو كرابت هللا نإف ؛ ؛اهّموي اوموصو ءاهليل اوموقف ٌنابعش

 .«رجفلا علطي ىتح ؟اذكالأ ءاذك الأ ؟هيفاعأف ٌىلتبم نم الأ ؟هقررأف قزرتسم نم الأ ؟هل ٌرفغأف ٍرفغتسم نم الأ

 . هجام نبا هاور

 (ضيبلا ”مايألا اميس رهش لك نم مايأ ةثالث موص يف بيغرتلا) 4
 ال] ثالنب كك يليلخ يناصوأ» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ۲ -_ ٠١۲۷ - )١(

 . مان نأ لبق رتوأ ْنأو .ىحضلا يتعكرو «رهش لك نم "(مابآ] ةثالث مايص :[تومأ ىتح نهعدأ

 1 - مسي مل يذلا  يوارلا نأ ينعي انه ام نإف ؛ملعلا لهآ ىلع ىفخي ال امم كانه امو انه ام نيب قرفلاو .٠. . .تلاق =

 : هلوقب فلؤملا هرسفو .؛ديج لسرم اذه» :ثيدحلا بقع يقهيبلا لاق كلذلو ءاهنع هلسرأ هنأ ينعي كانه امو «ةشئاع نع

 يف امك طلتخا دق ناك ثراحلا نب ءالعلا نإف ؛يدقن يف ديجب سيل ؛«ديج» : هلرقو .«ةشئاع نم هعمسي مل (ءالعلا) نأ ينعي

 .«بيرقتلا»

 لوق نم (۳۸۳/۳) «بعشلا» يف يقهيبلا دنع كلذك هتيأر نيح هتققحت مث «هانتبثأ ام باوصلا لعلو :«هردغ» :لصألا )١(

 ةياور يف امنإو ؛ةياورلا هذه يف سيل [] نيتفوكعملا نيب هترصح يذلا ءاعدلا نإ مث .ةثالثلا نوقلعملا هنع لفغو «يرهزألا

 يف ءاعدلا اذه نود يتأيسو ءامهنيب قيفلتلا اذه زاجتسا فلؤملا نأكف ءورمع نبا ثيدح لبق ةمدقتملا ىرخألا يقهيبلا

 .(۸۲۲) ةدواد يبأ حیحص» يف جرخم وه ءةصقلا هذه ريغ يف اهنع ؛ملسم حيحصا يف تباث وهو فنا هيلإ راشملا ناكملا
 .؛ةالصلا ةفص# ؛رظناو

 لهآ دنع أطخخ وهو :يوونلا لاق ؛هقفلا بتك نم ريثك يف عقي كلذكو «مايألا فيرعتب دجو اذك» )١/57(: يجانلا لاق (؟)

 يلايللا مايأ :يأ .مايأ ىلإ ضيبلا ةفاضإب «ضيبلا مايأ هباوص امنإو «ضيب اهلك مايألا لل ؛ ماوعلا نحل يف دودعم ةيبرعلا

  «صضييبلا

 )۱١۷۸(. يراخبلل ةياور يف ىلوألاو «نيخيشلا نم ةدايز (۳)
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 .يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 نهعدأ نل ءثالثب يبيبح يناصوأ» : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص).(۲)- ٠١58-7

 : . رتو ىتح انآ ال نأبو ءىحضلا ةالصو «راهش لك نم مايأ ةثالث مايصب : تشع ام

 ١ : مليتم أوز 1

 mn : لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۳)- ۹4-4 ٠

 . هلك رهدلا موص ءرهش ّلك نم مابأ ةئالث موص» : ا

 : . ماسمو يراخبلا هاور

 ٌرهدلا مالسلا هيلع و ماص: لؤقي لَ هللا لوسر تعمس :لاق هنعو (فيعض) 4 )١(

 LE نت ل ا

 . (ًرهدلا ٌرطفأو ءّرهدلا ماص ءرهش

 الو ليدعت الو خا هيف فقأ مل «سارف وبأ امهدانسإ يفو «يقهيبلاو ««ريبكلا» يف ا هاور

 .ملعأ هللاو . فرعي هارأ

 لك نم ثالثا : لل هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو (حيحص) (4)- 0 ۱١

 . هلك رهدلا ٌمايص اذهف «ناضمر ىلإ ناضمرو «رهش

 .يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ثا : ماي": لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سايإ | نب ةرق نعو (حيحص) ۳1-۷ ٠-02(

 .ءراطفإو هلك رهدلا ٌمايص ءرهش لك نم مايأ

 . (هحيحص يف نابح ن نباو «يناربطلاو رازبلاو « ‹ حيحص دانسإب دمجأ هاور 1

 وص : لل هلا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحض نسح) (5)- ۱۹۸ ١

 ١ .؛ردصلا ٌرَحَو نبهذي ؛رهش لك نم مايآ ةثالثو «ربصلا رهش

 .«حيحضلا» لاجر هلاجرو ءرازبلا هاور

 ثيدح نم ةثالثلا ؛يقهيبلاو ««هحيحص» يف نابح نباو ءدمحأ هاورو (حيحص) (۷) - ٠۳۳ ۔ ۰

 i ا

 . يلع ثيدح نم ًاضيأ رازبلا هاورأو (هريغل ص) (۸)- 4 ٠

 دفعو هلع وه : ءار اهدعب ةلمهملا ءاحلاو واولا حتفب وه : (ردصلا رحو) .ناضمر وه :(ربصلا رهش)

 :؛ . هسواسوو

SE. e-144الع لل يطل قش دل وع عر  Eهللا لوسرأ اي : ! 

 ةلع امنإو ؛(١٥1۷) مقر «ةفيعضلا يف مث ءلصألا يف نيبم وه امك «بيذهتلا' لاجر نم ؛فورعم ةقث وه لب :تلق )١(

 . كانه نيبم وه امك ةعيهل نبا نم ثيدحلا



 تاغيس رغ ذكي موي لك نإف «َّنهَموصي نأ عاطتسا نم «مايأ ةثالث رهش لك نم» :لاقف ؟موصلا نع انتفأ
E E 

 .ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 لك نم ًماص نم : ةَ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (حیحص) (4) 1١68-0

 «(اهلاثمأ ٌرشع هلف ةنسحلاب ًءاج نم# : هباتك يف كلذ قيدصت هللا َلزنأف ءرهدلا ٌمايص كلذف .مايأ ةئالث رهش

 . «مايأ ةرشعب مولا

 يف ةميزخ نباو «هجام ع نباو يئاسنلاو (2نسح ثيدحا) :لاقو ء- هل ظفللاو - يذمرتلاو دمحأ هاور

 . !هحيحصاا

 هلف وأ ءرهشلا موص “"هل] مت دقف ءرهش لك نم مايأ ةئالث ًماص نم» :يئاسنلل ةياور يفو (هريغل ص)

 . «رهشلا موص

 ليق :لاق هَ يبنلا باحصأ نم لجر نع ليبحرش نب ورمع نعو (حيحص) 1٠١5-0 -)1١(
 :اولاق .رثكأ» :َلاق ""'هيكلتف :اولاق . «رعدلا معطي مل هن تددو» :لاقف ؟رهدلا موصي لجر : يب ّيبنلل

 . «رهش لك نم مايأ ةثالث موص ؟ردصلا َرَحَو ُبِهْذُّي امب مكربخأ الأ» :لاق مث . × رثكأ» : لاق ؟هفصنف

 . يتاسنلا هاور

 لاق يب يبنلا َّنأ ؛امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) ۱١۳۷-۲ - )١١(

 َّنإو «ًاظح كيلع كنيعلو ءًاظح كيلع كدسجل َّنإف ؛لعفت الف ءّليللا ٌموقتو ءراهنلا ٌموصت نأ ينغلب» :هل

 َّنإ !هللا لوسر اي :تلق . «رهدلا موص كلذف «ٍمايأ ةثالث رهش لك نم مص ءرطفاو مص ءًاظح كيلع كجوزل

 ٌتذخأ ينتيل اي :لوقي ناكف .«اموي رطفأو ءاموي مص «مالسلا هيلع دواد ٌموص مصف» :لاق .ةوق "يل

 . ةصخرلاب
 . ملسمو يراخبلا هاور

 كلو ءًاموي مايأ ةرشع لك نم ْمُص» :لاقف ؛موصلا ةا يبنلل ثركذ : لاق :هظفلو «يئاستلاو (حيحص)

 . «ةينامثلا كلت رجأ كلو ًاموي مايأ ٍةعسن لك نم ْمّصف : : لاق . كلذ نم ىوقأ ين : تلق .«ةعستلا كلت ٌرِجأ

 .هدئاوزلا عمجم» و ٠١/ 5١( /۲۵) ریبکلا يناربطلا» يف امل قباطم هتبثأ امو .(مثإلا) لدب (بونذلا) ةخسن يف (1)

 ۲۷۱۸/۱۳٤(. /۲) «يئاسنلا یربک" نم ةدایز (۲)

 .؟يئاسنلا» نم بيوصتلاو «دارقإلاب ؛هثلتف» :لصألا (۳)

 1 عورشملا دح نم رثكأ وه :يأ (5)

 رطفأو ًاموي هيق ماص ول ام فالخب «رطفي ال هيف موصلا درسي ناك اذإ وه امنإ هفصن مايص ةيعرش مدعب دوصقملا لعل :لوقأ (5)
 ًاديج هلمأتف .«رهدلا فصن دواد موص» :هل ةياور يف ملسملو اميس الو ؛هدعب يتالا ثيدحلا يف امك مايصلا لضفأ هلا ءًاموي
 . ىلاعت هللا همخر يدنسلا هيلإ بهذ امل ًافالخ ؛ نيثيدحلا نيب ضراعت ال هلأ كل نيبتي

 . امال تراصف تنوط ّْنكل ؛ءابلاب وه» :(١/١؟5) يجانلا لاق .لصألا اذك 67)
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 نم ىوقأ يئ : تلق . «ةعبسلا كلت رجأ كلو ءآموي مايأ ةينامث لك نم ْمُضف» : لاق .كلذ نم ىوقأ ينإ : تلقف

 .«ًاموي رطفأو ءأموي مص : لاق ىتح لزي ملف :لاق . كلذ

 ينا : لاق ؟يتيام رجا كلو موي مص : لاق ةي هللا لوسر نأ : ملسملو ًاضيأ هل ةياور يفو (حيحص)

 ةثالثلا مسا : لاق . كلذ نم رثكأ قيطأ ىنِإ :لاق . و :لاق . كلذ نم رثكأ يطأ

 ينإ : لاق .٠ .“يقب ام رجأ كلو ءمايأ ةعبرأ مص :لاق . كلذ نم رثكأ قيطأ ينإ :لاق .؛يقب ام ٌرجأ كلو « مايأ

 سوو امو وصولك ودوم لا موصل :لاق . كلذ نم رثكأ قيطأ

 ٌنموصألو «ليللا ّنموقأل :لوقي هلأ لي هللا لوسر ربخأ :لاق ملسمو يراخبلل ىرخأ يفو (حيحص)

 لوسر لاقف: !هللا لوسر اي هتلق دق :هل ٌثلقف . "؟كلذ لوقت ت يذلا تنأ» : ل هللا لونسر لاقف . تشع ام راهنلا

 ءاهلإثمأ رشعب ةئسحلا نإ ؛ايأ ةثالث رهشلا نم ْمُص < ءمقو ملو رار سن للا طلال كنز : لک هللا

 لإ : تلق : : لاق . «نيموي رطفأو ءًاموي مص» : :لاق .كلذ نم لضفأ قيطأ ياف :لاق . ءرهدلا مايص ثم كلذو

 :لاق ٠ ا لتي[ عر واد ٌمايص كلذو ءًاموي رطفأو ًاموي مصفا : لاق !هللا لوسر اي كلذ نم لضفأ قيطأ

 . «كلذ نم ّلضفأ ال» : و هللا لوسر لاق . كلذ نم لضفأ يطأ يّنإف

 نم يلإ حا ؛ كي هللا لوسر لاق يتلا [مايألا] ةئالثلا ُثلبق نوكأ ْنأل :ورمَع نب هللاذبع لاق : ملسم داز

 . يلامو يلهأ

 . ؛راهنلا ٌموصتو ءّليللا ٌموقت كنأ ينغلب» : ب هللا لوسر لاق : :لاق لسمل ىرخأ يقو (هريغل ص)

 نكلو «#دبألا :ةياور يفو  ءّرهدلا َماص ْنَم ماض ال» :لاق «ريخلا الإ كلذب ٌثدرأ ام !هللا لوسر اي :تلق

 : ثيدحلا . كلذ نم لضفأ قيطأ ينإ !هللا لوسر اي :تلق .هرهش لك نم مايأ ةثالث ءرهدلا موص ىلع كلدأ

 ١ .: لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حيحص نسح) (۱۲)- ۱۰۳۸ _ ۴

 . (ةرشع مخو ةرشع ٌعبرأو ةرشع ثالث مصف ًاثالث رهشلا نم تمص

 ا . ؟نسح ثيدحا : يذمرتلا لاقو ؛هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هاور

 ,«اهلاثمأ ٌرشع هلف ةنسحلاب ءاج نمل :هباتك يف كلذ قيدصت هللا لزنأف» :هجام نبا دازو (حيحص)

 ْ . [ًابيرق انه ىضم] .«مايأ ةرشعب مويلاف

 :لاق هنع هللا يضر ةيبأ نع ناحلم نب ةمادق نب كلملادبع نعو (هريغلاص) (1) - ۱٠۳۹ ۔- ٤

 وها :لاقو :: لاق ."ةرشع مخو «ةرشع ٌعبرأو «ةرشع ثالث ءضيبلا مايأ مايصب انرمأي كي هللا لوسر ناک»

 . ارهدلا ةئيهك

 ةثالثلا هقرسو «ةقباسلا زا ةعبطلا يف اذك . 577 /7) «عماجلا» يف ًاضيأ ريثألا نبا هيلإ اهازع دقو ءملسم دنع ةياورلا هذه ّرأ مل )١(

 ماص الا : : هيف هدنع سیلو «هوحنپ )۱۹۳ /۲) هدنع يه امنإو : لوقاف نآلا ديزأو !خلإ ؛ةياورلا هذه دجن مل» : (08/7) !ولاقف

 ةياور |يفو , ءتباث يبأ نب بيبح ةلعنع هيفو ء(۳۲۹/۱) هل ةياورلاف يئاستلل هوزع باوصلاو .«رهدلا ماص نم

 امهريغو نيخيشلل ىرخأ تاياور ثيدحللو . بارطضا اهيفو :ريثك يبأ نب ىبحي نع رامع نب ةمركع ملسم (178-157/

 (. .موي راطفإو ؛موپ موص يف بيغرتلا ١؟) يف يتأت
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 «ضيبلا ِثالثلا مايألا هذهب انرمأي ناك كي هللا ٌلوسر َّنأ :هظفلو يئاسنلاو “واد وبأ هاور (هريغل ص)

 . «رهشلا مايص نها : :لوقيو

 امك «(ةداتق» :هباوصو ««ةمادق نب كلملادبع» :يئاسنلا يف عقو اذكه : هنع هللا يضر (يلمملا لاق)

 . هيبأ نع لاهنملا نب كلملادبع» :ًاضيأ هجام نباو يئاسنلا يف ءاجو «هجام ن نباو دواد يبأ يف ءاج

 ذ مايص» : لاق كج يبنلا نع هنع هللا يضر هللادبع نب ريرج نعو (هریغل ح) ٠١4١ -)۱٤(

 .(ةرشع سمخو «ةرشع ٌعبرأو «ةرشع ثالث ةحيبص ضيبلا مايأ ءرهدلا ٌمايص رهش لك نم مايأ

 . يقهيبلاو «ديج دانسإب يئاسنلا هاور

 ؟مايصلا نع لكي ّيبنلا لأس الجر نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (عوضوم) (۳) 5175-5

 . ؟رهش لك نم مايأ ةثالث : ضيبلاب كيلع» :لاقف

 . تاق هتاورو ««طسرألا» يف يناربطلا هاور

 (سيمخلاو نينثالا موص يف بيغرتلا) ٠٠

 ٌلامعألا ضرعت» :لاق و هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «هريغل ص)(1)- 1١41-0

 .«مئاص انأو يلمع ضرعُي نأ بحأف «سيمخلاو نينثالا موي

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ٠١47-4 -) )۲سيمخلاو نينئالا موصي ناك : ةي يبنلا نأ ؛ًاضيأ ةريره يبأ نعو (هريغل ص) .

 لكل امهيف هللا ُرْفَغَي سيمخلاو نينثالا موي َّنإ) :لاقف ؟سيمخلاو نينثالا موصت كّنِإ !هللا لوسر اي :ليقف
 .«؛9احلطصتت ىتح امھعد :لوقب ر ٔبرج َرِجَتهُم الإ ؛ملسم

 ا ال انو دمام ورا هكاق 4 لزوار

 زع هللا ٌرفغيف «سيمخو نينثا [موي] لك يف لامعألا ضّرعُتا : ب هللا لوسر لاق :ملسم ظفلو (حيحص)
 “)وگزا :لوقيف ؛ءانحّش هيخأ نيبو هنيب تناك ًارما الإ ءًائيش هللاب كرشي ال ءىرما لكل مويلا كلذ يف لجو

 . "احلطصي ىتح نيذه

 )١( نايح نبااذكو :تلق )945(.

 .دحاو ريغ هبذک هظفح عم هنإف ء(ينوكذاشلا دواد نب ناميلس) هيف نإف ءةشحاقلا امهماهوأ نم وهو «يمشيهلا هعبتو :تلق (۲)

 هدهاوشب نسح» :اولاقف ةلهجلا امأ CS ؛(0195) ؛ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو

 !«ةمدقتملا

 .زئاج لهالل بيدأتلاو نيدلل عطاقتلاف الإو «كلذ يضنقي ال رمأل نيعطاقتم :يأ (۳)
 برضي دحأل رفغ اذإ هلعل وأ ءامهلمع ضرعت ال :يأ (امهعد) ىنعمف «لامعألا ضرعي يذلا كلملل باطخلا نأ رهاظلا (5)

 .امهتائيس حسمت ال :امهعد ىنعمف «ةفيحصلا نم اهوحمي وأ هتاثيس ىلع كلملا

 !ةثالثلا نيقلعملا ىلع كلذ يفخو «ملسم نم حيحصتلاو «يجانلا كلذ ىلع هبن «ىنعملاب ةياور هّنأكو ؛«اوكرتا» :لصألا (0)

 ١١(. /بدألا-۲۳) يف يتأيس اميفو
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 ر «سيمخلا [موب] و نينثالا موي ةنجلا ٌُباوبأ حتا : هل ةياور يفو (حيحص)

 . ثيدحلا «ءانحش هيخأ نيبو هنيب تناك الجر الإ ؛ًائي 0

 لما ۽ | نيداو» يف ضرألا لما داود سض :لاق :هظفلو «يناربطلا هاورو (فيعض) ٠-5597 )١(

 e ءانحش هيخأ نيبو هنيب ّلجر الإ ؛ًائيش هللاب كرشب ال ملسم لكل ٌرفغيف < سيمخو نينثا لك يف «ءامسلا

 كن !هللا ٌلوسر اي : تلق :لاق هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نعو (حیحص نسح) (8) 1١48-8

 يأ» :لاق .امهتمص الإو «كمايص يف الخد ْنِإ نيموي الإ «ٌموصت داكت ال ىتح ٌرطفتو ؛ٌرطفن ٌداكت ال یتح ٌموصت

 ُبِحَأذ «نيملاعلا بر ىلع ُلامعألا امهيف ضرعت ناموي '؟اكناذا : لاق . يصلوا تلق .2؟نيموي

 «مئاص انأو يلمع ضرعُي نأ

 .ةماسأ ىلومو ةمادق ىلوم :نالوهجم نالجر هدانسإ يفو ؛يئاسنلاو دواد وبأ اور

 نيالا موصي ل هللا لوسر ناک : لاق ةماسأ نع دعس نب ليبحرش نع (هحيحص)» يف ةميزخ نبا هاورو

 . «لامعألا امهيف ضرعُت نيمويلا نيذه ّنإ» :لوقيو «سيمخلاو .

 ةوببلامجألا ضرما : لاق ب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (۲) - ٠-5588

 ل نئاغضلا لمآ “ دریو «هيلع تاتيف بئات نمو «هل رفغيف رفغتسم نمف .«سيمخلاو نينثالا

 . "اوبوتي
 تاقث هتاورو «يناربطلا هاور 00

 وص ىرحتي هی هلا لوس ناکا اشار لا ی ا 0

 .«سيمخلاو نينثالا

 .«بيرغ نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلاو هجام نباو يئاسنلا هاور

 .(0119/8) «ةفيعضلا" يف جرخم وهو ءهظفل ةبارغ عم هريغو «لاحلا لوهجم هيف (1)

 ذإ ةا تس ک0 هاوس «خاسنلا نم هلعلو ؛خسنلا رثكأ يف دجو اذك» :يجانلا لاق ء(كلذ) :لصألا (؟)

 TY يئاسنلا يف ءاج باوصلا ىلعو : تلق . 4ناناهرب كناذف» نارقلا يفو . ًاطخ ناتبراقتم ناتظفللا

 . ةثالثلا هنع لفغو ٠١١(. /5) «ءاورإلا» رظنا ؛ثيدح يف دمحأ هاورو

 .هل قايسلاو ءنسح وهو ء(۳۲۲ /۱) يئاسنلا داتسإ نود ظقف (1477) دواد يبأ دانسإ يف امه :تلق (۳)

 وهو ٠ :(11/۷) «عمجملا# يفو «ةيرهاظلا ةطوطخم يف عقر كلذكو ١١(. /بدألا -۲۳) يتأيس اميفو ءانه اذك ()

 تالا ةلعت يبأ ثيدح ظفل وهو ««عديو# : ظفلب !صيخلتلا» يف بيطخلا ةياورو «قايسلا هيلع لدي يذلا باوصلا

 كم «فقولاب بيطخلا هلعأو ءسلدم وهو «رباج نع (ريبزلا يبأ) ةنعنع هيف نكل «معن :تلق (5)

 يف سيل هنأل هتفذح ءآليلق اذه نع فلتخي رباجل رخآ ثيدح اذه ليبق لصألا يفو ! .. .ةثالثلا هححصو :(7815)

 . يناربطلا دنع يذلا ظفللا اذهب الإ هتدجو امو ءدحال وزعم وه الو ؛ةطوطخملا

 نينثالا موي | الامعألا ضرعت» :لاق لَك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نعو» : هلبق يذلا ثيدحلا صتو :تلق]

 .[ش) .[«لامعألا امهيف ضرعت نيمويلا نيذه نإ :لوقيو . سيمخلاو
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 ءدحألاو تبسلاو ةعمجلاو سيمخلاو ءاعبرألا موص يف بيغرتلا) ١

 (تبسلا وأ ,موصلاب ةعمجلا صيصخت نع يهنلا يف ءاج امو
 ٌماص نم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يوُر (فيعض) 5748-0 -)١1(

 . «رانلا نم ةءارب هل ْتَبتك ؛ سيمخلاو ءاعبرألا موي
 ب مآ اور

 سيمخلاو ًءاعيرألا ٌماص نم» : ال هللا لوسر لاق : لاق ًاضيأ هنع يورو (فيعض) (۲).. 580
 . «هرهاظ نم هّنطابو .هنطاب نم هرهاظ ىرُب «ةنجلا يف ًاتيب هل هللا ىنب ؛ةعمجلاو

 .«طسوألا» يف ذ يناربطلا هاور

(MTةمامأ يبأ ثيدح نم «ريبكلا يف هاورو (فيعض) . 

 نما :لوقي عك يبنلا عمس هنأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) (4) - 1014

 ةءارب هل بمكو ءدجربزو ٍتوقايو ؤلؤل نم ءةنجلا يف ًارصق هل هللا ىنب ؛ةعمجلاو سيمخلاو ءاعبرألا موي ٌماص

 . (رانلا نم

 . يقهيبلاو «(طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نما : ال هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (ادج فيعض) (۵) 58-6

 یتح «هلمع ٍبنذ لک هل رفغ ؛رثك وأ لق امب ةعمجلا موي قدصت مث «ةعمجلا ٌمويو سيمخلاو ءاعبرألا موي َماص
 . «اياطخلا نم همأ هتدلو مويك ٌريصي

 .يقهيبلاو «؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 موي ماص نم :ه هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (رکنم) - 84 - )٩(

 .«ايندلا ٌمايأ نهّلكاشت ال ةرخآلا مايأ نم نهددع مايأ ة ةرشع هل هللا َبتَك ؛ ةعمجلا

 مسي ملو .ًاضيأ ةريره يبأ نع عجشأ نم لجر نعو «ةريره يبأ نع مشج نم لجر نع يقهيبلا هاور
 موص ىلع مزع وأ ؛هلبق سيمخلا موي ماص اذإ ام ىلع لومحم '"'ءدوجو ريدقت ىلع ثيدحلا اذهو . نيلجرلا

 .هدعب تبسلا

 ال يبنلا - لثس وأ  ٌتلأس : لاق هيبأ نع يشرقلا ملسم نب هللاديبع نعو (فيعض) (۷) - ۷ -- ٦۳١

 تنآ نذإف «سیمخو َءاعبرأ لکو ءهيلي يذلاو ناضمر ْمّص ءًاقح كيلع كلهأل نإ ءال» : لاقف ؟رهدلا مايص نع

 .«ترطفأو رهدلا تمص دق

 يبأ نع :لاق ةراتو ءهنع :لاق ةراتف «هدانسإ يف برطضا هتاور دحأ نأ رمألا يف ام ةياغ «سابع نبا دانسإ هدانسإ :تلق )1١(

 .(8195) «ةفيعضلا# يف جرخم وهو . ةمامأ

 وبأ) يمشجلا لجرلا ىلإ قيرطلا يفو «ركنم وه لب ؛حيحصب سيلو ؛ًاحيحص هدوجو : ينعي هنأكو .ةطرطخملاو لصالا اذك 6(؟)
 نب ىسوم نب ىسيع) يعجشألا لجرلا نع قيرطلا يفو .فيعض وهو (نايب نب ديزي) همساو (*877) مقر (يليقعلا دلاخ

 . 11774 //و17/0) :تافغثلا» يف نابح نبا هركذو . فيعض : متاح وبأ لاق (۳۸۹۳) مقر (ريكبلا نب سايإ
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 هللا يم يضل ياسا .9بيرغ نسح ثيدحاا : ؛لاقو ينازل «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 . '*تاقث هتاورو» : هنع

 ةليل اوضحت الا : لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (1) ٠١40-4

 هموصي موص يف نوكي نآ الإ ؛مايألا نيب نم مايصب ةعمجلا موي اوصخت الو «يلايللا نيب نم مايقب ةعمجلا
 . «مكدحأ

 .يئاسنلاو ملسم هاور

ET 101۹مدي "دشا موصي ال» :لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق هنغو (حيحص) (7) -  

 .«هدعب اموی وأ هلبق ًاموي موصب نأ الإ :ةعمجلا

 .ةةحيحصا يف ةميزخ نباو ؛هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو - ل ظفللاو  يراخبلا هاور

 موي مكديع موي اولعجت الف ءديع موي ةعمجلا موي نإ : ةميزح نبال ةياورأ يفو (فيعض) (۸) - ٠-76
 .؟هدعب وأ هلبق اوموصت نأ الإ « «مكموص

 قلي يبنلا نأ : اهنع هللا يضر ثراحلا تنب ةيريوُج نينمؤملا مآ نعو (حيحص) (0) ٠ عال
 . «؟ادغ يموصن نأ نیدیرنآ» :لاق .ال :تلاق .«؟سمأ ٍتمصأ» :لاقفا ؟ةمن ئاص يهو ةعمجلا موي اهيلع لخد

 : ٌ .«يرطفأف» :لاق .ال :تلاق

 1 ١ .دواد وبأو يراخبلا هاور

 بتلا ىهّنأ : تيبلاب فوطي وهو ًارباج تلأس :لاق دابع نب دمحم نعو (حيحص) (4) 1١48-0

 !تيبلا اذه ٌبرو «معن :لاق ؟ةعمجلا [موي] مايص نع ةي

 .ملسمو يراخبلا هاور '

1۳V _ 101۲هللا لوسر س ا ایر يرعشألا نذل نب رماع نعو (فيعض) (۹) -  

 ملو ءرهشألا وهو «بلقلا ىلع (هللاديبع نب ملسم) :هيف ليق دقو ؛تابح نبا ربغ هقثوي مل يشرقلا ملسم نب هللاديبع : تلق 00
 وهو ««لوبقم» :«بيرفتلا» يف هلوقب ظفاحلا كلذ ىلإ راشأو .«فشاكلا» يف يبهذلا هل ضّيب كلذلو ءدحاو الإ هنع وري

 «يقابلادبغ داؤؤف ةعبط يف عقي مل هنإف «خاسنلا ضعب نم محقم هلعلف ««نسحا :هلوق امأو ءءايإ يذمرتلا بارغتسال بسانملا

 ةفارشألا ةفحت» يق يزملا ظفاحلا هركذي مل كلذكو «هحرش اهيلع يتلا يروفكرابملا ةخسن يف الو «ساعدلا ةعبط يف الو

 )° ) «دواد يبآ فيعضا يف جرخم وهو . قيقحت وأ ثحب يأ نود !نينحتلا اودلقتف ةلهجلا امأو ء(١۲۲/۷)

 206 ۲ /4) حرش يف ظفاحلا لاق . «هدعب وأ هلبق ًاموي الإ ةعمجلا موي مكدحأ موصي اله :هظفل لب «كلذك سيل : تلق (۲)

 E : ريس عيسللا اثاوا «ةعمجلا موي نم هؤانثتسا حصي ال (ًاموي) نال «هلبق ًاموي موصي نأ الإ :هريدقتا

 . ىلعملاب

 ؛ةربره رب ثيدحلا اذه يف 5 ينا نيو هي «ةيحص هل بيل اذه راع نإ هازل داس نم طقس نع اش طخ اذه :تلق (9)

 فشك» ققحم اذهل هنتي ملو «هريغو دمحأل ةياور وهو ؛ةقباسلا ةميزخ نبا ةياور يف ءاج امك ««تعمسا : يف لئاقلا وهو

 !!هرديأو ةايإ يمثيهلا نيسحت ًاعيمج اولقتف ؛ غ(19817 /117/7) «بیغرتلا» ىلع نيقلعملا ةلهجلا ةثالثلا نع اضف !هراعسألا

 .(58475و 574 5) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «فرعي ال نم هيفو
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 . «هدعب وأ هلبق اوموصت نأ الإ ؛اوموصت الف «مكّديع ةعمجلا موي نإ" : لوقي ءاي

 . نسح دانسإب رازبلا هاور

 موصيو «ةعمجلا ةليل يحي ءادردلا وبأ ناك :لاق نيريس نبا نعو (فيعض) )1١( 584 ۔_ ۳

 ناملس هيلإ ماقف ؛هّتليل موقي نأ ءادردلا وبأ دارأف «هدنع مانو  امهنيب ىخآ ةي يبنلا ناكو  ناملس هاتأف ءاهموي
 ُملعأ ٌناملس !رميوُع» : اب يبنلا لاقف «هربخأف يب يبنلا ىلإ ءادردلا وبأ ءاجف .رطفأو مان ىتح هعدب ملف

 ءامايصب اهّموي الو ءةالصب ةعمجلا ةليل صحت ال كنم
 . دج دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 هللا لوسر َّنأ ؛اهنع هللا يضر ءاّمصلا هتخأ نع رب نب هللادبع نعو (حيحص) (0) ٠١44-64

 ةرجش دوع وأ «ِةَبنِع ًءاحل الإ مكدحأ ذجي مل ْنِإف ءمكيلع ضرثفا اميف الإ تبسلا "موي اوموصت ال» : لاق ي
 . "(هغضمىلف

 .۲٩خوسنم ثيدح اذه» : لاقو دواد وبأو ««هحیحص» يف ةميزخ نباو «يئاسنلاو ؛هنسحو يذمرتلا هاور

 هتخأ ركذ نود «رسب نب هللادبع نع «هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو ًاضيأ يئاسنلا هاورو

 ؛رسب تخأ ءامصلا هتمع نع قيقش نب هللادبع نع ًاضيأ «هحيحص» يف ةميزخ نبا هاورو (هريغل ص)

 ؛رضخأ ًادوع الإ مكدحأ ذجي مل ْنإ» :لوقيو «تبسلا موي مايص نع ي هللا لوسر ىهن» :لوقت تناك انآ

 . ؛هيلع رطفيلف

 )١( يمئيهلا هلعأ هبو «ءادردلا يبأو نيريس نبا نيب هعاطقنال فيعض لب :تلق )۳/ 65٠١

 .- !اومعز  ةثالثلا نوققحملا هنع لفغ كلذ عمو ؛شحاف يعبطم أطخ وهو :؛(ةليل) :لصألا (۲)

 .؟ملعأ هللاو .دوعلا رشق نم ةراعتسا ةبنعلا رشق دارأ» : "ةياهنلا» يف لاق )

 نم ريثك هب لاق ّنإو هاف «فنصملا نم يتأي امك موصلاب تبسلا دارفإ ىلع ثيدحلا ُلْمَح هوحنو ؛خسنلا ىلع ليلد ال : تلق (4)
 يف الإ ًاقلطم همايص عرشي ال هلأ برقألا َّنأ يل رهظ دقق «مهارجم تبرجو ؛ةقباسلا ةعبطلا يف تركذ تنك امك ءاملعلا

 ضرفلا ريغ يف هراطفإب رمألا دكأ مث ءطقف ضرفلا ىنثتسا مث ءًاماع ًايهن ًالوأ ىهن هّنأل ؛ثيدحلا رهاظ عم ًايشم «ضرفلا

 ىلع مدقم رظاحلاو ءرظاح اذهو «حيبم هنأل ؛هصيصختل ضهني ال ةريره يبأ ثيدحو ٠ .الإ مكدحأ دجي مل ناف : هلوقب

 يف هرظنيلق ليصفتلا ءاش نمو .ملعأ هللاو ءمدقت امك هيف روكذملا رصحلل هتافانم عم «لوصألا ملع نم مولعم وه امك حيبملا

 امأ ؛ثيدحلا ةحص ىلع قافتا هبش كانه نأ ظحالملا نمو ء(١١٠۳) (ةحيحصلا» و 5٠05-108(: ص) !ةنملا مامت» يباتك

 هتحص ينعي كلذو «هخسنب لئاقلا مهنمو هل لوأتملا مهنمف . كانه مهءامسإ ىرت ريثك عمج مهو  هتحصب اوحرص نيذلا

 ىرخألا قرطلاو ؛ةدحاو قيرط يف صاخ هنأ ىلع ءحوجرم وهف بارطضالاب هايإ مهضعب لالعإ امأو «رهاظ ره امك مهدنع

 نيقلعملا فقوم ليبقلا اذه نمو ؛كرتعملا اذه يف ضوخلا نع هزجعو «هنطع قيضلف «نيرصاعملا نم هلعأ نمف . هتم ةملاس

 ثيدحلا كل :مهلوقب مهجيرخت اومتخ .٠٠ . .يذمرتلا هاور «داتسإلا حيحص» :مهلرقب هايإ مهريدصت عم مهنإف «ةثالثلا
 .١!! .لولعم

 ىلعو «يقهيبلا نئس» ىلع ًادمتعم (رسب نب هللادبع) هلعجف يمظعألا روتكدلا هححصف «ةميزخ نبا حيحص» لصأ يف عقواذك (0)

 «حيحصلا» نم طقسو +(157 /۲) «يئاسنلا ىربك" يف ًاضيأ عقو باوصلا ىلعو . 0511 /6) ثيدحلا ىلع ةميزخ نبا ببقعت

 . ةمجرت هل دجأ ملو ؛(ىيحي) يزملا هامسو (رسب نب هللادبع) ىلإ ًافاضم (نبا) ظفل
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 .رشقلا وه :ًادودمم ةلمهملا ءاحلابو ماللا رسكب (ءاحللا)

 موصي ال» :ةريره يبأ ثيدح نم مدقت امل ءموصلاب هدارفإ نع وه امنإ يهنلا اذهو» : (ظفاحلا لاق)

 .هموص ًاذإ زاجف . «هدعب ًاموي وأ ءهلبق ًاموي موصي نأ الإ ؛ ةعمجلا موي مكدحأ

 نم مزصي ناك ام اك كي هللا وسر نأ : اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو (فيعض) (11)- 101_4

 ا لوقي ناك «دحألا مويو تبسلا موي مايألا

 (؟!هريغو هحيحص)ا يف ةميزخ نبا هاور

 (مالسلا هيلع دواد موص وهو ,موي راطفإو موي موص يف بيغرتلا) ۲

 و بيل لاق لاق موتا يناير اغلا ر نم هللا نع ا حكما اري

 هفتو «نيعلا هل ْتَمَحَه كلذ َتلعف اذإ ِكّنإ» :لاق .معن : تلق ."َليللا ٌموقتو ءراهنلا ٌموصتل ثّنإ» : ل هللا

 نم رثكأ قيلبأ يق : تلق .«هلك رهشلا ٌموص ءرهشلا نم مايأ ةثالث ٌموص es «سفنلا .هل

 . "۸ یقال اذإ رقي الو ءاموي رطفيو ءأموي موصي ناك «دواد ٌموص ْمّصف» :لاق .كلذ

 ا انجلو «ًاظَح كنيعل َّنِإف «لعفت الف ؟ليللا يلضتو ءرطفت الو موصت كأ زبحأ ملأ» : ةياور يفو

 “دج ينإ :لاق . هةعست ٌرجأ كلو ءاموي مايأ ةرشع لك نم ْمُصو ءُْمّنو ٌلصو زطفأو ْمّصف ءًاظح كلهألو

 ًامؤي ٌموصي ناك : لاق ؟هللا يبن اي موصي ناك فيكو : لاق . . ادواد َمايص مقا : :لاق !هللا يبن اي كلذ نم ىوقأ

 1 . «ىقال اذإ ٌرفي الو اموی رطفیو

 رطفأو ءًاموي مص ءرهدلا رطش «مالسلا هيلع ٌدواد موص قوف موص الا :ةلإ يبنلا لاق :ىرخأ يفو
5 

 .2امؤي

 ٍإ : .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 ٌقيطأ يّنِإ :لاق .«يقب ام ٌرجأ كلو ءأموي مص" :هل لاق في هللا لوسر َّنأ': ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 ثالث مص» [:لاق . كلذ نم رثكأ قيطأ يّنِإ :لاق .«يقب ام رجأ كلو «نيموي مص»] :لاق .كلذ نم لضفأ

 وا كلو «مايأ ةعبرأ مص»] :لاق . كلذ نم ّلضفأ قيطأ يّنِإ : لاق .«يقب ام رجأ كلو ؛مايأ

 مو دارن زوجي ال هنأ ينعي روكذملا يأرلا نإف كلذ عمو . يدنع حجارلا نايب عم «ًافنآ تركذ انك ءاملعلا نم ريثك يأر اذه 00(

 ١ هل هبتلا يغبنيف . ريهامجلا دنع لفغي امم اذهو ؛تبسلا موي قفاو اذإ ةفرع وأ ءاروشاع موي .

 امك ضرفلا يف الإ تبسلا موص نع يهنلل هتفلاخم عم ١ 49) «ةفيعضلا» يف اهنع تفشك «يأل دعب يل تنيبت ةلع هل : تلق (۲)

 .1ءاورولا» يف هتتيب

 لو «ندبلا كهني ال هخولا اذه ىلع موصل نأ ىلإ ةراشإ همرص أرك بقع اذه ركذ يف ليقو ءودعلا يقال اذإ برهيأل يأ (9

 موصلا ةقشم دجيو «قوقحلا نم هريغو داهجلا نع فعضي الف ؛ موي مايص ىلع موي رطفب نيعتسب لب ءودعلا ءاقل نع هفعضي
 ةيشاح يف اذك .اهقاشم تلهس ةداع تراص اذإ رومألا َّنِإف ءةداع هل مايصلا ريصي ثنحب هدتعي مل هلأل ! مايصلا موي يف

 دلصألا ٠

 .(7/155) «ةلاجعلا# يف اذك . ان طق ا يهامتإو هءدجو!ذك (5)
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 رطفيو ءأموي موصي ناك «مالسلا هيلع دواد ٌموص هللا دنع مايصلا لضفأ مص» [:لاق . كلذ نم رثكأ قيطأ يّنإ

 .[(۱۱) مقر /۹ انه ىضم] .«ًاموي

 ٌمايص وهو «مايصلا ٌلدعأ وهو ءًاموي رطفأو أ ًاموي ْمّصق» :لاق :دواد يبأو ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 . كلذ نم ٌلضفأ ال٠ : هك هللا لوسر لاقف . كلذ نم لضفأ قيطأ نإ :تلق . «مالسلا هيلع دواد

 رطفيو ءًاموي موصي ناك «دواد ٌموص لجو زع هللا ىلإ مايصلا ٌبحأ ْمص» :يئاسنلل ةياور يفو (حيحص)
 .ااموي

 يبنلل ٌثركُذ اًمإف :لاق «ةليل ّلك ٌنآرقلا أرقأو ءَرهدلا موصأ تنك» :لاق ملسمل ةياور يفو (هريغل ص)

 يبن اي ىلب :تلقف .«؟ةليل لك َنآرقلا ٌأرقتو ءّرهدلا ٌموصت كّنأ زبخأ ملأ» : لاقف هتيتأف ءّيلإ | لسرأ ااو هب
 ينإ !هللا ّيبن اي :تلقف .«مايأ ةثالث رهش ّلك نم ٌموصت ْنأ كبسحب ّنإف» :لاق . .ريخلا الإ كلذب درأ ملو !هللا

 مم لاق) . ًاقح كيلع كدسجلو ؛ًاقح كيلع كروّرلو ءًاقح كيلع َكجوزل ّنإف» : لاق . كلذ نم لضفأ ٌقيطأ

 ءًاموي موصي ناك» : لاق ؟دواد موص امو !هللا يبن اي :تلق :لاق .«سانلا َدبعأ ناك هّلِإف !هللا ع يبن دواد ٌموص

 :لاق .كلذ نم لضفأ قيطأ يّنِإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق .«رهش لك يف نآرقلا أرقاو (:لاق) ءًاموي رطفيو

 :لاق .«رشع لك يف هآرقاف» :لاق .كلذ نم لضفأ قيطأ ين !هللا يبن اي : تلق :لاق ."نيرشع لك يف هأرقاف»

 كيلع كجوزل َّنإف ؛كلذ ىلع درت الو «عبس ّلك يف هأرقاف» :لاق .كلذ نم لضفأ قيطأ ين !هللا يبن اي :تلق

 ."اقح كيلع كدسحلو ًاقح كيلع كرؤرلو اق

 ءدواد ٌمايص هللا ىلإ مايصلا ٌبحأ» اَ هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (۲) - ۷ - ٠١6١

 موصيو ءًاموب رطفُي ناكو ءهّسْدُس مانيو هّنلُث موقيو «ليللا تفصن ماني ناك ؛دواد ٌةالص هللا ىلإ ةالصلا ٌبحأو

 .«اموي

 .هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 نونلا حتفب (سفنلا تهفتو) .فعضلا اهيلع رهظو تراغ :يأ «ميجلاو ءاهلا حتفب (نيعلا تمجه)

 . ءاوس هيف عمجلاو دحاولا ءرئازلا وه : يازلا حتفب (روّرلاو) .تيعأو تلمو تّلَك : يأ ءافلا رسكو

 (هنذأتست نأ الإ رضاح اهجوزو اعوطت موصت نأ ةأرملا بيهرت) ۴
 ْنأ ةأرمال ٌلحي ال» : لاق لب هللا لوسر َّنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ٠١01-4 )١1(

 .«هنذإب الإ هتيب يف ٌنذأت الو ؛ هنذإب الإ ٌدهاش اهجوزو ٌموصت

 .امهريغو ملسسو يراخبلا هاور

 لئاضف -15) «يراخبلل يرصتخم» يف وهو :«مايصلا لدعأ رهو" :هلوق نود ًاضيأ يراخبلا دنع ةياورلا هذهو :تلق )١(

 . (باب 84 /نآرقلا
 :اهرخآ يفو )1١۴۷(: بابلا )١١( مقر ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف اهيلإ ترشأ يتلا رامع نب ةمركع قيرط نم ةياورلا هذه (۲)

 يل لاق يذلا ىلإ ترصف : لاق .«رمع كب لوطي كلعل يردت ال كنإ» : ك يبنلا يل لاقو : لاق . يلع ددشف تدّدشف :لاق»
 . ل يبنلا ةصخر تلبق تنك ينأ تددو تربك املف < ءا يبنلا

0١ 



 .«ناضمر الإ» :دازو ٠ نسح دانسإب دمحأ اورو (قسح)

 .«ناضمر ريغ» :دواد يبأ تاياور ضعب يفو (حيحص)

 لإ ناضمر رهش ريغ نسم ٌدهاش اهجوزو ٌةأرملا مصت ا : هجام ن نباو يدمر ةياور يفو (حبحص)
 : ' . ؛هنذإب

 یا دا نعاس ا نار ميو او

 اهدارأف ءاهجوز َنذإ ريغب تماص ةأرما اميأ» : كي هللا لوسر لاق :لاق هنغو (رکنم) (۱)- 5450-8
 . «رئابكلا نم ًاثالث اهيلع هللا بتك ؛هيلع تعنتماف ؛ٍءيش ىلع

 . ملعأ هللاو .ةراكن هيفو «بيرغ ثيدح وهو ,("”ةيقب ةياور نم ««طسوألا» يف يناربظلا هاور

 نمو) :هيفو ل يبنلا نع سابع نبا نع ًاثيدح "”يناربطلا ىورو (ًادج,فيعض) (1) - 0 ل
 . اهتم بقي الو « تقطع ْتَعاج تلعف نإف «هنذإب الإ ًاعوطت ٌموصت ال نأ ةجوزلا ىلع جوزلا قح

 . [باب 7 /11] ىلاعت هللا ءانش نإ «حاكنلا» يف همامتب يت ايو

 (راطفإلا يف هبيغرتو :هيلع قشي ناك اذإ موصلا نم رفاسملا بيهرت) ٤-

 يف كم ىلإ حتفلا ماع ج رخ لَ هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر رباج نع (حيحص) (۱)- 1١68-1681
 مث «هيلإ سانلا رظن ىتح هعفزف ءان جدقب اعد مث «ٌسانلا ٌماصو (مينَعلا عارک) غلب ىتح «ماصف «ناضمر

 . ةاصعلا كئلوأ ءةاصعلا كئلوأ»: لاقف ؟ماص دق سانلا ضعب نإ : :كلذ دعب هل ليقف .برش

 و ا . تلعق اميف نورظني امنإو «مايصلا مهبلع قش دق ّمانل نإ : :هل.ليقف» :ةياور يفو

 : : . كيدحلا «رصعلا دعب

0 

 0 ا ءرفس يف ل يلا ناك ؛ لا

 (؟49/9) هجرخأ هّنكل «ةريره یبآ نع هيبأ نع نامثع يبأ نب ىسوم قيرط نم (475و ٤٤٤ /۲) هجرخأ ؛لاق امك وه :تلق (۱)
 .(۳۹۵) ةةححيحصلا# و (17/9) «ءاورإلا» يف جرخم وهو .هجام نباو يذمرتلا هجرخأ هبو .هنع حيحص رخآ دانسإب

 نيمهتملا دخأ نع هاقلت هنأ لامتحا كانه تركذو )۲٤۷۳( ؛ةفيعضلا# يف هتجرخ دقو ؛هنعنع دقو «سلدم هلأ ىلإ ريشي : تلق (؟)

 ٠ .تئش نإ عجارف ءهسلد مث بذكلاب |.
 امتإو «يناربطلا ميجاعم نم مجعم يق هرأ مل ينإف ءاأطخ الإ هارأ امو ؛هالعأ هيلإ راشملا ناكملا يف وه كلذكو «لصالا اذك (۳)

 . 07018) «ةفيعضلا" يف هتجرخ دقو ءكورتم امهدانسإ يفو «رازبلا و ىلعي وبأ ءاور

 «بيغرتلا رصتخم» يف كلذ دورو مدعلو ءفملسم» ل هتفلاخمل «هتفذحف راركتو ةدايز | لصألا يف ناكو :(141/7-1847ج) 05(
 فالعأ ةروكذملا ةيناثلا ةياورلا ىلع هولمح مهلهجلو «(۷۲ /؟) ةثالثلا نوقلعملا اذه ؛يمالك:لقن دقو .(85 ص) ظفاحلل

 ليقفأ :ةياور يفو» :وهو لصالا يف رركملا هلوق تفذح امنإو .«. .لاقو «ةدراولا ةيناثلا ةياورلا ينابلألا فذحو# :اولاقف

 , هالعأ ةروكذملا ةيئاثلا ةياورلا هدعبو !«ةاصعلا كئلوأ ءةاصعلا كئلوأ :لاقق ماص دق سانلا ضعب نإ :هل

 ةكم نم نيتلحرم ىلع عضوم اذهو : تلق )2(



 .«رفسلا يف اوموصت نأ بلا سيلا : ل هللا لوسر لاقف . مئاص ٌلجر :اولاق ؟هل ام :لاقف «هيلع لّلظ دقو
 . كل صخر يتلا هللا ةصخرب مكيلعو» :(ةياور يف داز)

 . «رفسلا يف موصلا ٌربلا نم سيل" :ةياور يفو

 .يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 :لاقف «ءاملا هيلع شرب ةرجش ل يف يلجر ىلع ملي هللا لوسر ْنأ : يئاسنلل ةياور يفد (حيحص)
 مكيلعو ءرفسلا يف ذ اوموصت نأ ٌّربلا نم سيل هَّنِإ) : لاق .مئاص !هللا لوسر اي :اولاق .2؟مكبحاص لاب ام»

 .«اهولبقاف «مكل صخر يتلا هللا ةصخرب

 ايک هللا لوسر عم انلبقأ :لاق هنع هللا يضر رساي نب رامع نعو (حيحص نسح) (۳) ۱۰۵۵ ۳

 اذإف ءةرجش تحت لخدف انم لجر قلطناف «قيرطلا ضعب يف انلزنف ءرحلا ٍديدش موي يف انرِسَق ءةوزغ نم
 :اولاق . '؟مكبحاص لاب ام» : لاق اَ هللا لوسر مهار املف ؛عجولا ةئيهك عجطضم وهو «هب نوذولي هباحصأ

 كل هللا صخر يتلا ةصخرلاب مكيلع ءرفسلا يف اوموصت نأ ٌربلا نم سيلا :وكَي هللا لوسر لاقف .مئاص

 .«اهولبقاف

 . نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 للي هللا لوسر راس :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (4)- 1١60-4
 ناش املا ا ل هللا وسو يازمن اوو ؛مهبحاص ىلع ًاشيرع اولعج دق سان اذإو «هباحصاب لزنف

 ال» : اب هللا لوسر لاقف ."رورح موي يف كلذو «مئاص هّنكلو «هللا لوسر اي ال :اولاق .٠؟ ْمِجَوأ !مُكيحاص

 ا 7
 . "حيحصلا لاجر هلاجرو ««ريبكلا» يف يئاربطلا هاور

 هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر يرعشألا مصاع نب بعك نعو (حيحص) (0) - ٠ ٠١١۷

 . «رفسلا يف ٌمايصلا ٌربلا نم سيل» : لوقي ةا

 . حيحص دانسإب هجام نباو يئاسنلا هاور

 .«رفص ما يف ٌمايص ْما ؛رب ْما نم سيل» : ظفلب دمحأ دنع وهو (ذاش) (۱)- 747

 .(ةالل 05 /1) «ليلغلا ءاورإ» يف ةجرخم يهو :يئاسنلا دنع الإ تسيل ةدايزلا هذه )غ0(

 .؟حابصملا» . ًاراهنو اليل نوكت : ءارغلا لاق «ةراحلا حيرلا :(لوسر) نازو (۲)

 نمحرلادبع يبأ نع يبح قيرط نم ۱۰۹/٤٥( /۱۳) ةريبكلا» يف هّنإف ءامهماهوأ نم وهو 42١71 /5) يمثيهلا هعبتو :تلق (۳)

 .نسح وهف .مهي قودص وهو .«حيحصلا# لاجر نم سيل يرفاعملا هللادبع نبا وهو  ييحو .هنع
 اهب بطاخ ةي يبنلا نوكي نأ لمتحيو ءاميم فيرعتلا مال نولعجي «نميلا لهأ ضعبل ةغل هذه» :(؟/1717) يجانلا لاق )٤(

 هتغل نم فلآ ام ىلع اهب قطن يرعشألا اذه نوكي نأ لمتحيو .هتغل اهنأل كلذك ثيدحلا اذه يوار يرعشألا مصاع نب بعك

 نبال يعقارلا ثيداحأ جيرخت هصيخلت» يف رجح نبا انخيش لاق .هنم هعمس يذلا ظفللاب اهدروأو يوارلا هنع اهلمحف

 نأ دعب «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم نيلقملا دنسم» يف دمحأ نب جلع د ظفاحلا لاقو . «يدنع هجوأ يناثلا اذهو» :*نقلملا

 = نب هللادبع نب ناوفص نع يرهزلا نع رمعم نع «دمحأ دنسم» نم فنصملا اهركذ يتلا قيرطلا نم ةروكذملا ةغللاب هاور

for 



 .«حيحصلا١ لاجر هلاجرو

 ل ءو هلا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (حيحص) (1)- ٠١98-5

 : . «رفسلا يف ٌموصلا ٌربلا نم

 . ؟هحيحض» يف نابح نب باو هجام نبا هاور

 ةا لآ لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر فوع نب نمحرلادبع نعو (فيعض) (۲) - 16۳ - ۷

 .«رضحلا يف رطفملاك ءرفسلا يف ناضمر ٌمئاص»

 ءرفسلا يف مث ةئاصلا# : لاقي ناک :لاق هنأ الإ ؛©"” نسح دانسإب يئاسنلاو ءاذکه ًاعوفرم هجام نبا هاور
 .«رضحلا يف ٍراطفإلاك

 : . «رضحلا يف رطفملاك « رفسلا يف مئاصلا» : ةياور يفو

 روهشم فالح هيف ؟فوقوملا وأ عوفرملاب قحتلي له ««اذك لاقي ناك" : يباحصلا لوق» : (ظفاحلا لاق)

 تا ْنمز ىلإ هفضي مل اذإ هنأ ىلع روهمجلا نكل «هطسب عضوم اذه سيل :نييلوصألاو نيثدحملا نيب
 .«ملعأ هللاو .ًافوقوم نوكي

 اب اي :لاقف لجر هءاجف ءزرمع نبا دنع تنك :لاق ةمعط يبأ نعو (فيعض) (۳) 544 - ٠64

 لبقي مل نم : :لوقي الإ هللا لوسر تعمس ينإ :رمع نبا لاقف ؟رفسلا يف مايصلا ىلع ىوقأ ينإ !نمحرلادبع
 .«ةفرع لابج ُلثم مْنإلا نم هيلع ناك ؛ لجو زع هللا ةصخر

 ذمخأ دانس :لوقي هللا همحر نسحلا وبأ ظفاحلا انخيش ناكو .«ريبكلا» يف يناربطلاو اا

 . ملعأ هللاو . «ركنم ثيدح وها : «ءافعضلا باتك» يف يراخبلا لاقو .“ ت

 رايت ةللا نإ : لاق ءب يبنلا نأ ؛ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحض نسح) (۷)- ۱۰۵۹-۹

 . ؛هئيصعم ىتْوُي نأ هرکی امك ءهّصخُر یتؤت نأ تحب ىلاعتو

 يف نابحبنباو ةميزخ نباو «نسح دانسإب ؟طسوألا» يف ة يناربطلاو ءرازيلاو ٠ «حيحض دانسإب دمحأ هاور
 خوو

 جيرج نبا ةروهشملا ةغللا ىلع هاورو» : يرعشألا بعك نع ىرغصلا يهو ءادردلا مأ نع يحمجلا فلخ نب ةيمأ نب ناوفص > ٠

 . «كلذك يرهزلا نع رمعم نع عيرز نب ديزي هاورو» : لاق ."يرهزلا نع كلامو سئؤيو - ةئييع نبا ينعي - نايفسو ثيللاو
 :اولاقو ءذاشلاب ظؤفحملا - مهتداعك  اوطلخف ةئالثلا ةلهجلا امأو . هجم ا يف ا تلق
 !«حيحصل

 .هنم عمسي مل هنإف ؛هيبأو فوع نب نمحرلاددبع نب ةملس يبأ نيب عطقنم وه :تلق (1)

 هةفيخضلا» يف كلذ نايبو .يراخبلا هركنتسا مرج الف ءهدانسإ يف برطضا دقو «ةعيهل نبا هدانسإ يفو ؛يمئيهلا لاق اذكو ()

 ! !هورقأو !؟نئنح دمحأ دانشإو# : يمثيهلا نع اولقن مث ؛«فيعض» : مهلوقب هوردصف ءاوضقانتف ةلهجلا امأو .(1955)

 ؛ نح دانسإ اذهو .رمع نبا نع عفان نع سيق نب برح نع ةيزغ نب ةرامع ىلع قرط نم رودي ًاعيمج مهدنع هدابسإ :تلق (۳)
 قرظلا اهتفلاخمل ةذاش اهنكلو ةحصلا ةرهاظ تراصق «ةياور يف دمحأ دانسإ نم طقسو «نابح نبا ريغ هقثوي مل اذه برح

 .(174/) «ءاورإلا» يف هليصفت زظنا: . ىرخألا دمخأ ةياورلو ءاهيلإ راشملا ٠

tof 



 كرتت نأ بحي امك ؛هّصخر ىتؤت نأ بحي هللا َّنإ» :لاق ةميزخ نبال ةياور يفو (حبحص نسح)
 . (هتیصعم

 نب ديزي نب هللادبع نع «ريبكلا» و ًاضيأ «طنسوألا» يف يناربطلا ىورو (عوضوم) (4)_- 548 _ ۰

 هللا نإ» : لاق يك هللا لوسر نأ ؛كلام نب سنأو ةمامأ وبأو عقسألا نب ب ةلثاوو ءادردلا وبأ ينثدح :لاق مدآ

 .""!هّير ةرفغم ٌدبعلا بحي امك ءهّصخُر لبق نأ بحي

 هللا َّنإ» : هلك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (۸) ٠١40-41

 . (همئازع ىتؤت نأ بحي امك ؛هصخر ىتؤن نأ بحي

 . "هحيحص» يف نابح نباو «يناربطلاو نسح دانسإب رازبلا هاور

 «ٌمئاصلا انمف رفسلا يف ال يبا عم انك : :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (4) 104۲ ١+ ٠

 : لاق هديب ٌسمشلا يقي نم انمو .ءاسكلا ٌُبحاص الظ انرثكأ راح موي يف ًالزنم انلزنف : لاق «ٌرطفملا انمو

 نورطفملا بهذ» : يب هللا لوسر لاقف "باكرا اْوَقَسَو «ةيئبألا اوبرضف نورطفملا ماقو ءٌماَوّصلا طقسف

 . «رجألاب َمويلا

 . لسم هاور

 لَو هللا لوسر عم انوزغ : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) +١4 ۱۰۹۲ - )۱١(

 ىلع ٌرطفملا الو «رطفملا ىلع مئاصلا بعُي ملف ءرطفأ نم انمو ءماص نم انمف ءناضمر نم تضم َةَرْشَع تسل

 . مئاصلا

 كلذ َّنإف «رطفأف ًافعض دجو نم َّنأ نوريو «نسح كلذ نإ ءَماَصَق ةوق جو نم َّنأ نوري :ةياور يفو

 . نسح

 بهذف ؟رطفلا وأ موصلا ؛رفسلا يف لضفأ امهيأ ءاملعلا فلتخا» :(ظفاحلا لاق) .هريغو ملسم هاور

 بهذ هيلإو «يصاعلا يبأ نب نامثع نع ًاضيأ كلذ يكُحو «لضفأ موصلا َّنأ ىلإ هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 ضايع نب ليضفلاو كلام لاقو .يأرلا باحصأو روث وبأو يروئلاو ريبج نب ديعسو يعخنلا ميهاربإ

 بيسملا نب ديعسو سابع نب هللادبعو رمع نب هللادبع لاقو .هيلع يوق نمل انيلإ بحأ موصلا : يعفاشلاو

 ةداتقو زيزعلادبع نب رمع نع يورو . لضفأ رطفلا : هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأو يعازوألاو يبعشلاو

 هللاو . نسح لوق وهو ءرذنملا نب ركب وبأ ظفاحلا لوقلا اذه راتخاو . ءرملا ىلع امهرسيأ امهلضفأ :دهاجمو

 نم «هريغو دمحأ هفعض» :هيف يمثيهلا لوقو ؛«ةعوضوم هئيداحأ' :دمحأ لاق اذه مدا نبا نإف ؛(004) «ةفيعضلا» :رظنا )١(

 !ةثالثلا هدلقتو «هلهاست

 .اهظفل ريغ نم (ةلحار) :ةدحاولا ؛يطملا يه (۲)
 يف أمك يالل «ىربكلا ننسلا» يق وهو .(1/1757) ةةلاجعلا» يف اذك .هوحنب امهريغو يئاسنلاو يراخبلا اذكو (۳)

 . (باب 4١ /داهجلا -67) «يراخبلا رصتخم# يباتك يف وهو .(85) ثيدحلا تحت ؛ةفيعضلا»
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 .×ملعأ

 (رمتلاب اميس روحسلا يف بيغرتلا) د 1

lottاورگست» : :8 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (خيحص) (1)-  
 .«ةكرب " ةروحسلا يف نإ

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ماسمو يراخبلا هاور

 1٠١542 - )١( لاق [لك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نعو (حيحص) :

 .«رحسلا ةلكأ باتكلا لهآ مايصو انمايص نيب ام ُلْصف» '

 . ةميزخ نباو يئاسنلاو:يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور
 يف ةكربلا :قلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ناملس نعو (هريغل ح) (۳) ١١59-57

 : .«روحسلاو .ديرثلاو «ةعامجلا يف :ةثالث

 ؟وه نم ىردُي ال «(يرصبلا هللادبع وبأ) مهيفو «تاقث هتاؤرو ««ريبكلا» يف يف يناربطلا هاور

 هللا إل ١ : قو هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص نسح) 1١53-41 -)٤(
 ' .«نيرحستملا ىلع نولصي ةتكئالمو

 . (هحيحص» يف نابح نباو «؛طسوألا» يف ف يناربطلا هاور

١ Wa ofAىلإ كي هللإ ٌلوسر يناعد : لاق نع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعو (هريغل ص) (6)-  
 e .كرابملا ءادلا ىلإ مله" : : لاقف ناضمر يف روحسلا

 هوور :هنع هللا يضر يلمملا لاق .«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ .نباو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 وبأ لاقو «فيس نب سنوي ريغ هنع وري مل ثراحلاو «ضابرعلا نع مهر يبأ نع دايز نب. ثراحلا نع مهلك
 . ۸ رکنم هثيدح « مهر يبا نع يوري «لوهجم» : يرمّتلا رمع )2 5 1 . 3

 ل رسی زهاامب مهنم لك ذخأيلف . مهفورظو مهتاقاط فلتخت سانلاو ءامهرسيأ امهلضفأ» هللا همحر قدص دقلو :تلق )١(:
 0040/50 ملسم 4اور ؟تئش نإ رطفأو «تشش نإ مص» :رفسلا يف موصلا نع هلأس نمل لاق هنأ الب يبنلا نع حص كلذلو
 .(1881) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «؟لعفاف رسيأ كيلع كلذ يأ : ظفلب حيحص رخا قيرط يفو

 بدثلل رمألاو ءانه حيحص امهالكو «لعفلل مسا مومضملاو «لوكاملا مسا حوتفملاف ءاهمضو ةلمهملا نيسلا حتفب يور )(
 يف ةبغرلا,ةيبسب لصجتو ءهل طشنيو «مايصلا ىلع يّوقي هلال ؛رهاظ ةكرب هيف روحسلا:نوكو ؛ءاملعلا عامجإب بابحتسالاو :

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ هانعم يف ليقو ٠ ؛رحستملا ىلع هيف ةقشملا ةفخل مايصلا يف دايدزالا
 الو «ءاور نم دنع ةياورلإ سفن يف عوقرم ثيدحلا ذإ هتم دب الو . .هلك يبنلا ركذ هنم طقس دقو «باتكلا اذه يف دجو اذك )۳

 E اذك ¿كش الب اطخ وهو «عضوملا اذه ريغ يف اذه نم بيرق عقو اذكو ؛هعفز طاقسإ: ببس ام يردأ
 نمخرلا بيبح خيشلا هققحم كلذل هبتني ملو ؛(87 ص) رجح نبال «بيغرتلا رصتخم) يف عقر كلذكو :تلق .(/1)
 عم اهؤكردتسي مل نيذلا ةثالثلا نوقلعملا هلعف امل افالخ ؛نيتفوكعملا نيب هتلعجف ؛ءطقسلا تكزدتسا كلذلو ؛يمظعالا
 1 !!نيققحم نم مهل ايف !ةسمخلا رداصملا ماقرأ مهركذ

 = برك يدعم نب مادقملا ثيدحك حيحص اهضعبو «هدهاوش ةرثكل هراكنإل هجو الف رهاظلا ره امك اذه ينعي ناك نإ : :تلق ()
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 2""وه» :ِخكَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ص) (5)- ٠١58-48

 . «روحسلا ينعي . كرابملا ءادغلا

 . ( هحيحم د يف نابح نبا هاور

 ماعطب اونيعتسا» :لاق يب يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) ١ _ 16١ - )١(

 . «ليللا مايق ىلع ةلوليقلاو «راهنلا مايص ىلع روحسلا

 وه  ةملس نع حلاص نب ةعمز قيرط نم مهلك ؛يقهيبلاو ؛ةهحيحص» يف ةميزخ نباو «هجام نبا هاور
 . يللا مايق ىلع راهنلا ةلوليقبو» :لاق ةميزخ نبا نأ الإ ؛هنع ةمركع نع  مارهو نبا

 ٹلخد : لاق هلك يبنلا باحصأ نم لجر نع ثراحلا نب هللادبع نعو (حيحص) (۷) - ٠١59-0

 . «هوعّدت الف ءاهايإ هللا مكاطعأ ةكرب اهّنإ» :لاقف ءرحستي وهو ةي ٌئبنلا ىلع

 . نسح دائسإب يئاسنلا هاور

 ٌةثالثا : لاق لي يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع نع يورو (عوضوم) (۲)- ۲ -_ ۱٤۷
 و چ 0

 ليبس يف طبارملاو ٌرُحستملاو «مئاصلا :الالح ناك اذإ «ىلاعت هللا ءاش نإ اومهط اميف ٌباسح مهيلع سيل

 , هللا

 . «ريبكلا يف يناربطلاو رازبلا هاور

 : لب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ح) (۸) ۳ _ ٠١/٠١

 . (نيرحستملا

 . "يوق هدانسإو «دمحأ هاور

 ٠١91-14 -) )4ةً هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) :

 ؟ءام نم ةعرجب ولو اورحست» .
 . (هحيحصا يف نابح نبا هاور

 يف هتجّرخ دقو «فنصملا تاف ام وهو هريغو يئاستلا هاور .«كرابملا ءادغلا وه هَّنإَف ءروحسلا ءادغب مكيلع» : ظفلب -

 )۴٤١۸(. (ةحيحصلا)

 باتكلا يف وهف فيعض هنكل ءرخآ ثيدح اذه بقع هيفو .«ناسحإلا» و )۸۸١( «دراوملا» نم تبثملاو ؛(مله) :لصألا )١(

 . هريغ هلثمو ءرخالا

 ربخب جاجتحالا زاج نإ# : هلوقب هل هدقع يذلا بابلا يف هايإ هفيعضت ةميزخ نبا نع لقني نأ فلؤملاب نسحي ناك :تلق (۲)

 . (؟0/08) «ةفيعضلا يف هتجرخ دقو .ًاضيأ فيعض (ةملس) هخيشو :«هظفح ءوسل ؛هنم بلقلا يف نإف ؛(حلاص نب ةعمز)
 نب قاحسإ نع هاور دمحأ َّنإف «ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع ناكمل فيعض وه لب ؛كلذك سيل» )7/١57(: يجانلا لاق (۳)

 سيل ىرخأ قيرط (1؟ /5) ؛دمحأ دنسم» يف هل ْنكل :تلق .«هنع هيبأ نع ديز نب نمحرلادبع نع عابطلا نبا وهو ؛ىسيع
 مقرب بابلا يف مدقت يذلاو «هدعب يتالا اهنم يتلا هدهاوشبو نيقيرطلا عومجمب يوق ثيدحلاف ءاذه نمحرلادبع اهيف

 لدم
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 معنا: كلي هللا لوبسر لاق :لاق هنع هللا يضر ديزي نب بئاسلا نع يورو (فيعض) (8)- ٤۸-۰
 .1نيرُحستملا هللا محري» :لاقو .«رمتلا روحسلا

 e ."'!(ريبكلا» يف يناربطلا هاور
J ¥107ةوحس معزا : لاق هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۰  

 . ؟رمتلا نمؤملا

 . ؟هحيحضا يف نابح نباو دواد وبأ هاور

 0 نوکانو رفا لج يف برقا ۳

ED!لاي لب :لاق ةا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر دعس نب لهس نع (حيحص) .(1) -  
 :  .«رطفلا اولّجع ام.؛ ريخب ٌسانلا

 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 رات ملام تس ىلع ينا ازت : لاق اک هللا لوسر َّنأ ؛هنعو (عنيحص) (۲) ۰ ءالإ هدم

 . «موجنلا اهرطفب
 :. هحيحص) يف نابح نبا هاور

 زع هلا لاق : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (1) - "5144-4

 .«ارطف مهلجعأ ءّىل ىلإ يدابع ٌّبحأ نإ : لجو

 ٠ 6 95-5 » يف نابح نباؤ ةميزخ نباو ؛هنسحو يذمرتلاو «دمحأ هاور

 : هللا اهي ةثالث» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق ةرم نب ىلعي نع يورو (فيعض) (۲) 500

 20 . ."”ةالصلا يف ىرخألا ىلع امهادحإ نيديلا برضو ؛روحسلا ٌريخأتو ءراطفإلا ليجعت

 : .؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 دلا لازي الد : لاق ل هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۴) ۷ ۵ -_-

 : .«نورخؤي ىراصنلاو دوهيلا َّنأل ؛ٌرطفلا سانلا لّجع ام ًارهاظ

 سانا لازي ل : هجام نبا دنعو «؟امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو ؛هجام نب راو دواد وبأ هاور

 طق ب هلا وسم ثبر ام: لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (خيحص) (4) - ۲ -_ ۷1 ١

 . وام نم ةبرش ىلع ولو ؛َرطقُي ینح برغملا ًةالص یلص

 ال ذإ عملا ضدي نب محط من هنأ رماشلا نمو ء(۱۷) بابلا لوأ يف يتالا يبضلا زيا نب تامل ثيدح لصألا يف انه )١(
 .هركذأ مل كلذلو «حضاو وه امك بابلاب هل ةقالع

 1 : .(19489) (ةاكشملا» يف هتلع رظنا )۲(

 ةفص» رظنأ .هوحن ثيدحلا .٠ . ,انرطف ليجعتب انرمأ ءايبنألا رشعم انإ» :ظفلب ًاعوفرم سابع نبا نع حص دقو :تلق (۳)
 3 . (ةعباسلا ةعبطلا 18 ص) «ةالصلا
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 . "امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو « ىلعي وبأ هاور

 (ءاملا ىلعف دجي مل نإف ءرصتلا ىلع رطفلا يف بيغرتلا) -۷
 َرطفأ اذإ» :لاق ايب يبنلا نع هنع هللا يضر يبضلا رماع نب ناملس نع (فيعض) 501 )١(

 . «ٌروهط هنإف ؛ءاملاف ًارمت ذجي مل نإف کرب هنإف ؛ٍرمت ىلع ٌرطفيلف مكدحأ

 نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو .«هحيححص» يف نابح نباو «هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 ك0

 َىلصي نأ لبق رطب لي هللا لوسر ناك» :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (نسح) (۱) - ۱۰۱۷۷-64

 ۰ . «ءام نم ِتاوَسَح اسح تارّمَت نكت مل نف «ٌتارَمَتُق تابَطُر نكت مل ناف ءتاَبَطُر ىلع
 .«نسح ثيدحا :لاقو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ٍءيش وأ ٍثارمت ثالث ىلع َرطفي نأ بحب اک يبنلا ناك :لاق ىلعي وبأ هاورو (فیعض) (۲) - ٠-5981
 . «ٌرانلا هبصت مل

 دجي مل نمو «هيلع رطفيلف ًارمت دجو نما : هللا لوسر لاق :لاق هنعو (فيعض) (۳)- 08-6
 . «روهط هنإف ؛ ءاملا ىلع رطقيلف

 .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛!هحيحص) يف ةميزخ نبا هاور
 (مئاصلا ماعطإ يف بيغرتلا) ۸

 رطف نم» :لاق ةَ يبنلا نع هنع هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديز نع (حيحص) 1١98-65 )١(

 .«ءيش مئاصلا رجأ نم صقني ال هلأ ريغ .هرجأ لثم هل ناك ؛ًامئاص

 ثيدح» : يذمرتلا لاقو ««امهيحيحص" يف نابح نباو ةميزخ نباو ؛هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور

 . (حيحص نسح

 رَّطَف وأ «هلهأ يف هفلخ وأ ءًاجاح زهج وأ :ًايزاغ زهج نم» :©)يئاسنلاو ةميزخ نبا ظفلو (حيحص)
 .؟ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم .مهروجأ لثم هل ناك ؛ًامئاص

 رّطف نم» :ِو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ناملس نع يوُرو (ًادج فيعض) (1)- 704 - ١6510

 ليل ليئاربج هيلع ىلصو «ناضمر رهش تاعاس يف ةكئالملا هيلع تنص ؛الح نم بارشو ماعط ىلع ًامئاص
 .هردقلا

 ليئاربج هحفاصو» :لاق هنآ الإ ؛«باوثلا باتك» يف نايَح نبا خيشلا وبأو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

  ؛ردقلا ةليل

 .(59/8-81) ةءاورإلا» رظناف «ةلاهج مهدانسإ يفو )7١71( ةميزخ نباو :تلق )1(

 .(58/5-01) «ءاورإلا» رظناف لك هلعف نم وه امنإ ظوفحملاو «ةفلاخملاب يقهيبلاو يذمرتلاو يراخبلا هلعأو ءلاقاذك (۲)

 , (۴۳۳۰ /؟67/5) «ىربكلا ننسلا» يق قرف
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 !هللا لوسر اي :تلقف :لاق .«ةعومد ٌرثكتو «ٌبلق قري مالسلا هيلع ليئاربج هحفاص نمو» :هيف دازو
 ةقذمفا : لاق ؟زيخ مل هدنعأ نكي مل نإ تبأرفأ : تلق . «ماعط نم ةّصّيقف ١ :لاق ؟هدنع نكي مل "نم تيأرفأ

 . ءام نم ةبرشف» :لاق ؟هذنع نكي مل نإ تيأرفأ :لاق . نبل نم

 . ثالثلا هلمانأب ذخألا هلوانتي ام وه : ةلمهملا داصلاب (ةصبقلا)

 ًامئاض هيف رطف نم :هيفو ««هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور يذلا ناملس ثيدح [۲ /انه] مدقتو (ركنم)
 هرجأ نم 'صقني نأ ريغ نم هرجأ لثم هل ناكو ءرانلا نم هتبقر ٌّقتعو «هبونذل ةرفغم ناك - ناضمر يف ينغي -

 Ss e : ل هللا لوسر لاقف ؟مئ ئاصلا رقي ام ٌدجي انلك سيل :اولاق . "ءيش

 : .ثيدحلا «نبل ةقذم وأ ءءام ةبرش وأ ةرمت ىلع

 ' (هدنع نيرطفملا لكأ يف مئاصلا بيغرت) 5
 تمذقف اهيلع لخد لي ّيبنلا نأ :اهنع هللا يضر ةيراضنألا ةرامع مآ نع: (فيعض) (۱)- 7988-4

 ّلكأ اذإ ةكئالملا هيلع يلصت مئاصلا نإ" : ل هللا لوسر لاقف . ةمئاص ينإ :تلاقف .«يلك» :لاقف ءًاماعط هبلإ
 . ا اوعبشي ئىتح : لاق امبرو  'ءاوغرفي ىتح هدنع

 :يدلمرتلا لاقو :««امهيحيحص) يف نابح نباو ةميزخ نباو ءهجام نباو ءهل ظفللاو يذمرتلا هاور

 . ؟حيحص نسح ثيدحاا

 : ."0ةكئالملا هيلع ْثّلص ريطافملا هّدنع ىلكأ اإ م ئاصلا» : يذمرتلل ةياور يفو

 اي ٌءادغلا» : لالبل وا هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نعو (عوضوم) (۲)- 11 104

 !لالب اي ٌترعش ءةنجلا يف لالب قزر ٌلضفو ءانقازرأ لكأن» : لَو هللا لوسر لاق ..مئاص ينإ :لاقف .«!لالب

 .1؟هدنع أ ام ةكئالملا هل ٌرفغتستو «هماظع حبست مئاصلا نأ

 نب دمحمو ٠ ايم و یا ةيقب ةياور نم امهالك ؛ يقهيبلاو هجام نبا هاور

 . ملعأ هللاو . ةلاهجلا عم ديفي ال ثيدحتلاب هحيرصتو «سلدم ةيقبو ؛«"”لوهجم اذه نمحرلادبع

 (كلذ وحنو بذكلاو شحفلاو ةبيغلا نم مئاصلا بيهرت) ٠-

 لوق ْمَدَي.مل نم» : الب يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ٠/١6 1١74 )١(

 ٤ . «هّبارشو هّماعط َّعَدَي نأ يف ةجاح هلل سيلف ؛هب لمعلا و روزلا
 ! .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هاور

 4 .«هب لمعلاو ٌلهجلاو روزلا لوق عدي مل نم# : هدنعو ءذجام نباو (حيحص)

 .(۱۳۳۳) ؛ةفيعضلا# : رظنا .«يدع نبا لماك» يف عقو امكو «يتالا هلوق يف'امك (نإ) باوصلا لعلو .لصالا اذك ()

 ارعاز مه الف « ءاوطسؤتف ءةلهجلا امأو . تعش نإ (11587) ةفيعضلا# رظناف «ةفلاخملاو (ىليل) ةلاهج يهو «ةلع هيف :تلق ()

 !!ءاوشع طبخ !«نسح# :اولاق لب !هخحص نم ةحص اودلقت مه الو . ةلعلا

 )٠۳۳۱(. «ةفيعضلا# نم ثلاثلا دلجملا رظناف ««ثيدحلا لعتفي ناك" : متاح وبأ لاق «يربشقلا هنإف «فورعم وه لب :تلق (۳)

۰ 



 ي يئاسنلل ةياور وهو

Arكلام نب سنأ ثيدح نم «طسوألا» و «ريغصلا» يف '”يناربطلا هاورو (هريغل ح) 00 » 
 . «هبارشو هماعط عدي نأ هلل ةجاح الف ؛بذكلاو انخلا عَدَي مل نم» : ال هللا لوسر لاق : هظفلو

 لك : لجو زع هللا لاق : : هلا لوسر لاق :لاق ًاضيأ ةريره يبأ نعو «حيحص) (۲)- ۱۰۸۱۔۱
 الو ءْفْشرَي الف مكدحأ موص موي ناک اذإف هج ٌمايصلاو ءهب يزجأ انأو «يل هنإف ءمايصلا الإ هل مآ نبا لمع
 . ثيدحلا «مئاص يّنِإ ءمئاص ينإ : :لقيلف هلتاق وأ دحأ هّباس نف ءبخصي

 هبيرغ ركذو هقرطب مدقتو .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو هل ظفللاو  يراخبلا هاور
 .«مايصلا» [لوأ] يف

 مايصلا» :لاق ل هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةديبع يبأ نعو (فيعض) ١51/7 - 7610 )١(

 .«اهقرخي ملام ةّنِج
 . يقهيبلاو .؛هحيحصا يف ةميزخ نباو « نسح دانسإب يئاسنلا هاور

 ميو :ليق :دازو «ةريره يبأ ثيدح نم" طسوألا» يف يناربطلا هاورو (ادج فيعض) (۲) - ٠-5988

 . (ةبيغ وأ بذكبا :لاق ؟اهقرخي

 مايصلا سيلا : للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4)- ١617 1١۸۲

 ين مئاص يّنِإ :لقف .كيلع لهج وأ ٌدحأ كّباس نإف ؛ثفرلاو وغللا نم ٌمايصلا امنإ ءبرشلاو ِلكألا نم
 . ؛مئاص

 . 'ملسم طرش ىلع حيحصا :لاقو مكاحلاو ««امهيحيحص» يف نابح نب باو ةميزخ نبا هاور (نسح)

 يّنإ :لقف ٌدحأ كّباس نإف «مئاص تنأو باست ال» : لاق فك يبنلا نع هنع أ ةميزخ نبال ةياور يفو

 .«سلجاف ًامئاق تنك ْنِإو «مئاص

 الإ همايص نم هل سيل مئ بر : ةا هللا لوسر لاق : لاق هنعو (حيحص نسح) (0)- 1١81-4

 . رَهّسلا الإ همايق نم هل سيل مئاق برو ؛ عوجلا

 «يراخبلا رصتخم» رظنا .«لهجلاو هب لمعلاو» :الاق امهّنأ الإ ؛يراخبلا اذكو (۲۳۸/۲-۲۳۹) ؛ىربكلا ننسلا» يف :تلق (1)
 مت دقو - ىلاعت هللا ءاش نإ ةيناثلا ةعبطلا يف كردتستل هنم يتخسن يف اهتكردتساف ؛«لهجلاو» ةدايز هنم طقس دقو :(411)
 .هدنع ةياور يف ةدايز اهنأ ىلإ ةراشإ نيتفوكعم نيب اهعضو انتاف نكلو )۸۸١( مقرب هلل دمحلاو اهعبط

 هلاجر' : ظفاحلا لاقو ءرصقف !«هفرعأ مل نم هيفا : يمثيهلا لاق دنسب ْنكل ؛ لاق امك «طسوألا» و ةريغصلا# يف يناربطلا هاور )0
 ةلمج يف «طسوألا مجعملا» ةعوبطم نم طقس امم ثيدحلا اذهو ء(۱۱۸) «ريضنلا ضورلا» يف هتنيب رظن هيفو !«تاقث
 ةعبطلا يف تكردتسا دقو !اهدحأ اذه )8*١1( اهددعو ء(۹۲/۲۰۸/۱٠۲/۲) «ةروصملا» نم نيهجو يف يه ثيداحأ

 .(75717) اهيف همقرو (نيمرحلا ةعبط 79-76 )٤/ هنم ةديدجلا
 . «هريغ هوري مل» : يناربطلا لاقو ؛كورتم وهو ءردب نب عيبرلا 078٠١ /۳۹۸/۸و ٤٥۳۲ /۲۷۱ /) هدانسإ يف : تلق )۳(

 )٤(. (دراوم 85919 نابح نبا هنعو :تلق .



 :لاقو ؛مكاحلاو کم ین نار ؛ يئاسنلاو - هل ظفللاو هجم نبا هاور (حيحص نسح) .

 نم هظح 0 ٌبرو ؛ندطعلاو وجا هيا همايص نم هّظح مئاص برا : و ؛«يراخبلا طرش ىلع حيحص»

 :هٌرهسلا همايق

 ميس نب كي بُرو ؛ٌرهسلا مايقلا نم طح مئاق بر :هظفلو ئقهيبلا هاورو (حيحص نسح)

 .«شطعلاو ٌعوجلا

 مئاص بر : : لب هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) ()- لي ا

 : . «رهسلا همايق نم هظح مئاق بُرو « شطعلاو عوجلا هيايص نم هظح

 . هب سأب ال هدانسإو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 اي لاق الجر ناو ءاتماص نيتأرما نأ : ة4 هللا لوسر ىلوم ديبع نعو (فيعض) (۳) 509 5

 داع مث «تکس وأ هنع ضرعأف !شطعلا نم اتومت نأ اتداك دق امهنإو ءاتماص دق نيتأرما انهه َّنإ !هللا لوسر

 :لاق .ةامهعذا) :لاق !اتومت نأ اتداك وأ ءاتتام دق هللاو امهنإ !هللا ىبن اي :لاق «ةرجاهلاب :- لاق هارأو -

 تألم ىنح ؛ًامحلو ًاديدصو ًامدو ًاحيق تءاقف . «يئيق» :امهادحإل لاقف لسع وأ حقب ءيجف :لاق ءاتءاجف

 مث ٠ . جدقلا تألم ىتخ «هریغو طيبغ محلو ٍديدصو مدو حبق نم تءاقف . «يئيق» :ىرخألل لاق مث ءحدقلا فصن

 ىرخألا ىلإ امعاذعإ تسلج ؛امهيلع هللا مرح ام ىلع اترطفأو ءامهل هللا َّلحأ امع اتماص نيتاه نإ ::لاق

 . «نمانلا موحل نم نالكأت اتلعجف

 .ديبع نع مسي مل لجر نع مهلك ؛ىلعي وبأو ايندلا يبأ نباو ؛هل ظفللاو دمحأ هاور

E ۹د ل ل ل ا ا  

 .[۱۹/۲۳] هللا ءا نإ «ةبيغلا» يف يتأيو . سنأ ثيدح

 اهدعب پا نيعلا حتفب (طيبَعلا) و . ميظعلا حدقلا وه :نيتلمهملا نيسلا ديدشتو نيعلا مضب (ّسّعلا)

 . يرطلا وه : ت ي نا

 (فاكتعالا يف بيغرتلا) ا

 هللا لوسز لاق ر طمس نهم طع نا I  ١هاباب

 : رر ند ناك ؛نايضمر يف ردع فكما جد : هيك

 .يقهيبلا هاور

 هللا لوسر دجسم يف ًافكتعم ناك هنأ .: امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۲) 5317-8

 مع نبا اي معن : لاق .ًائيزح ًابنتكم كارأ !نالف اي : سابع نبا هل لاقف .نملج مث «هيلع ملسف «ٌلجر هانأف اپ

 وهو «صوضخم هجو ىلع ةدابعلل دجنسملا موزل : ًاعرشو ارش وأ ًاريخ هيلع سفنلا سبح ءيشلا موزل : :ةغل (فاكتعالا) )١( ١

 ةودقلاو ةمألا ءاملع ئنح اهلعفي نم ىرن الو ءةيمالسإلا دالبلا بلاغ يف تكرت دق ةنسلا هذهو .اعامجإ رنلاب تحبو :ةنس

 . ئه . اب لوسرلا هب ءاج امب لمعلا ىلإ نيملسملا داشرإ هللا لأسن ءاهيف بغريو اهيلع ثحي نم ىرن الو « مهيف
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 ؟كيف هملكأ الفأ : سابع نبا لاق .هيلع ردقأ ام 2'”ربقلا اذه بحاص ةمرحو «ِءالو ٌقح َيلع نالفل !هللا لوسر

 : لاق ؟هيف تنك ام ٌتيسنأ : لجرلا هل لاقف ءدجسملا نم جرخ مث «سابع نبا لعتناف :لاق .تببحأ ْنِإ :لاقف

 هيخأ ةجاح يف ىشم نم» :لوقي وهو  هانيع تعمدف - ٌبيرق هب ٌدهعلاو كي ربقلا اذه ّبحاص ٌثتعمس ىنكلو ءال

 نيبو هنيب هللا لعج ؛یلاعت هللا هجو ءاغتبا ًاموي تفكتعا نمو «نینس رشع ٍفاكتعا نم هل ًاريخ ناك ؛اهيف َعلبو

 .«نيقفاخلا نيب امم دعبأ «"(قدنخ لك] قدانخ ثالث رانلا

 اذك .«دانسإلا حيحص» :لاقو ًارصتخم مكاحلاو «هل ظفللاو يقهيبلاو ءاطسوألا» يف يناربطلا هاور

 . «انباتك طرش نم تسيل ؛اهريغو «حاحصلا» يف ف ةروهشم ايب يبنلا فاكتعا ثيداحأو» : (ظفاحلا لاق) !؟0لاق

 (هديكأت نايبو ءرطفلا ةقدص يف بيغرتلا) ٣

 رطفلا ةقدص ةي هللا لوسر ضرف : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (نسح) (۱) Ao ٠ ه4

 دعب اهادأ نمو «ةلوبقم ًةاكز يهف ؛ةالصلا لبق اهادأ نمف ؛نيكاسملل ٌةمعط «ثفرلاو وغلا نم اقل ًةرهْط

 . "ةقدصلا نم ٌةقدص ىهف ؛ ةالصلا

 : هللا همحر يباطخلا لاق .«يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو «مكاحلاو «هجام نباو دواد وبأ هاور

 يف ةبجاولا ةاكزلا ضارتفاك ءبجاو ضرف رطفلا ةقدص َّنأ نايب هيف (رطفلا ةاكز ةَ هللا لوسر ضرف) : هلوق»

 لاق دقو . هللا ةعاط نع ةرداص هتعاط َّنأل ؛ هللا ضرف امك وهف لب هللا لوسر ضرف ام َّنأ نايب هيفو «لاومألا
 ةبجاو يهف ءوغللاو ثفرلا نم مئاصلل ةرهط اهّنأب تللع دقو .ملعلا لهأ ةماع اهبوجوو رطفلا ةاكز ةيضرفب

 نيمئاصلا لكو «ريهطتلا ةلعل اهبوجو ناك ذإ :هتوق نع ًالضف اهُدِجَي ريقف وأ «ةَدِج يذ يف مئاص لك ىلع

 :رذنملا نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو .ىهتنا «بوجولا يف اوكرتشا ةلعلا يف اوكرتشا اذإف «اهيلإ نوجاتحم

 «نيريس نب دمحم ملعلا لهأ نم هنع كلذ انظفح نممو «ضرف رطفلا ةقدص َّنأ ىلع ملعلا لهأ ماوع عمجأ»

 «قاحسإو ءدمحأو ءروث وبأو «يعفاشلاو ءيروثلا نايفسو «كلامو «ءاطعو «كاحضلاو «ةيلاعلا وبأو

 . ىهتنا 'ملعلا لهأ نم عامجإلاك وه : قاحسإ لاقو «"يأرلا باحصأو

 نب هللادبع نعو ((هريغل ص) (5)- ٠١87 وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (فيعض)) (۱) ۔ ٦٦۳ ۔ ۰

 :(9745) «ةفيعضلا» يف هتنيب «فعض ةصقلا دنس يفو :(758/17) يف يتأيس امك كرش وهو «هللا ريغب فلحلا نم اذه ()

 .(۱۲/۲۲) يف اهنودب فنصملا هديعيسو

 .كانه هتياور يتأتسو ؛يناربطلا نم ةدايز ()

 : ظفلب (405) ؛ةحيحصلا# يف هتجرخ ءرمع نبا ثيدح نم دهاش رصتخملا هظفلل نكل «يبهذلا هلطبأو ءهدر ىلإ ريشي 7

 ,1نيلس رشعا :ناکم ةًأرهشا

 ةرطفلا نم ذوخأم «سوفنلا ةاكز رطفلا ةاكزب دارملا» :ةبيتق نبا لاقو .ناضمر نس رطفلاب اهبوجول رطفلا ىلإ ةقدصلا تفيضأ ()

 . ؟ملعأ هللاو .ذشو فلاخ نمب ةربع الذ ءًاعامجإ بوجولا اهمكحو «ةقلخلا لصأ يه يتلا

 . 03714 /۳) «نئسلا ملاعم# 0(

 يف اوفلاخ ؛ةصاخ ةفسلف امهنيب قيرفتلا يف مهلو «بوجولاب امنإو «ةيضرفلاب انه نولوقي ال مهنكلو ؛ةيفنحلا ينعي :تلق (7)

 . اهنايبل انه لاجملا عستي الو « ةعامجلا كلذ
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 لك ئلع ؛ «حمق وأ رب نم ٌعاَص»] :ّةلكَي هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع “ريع نب - هللادبع نب ةبلعت وأ - ةبلعث

 هللا ريف مکریقف ريقف امأو e ابا E ء[ىثنأ وأ ٍركذ ءدبع وأ رح ؛ريبك وأ ريغص نينثا

 : . «ىطعأ امم رثكأ هيلع

 “رواد وبأو دمحأ هاور

 ا للا يا (ريَعص)

 ٌقلعُم ناضمر ٌرهِش» : كك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ريرج نعو (فيعض) (۲) - 51-0
  «رطفلا ةاكزب الإ عفرُي ال «ضرألاو ِءامسلا نيب

 .داتسإلا ديج ؛بيرغ ثيدح» :لاقو "ناضمر لئاضف» يف نيهاش نب صفح وبأ ءاور

1e 10۸1هللا وسر لتس : لاق هدج نع هيبأ نع ينزملا هللادبع نب ريثك نعو (ادج فيعض) 60 -  

 . هزطقلا ةاكز يف تلزنأ» : لاق ؟(ىلصف هّبر مسا ركذو . ليكزت نم حلفأ دقإ :ةبآلا هذه نع ةي

 . "واو هللادبع نب ريثك» : (ظفاحلا لاق) :«هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور

 ةيحضألاو ؛'نيديعلا باتك ٠

 (نيديعلا يتليل ءايحإ يف بيغرتلا) - ١

Lorنيديعلا يشيل اق نما : :لاق ال يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع (عوضوم) (1) -  
 .«ٌبولقلا ت ومت موب ةبلق تمي مل ؛ ًابستحم

 ا نعنع دقو «سلدم ةيقب نأ الإ: ؛ تاقث هتاورو «هجام نبا هاور

1Y 18۸4ءال هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع يورو (عوضون) (1) -  * 

 يه امك نوقلعملا ةثالثلا هلع لفغو . يجانلا هيلع هّبن امك «ةينكلا ةادأ طاقسإب ؛ريعص نب :باوصلاو ء(ريعص يبأ).: لصألا 0(

 1 !مهتداع
 ؛ةثالثلا ةلهجلا امأو . ريقف وأ ينغ» :يناثلا هرطش ركذي ملف « قودص نم هنتم يف فلوخو ءظفحلا ءىبس وه نم هيف :تلق (۲)

 دواد'يبأ حيحبص» و ؛(1199) ؟ةجيحصلا» يف جرخم لوألا رطشلاو !مامتلا اذهب هل دهاش الو !«هدهاوشب نسح# :اولاقف

EEF1  

 «ةنيملا» رظناف ءهةهاملا للملا» يف هلجأ نم يزرجلا نبا هدروأ ؛ ًالوهجم هيف نأ امهدحأ :نيهجو نم رظن هيفو :لاق اذك (۳)

 !!نيمئاش نبال هدعب يذلاو ؛ةميزخ نبال ثيدحلا اذه اوزعف جيرختلا اوبلقو انه ةثالثلا نوقلعملا طلخ دقو .(47 مقر)
 : . فلؤملا هيلإ راشأ امك فعضلا ديدش يناثلا امنيب « فيعضتلا يف امهنيب اووسو

 ةرثكل وأ .هدأوعب رورسلا دوعل وأ ماغ لك هرركتل (دوعلا) نم قتشم ؛رطفلا ديعو ىحضألا ديع ؛(ديع) ةينثت : (نيديعلا) باتك )٤(

 داوعأ نيبو 'هنيب قرفلل وأ ءدحاولا يف اهموزلل واولا هلصأ ناك نإو ءءايلاب (دايعأ) :هعمجو .هيف هدابع ىلع هللا دئاوع
 0 .بشخلا

 نع ىرخأ قيرط نم ؟بيغرتلا» يف يناهبصألا هجرخأو .ةمامأ يبأ نع «نادعم نب دلاخ نع ديزي نب روث نع هاور :تلق (0)
 «ةفيعضلا» : ظنا .هسلد مث هنعهاور ةيقب نوكي نأ ىشخيف «باذك اذه يخلبلاو .هب ديزي نب روث نع يخلبلا نوراه نب رمع
 ,:(055؟) مقرب كانه جرخم وهو ؛بذكلاب مهتم هيف هريغو (7719) يناهبصألا دنع ذاعم ثيدحو .(017و211)
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 نم فصنلا ةليلو «رطفلا ًةليلو «رحنلا َةليلو «ةفرع ةليلو ؛ةيورتلا َةليل :ةنجلا هل تبجو ؛ّسمخلا يلايللا ايحأ

 , «نابعش

 يناهبصألا هاور

 نما :لاق ليَ هللا لوسر نأ هلع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع يورو (عوضوم) (۳) - 558- 66

 .«ٌُبولقلا ٌُثومن موي ُهبلق ْتْمَي مل ؛ ىحضألا ليلو رطفلا ةليل ايحأ

 . "0(ريبكلا» و «طسوألا يف يناربطلا هاور

 (هلضف ركذو ديعلا يف ريبكتلا يف بيغرتلا) -"

 مكةايعأ اوّيز» : ای هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يوُر (ركنم) (۱) - 554-1685

 . «ريبكتلاب
 .ةراكن هيفو ء١طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع يراصنألا سوأ نب "دعس نعو (فيعض) (7) 570 17

 تر ىلإ نيملسملا ٌرشعم اي اودغا : .اودانف ءيقرطلا ٍباوبأ ىلع ٌةكتالملا ٍتفقو رطفلا ديع موي ناك اذإ : هلك هللا
 مطار ءمئنصف راهنا مايصب متربأو «متمقف يبل ايب نري دق ؛ ليزجلا هيلع بيني مث «ريخلاب نمي ؛ ميرك

 وهف «مكلاحر ىلإ نيدشار اوعجراف ؛مكل رَفَغ دق مكبر نإ الأ : ٍدانم ىدان اوُنص اذإف . مكزئاوج اوضبقاف مكبر

 . «ةزئاجلا موي ءامسلا يف مويلا كلذ ىمسيو ؛ةزئاجلا موي

 . "باب۲ /4] هل دهشي ام ؛مايصلا يف مدقتو . يفعجلا رباج ةياور نم ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 (هتيحضأ دلج عاب نمو «ةردقلا عم حضي مل نميف ءاج امو ‹ةيحضألا يف بيغرتلا) ۳

 نم مدا لمع ام» : لاق لإ هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ة ةشئاع نع (فيعض) ۸ _ 1۷١ - )١(

 عقيل مدلا نإو « ءاهفالظأو اهراعشأو اهنورقب ةمايقلا موي يتأتل هنإو «مدلا ٍقارهإ نم هللا ىلإ بح رحنلا موي لمع

 . «ًاسفن اهب اوبيطف «ضرألا نم عقب نأ لبق ناكمب هللا نم

 لاق) .«دانسإلا حيحصا) :لاقو مكاحلاو ««بيرغ نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلاو «هجام نبا هاور

 «طسوألا» ل هوزع نم كش يف انأو ؛ًافنأ روكذملا (يخلبلا نوراه نب رمع) هيف نأ ركذو ء(۱۹۸/۲) ؛عمجملا» يف اذكو )١(
 ةيرهاظلا تاطوطخم نم هتعمج تنك يذلا «يمجعم» يف هتدجو معن . «نيرحبلا عمجملا يف الو ٠ه سرهف» يف هرأ مل ينإف

 هللا همحر ميقلا نبا لاق . هلم خسنلا ضعب يف هلعلف « ء(۲-١ /۲ق) يبهذلل !هنم ىقتنملا" يف امك ؟طسوألا» يف يناربطلل وزعم

 ءايحإ يف هنع حص الو «ةليللا كلت يحي ملو « حبصأ ىتح و مان مث ؟8 :«داعملا داز» نم رحنلا ةليل لي يبنلا يده قايس يف

 .؟0يش نيديعلا يتليل
 هل دجأ ملو «ىرخألا رداصملا ضعب يف اذكو ء(ديعس) :(718و147/1-1910//711) «ريبكلا مجعملا» يفو «لصألا اذك (۲)

 رش هتع يوارلا نأ هتافو .كورتم» :لاقو (يفعجلا رباج) ب يمشيهلا هلعأو :(2410) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «ةمجرت
 !ةلقنلا ةلهجلا هدلقو !امهنم ةيلاخ يهو «يناربطلا دنع ىرخألا قيرطلا هتاف امك .هنم

 . هبنتف «لئاضفلا يف ولو هب داهشتسالل حلصي الف ءعوضوم وهو ءكانه ليوطلا سابع نبا ثيدح ىلإ ريشي : تلق ()
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 ناميلسو .. اهنع هيأ نع ةورع نب ماشه نع - ديزي نب تاميلس ةمساو- ىنملا يبأ قيرط نم هؤؤر» : (ظفاحلا

 0 : . ۲ قثو دقو فاو

 . (ةنسح ةرعش لكب اهبحاصل ةيحضألا» : لاق هنأ ؛ ؛246 ينلا نع ىوربو : يذمرتلا لاق

VY - 1944؛امهريغر مكاحلاو هجام نبا هاور يذمرتلا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا اذهو (عوضوم) (۲)-  

 هذه ام !هللا لوسر اي : ي هللا لوسر باحصأ لاق :لاق مقرأ نب ديز نع دواد يبأ نع هللا ذئاع نع مهلك

 :اولاق .«ةنسح ةرعش ٌلكب» :لاق ؟هللا لوسر اي انل امف :اولاق .«ميهاربإ مكيبأ ُةَّنس» :لاق ؟يحاضألا

 : . «ةلسح فوصلا نم ةرعش ّلكب» :لاق ؟ٌفوصلاف

 وهو - دواد وبأو «يعشاجملا هللا ذئاع ؛هيهاو لب» :(ظفاحلا لاق) .«دانسإلا حيحص» :مكاجلا لاقو

 . (طقاس امهالكو «- ىمعألا ثراحلا نب عيفن

 مدن هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو (فيعض) (۳) 3108-0

 .«لّصوُت ًامحَر نوكت نأ الإ | «قارهُي مد نم ضف م ويلا اذه يف يمد دآ لمع أما : ىحضألا

 . هلاح ينرضحي ال « ينشخلا "ىيحي نب نسحلا هدانسإ يفر ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 ٠١ ! ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (رکنم) (4) - 7/4 +! 0

 IU ءاهيدهشاف كتيحضأ ىلإ يموق !ةمطاف

 : .«نيملسمللو انل لب» : لاق ؟نيملسمللو انل وأ :تيبلا ّلهأ ةصاخ انلأ !هللا لوسر اي : تلاق

 .هريغو «اياحمضلا باتكا يف نايح نبا خيشلا وبأو «رازبلا هاور

 |. مالک هيفو قو ؛ ؛ سيق نب ةيطع هدانسإ يفو

 ٠  )( - Veلاق هلي هللا لوسر نأ :هظفلو يلع نع يناهبصألا ساقلا وبأ ءاورو (عوضوم) : ١

 ءاجي هنإ امأ «بنذ لكل ةرفغم اهمد نم رطقت ةرطق لوأب كل نإف ؛ كّتيحضأ يدهشاف يموق !ةمطاف 50

 لهأ مهنإف ؛ ةصاخ دمحم لال اذه !هللا لوسر اي :ديعس وبأ لاقف . ًافعض نيعبس كنازيم يف عضويف اهمحلو

 (ةماع نيملسمللو «ةصاخ دمحم لآل :لاق ؟ةماع نيملسمللو دمحم لآل وأ ءريخلا نم هب اوّصخ امل '

 يف جرخم وهو . .«هکزت مهضعبو فاو ناميلس :تلق» :(۲۲۲ )٤/ «صيخلتلا» يف رق ٌيبهذلا ّمكاحلا بقعت هبو :تلق (1)
 1 .(0؟5) «ةفيعضلا#

 اتي ام ؟ريبكلا» يف امل قياطملا باوصلاو ؛؟مدآ نيا لمع اما : :ةخسن يفو ()

 ا ل ل عل ا .بللقلا ىلع ؛نسحلا نب ىيحي» : لصألا 7

 ىلع هينا يججاشلا ظفاجلا تاف امك !نيلقلل هبي مل كلو + فعيشلاب هقرع ذقت يمشيملا أر «دفرعي مل كلارا ؛تلؤملا ىلع

 . .روكذملا يحي نب نسحلا لاح نايب عم (015) «ةفيعضلا» يف جرخم ثيدحلاو هلك كلذ

 : .تارطق :عمجلاو «ةطقنلا :ءاطلا نوكسو فاقلا حتفب (ةرطقلا) (5)

 نيل فيد هز يرن دعس نب ةيطع وهو ءبوسنم ريغ «ةيطع» )١707/9094/١(: هرازبلا' يف يذلا :تلق 2(

 «ةفيعضلا» يف جرخم وغو Sh نبدا : ةلوقف + مداح وبأ لاق امك زكنم ثيدحلاو

(TATA A) . 
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 . ملعأ هللاو . "ذه يلع ثيدح انخياشم ضعب نح دقو

 اوُحَض !سانلا اهيأ اي» :لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر يلع نع يوُرو (عوضوم) (5) 775-01

 . "لجو زع هللا زرح يف عقي هنإف ضرألا يف عقو نإو َّمّدلا نإف ءاهئامدب اوبستحاو '

 .©")(طسوألا» يف يناربطلا هاور

  e4ا هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحب نع يورو (عوضوم) 01 ب نوي :

 «رانلا نم ًاباجح هل تناك ؛ هتيحضأل ًابستحم :هسفن اهب هبط ىّحض نم» .

 .*ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 امد :ةلل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو دج فيعض) (۸) ٤ ٩۷۸

 . 'ديع موي يف رحب رحن نم هللا ىلإ ٌبحأ ِءيش يف ُقِرَولا تقفنأ
 . يناهبصألاو «4ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ةيحضألا ريخ :ةكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (4) - 1۷4 _ ٥١

 .ةلحلا نفكلا ٌريخو «شبكلا

 . «نرقألا شبكلا» : لاق هنأ الإ ؛هجام نباو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .«بيرغ ثيدح# : يذمرتلا لاقو « ةمامأ يبآ نع رماع نب ميلس نع نادعم نب ريفع ةياور نم مهلك هوؤر

 . هاو ريفع» : (ظفاحلا لاق)

 دعس دجو نما : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۱)- 1١41-5

 . هانالصم ٌرْضحب الف ؛حَّضُي ملف يحضي نأل

 ..هيشأ هلعلو ءًافوقومو ءهححصو اذكه ًاعوفرم مكاحلا هاور

 دلج عاب نم» :َّي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۲) - AA ١ - ١ها/

 . هل ةيحضأ الف هتيحضأ

 ء يرصملا يناّبْثقلا شاّيع نب هللادبع هدانسإ يف» :(ظفاحلا لاق) . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ةفيعضلا يف هنايبو «ثيدحلا مضي باذك وهو ؛(يطساولا دلاخ نب ورمع) نإف «هداتسإ لاح نع نوكي ام دعبأ اذه :تلق )١(

 !«فيعض» :اولاقف ةلهجلا امأو .(1۸۸)

 نبا نع ىور» :متاح وبأ لاقو .بيطخلا لاق امك باذك وهو: :تلق .«نيصحلا نب ورمع هب درفت» :لاقو (4819) مقر (۳)

 .هنع هتياور نم اذهو : تلق . ههثيدح انكرتف ؛ةعوضوم ثيداحأ ةثالع ٠

 ةفرعم ةلقلو «يمثيهلا لاق امك باذك وهو  يعخنلا ورمع نب ناميلس همساو  يعخنلا دواد وبأ ۸١-۸( /۳) هدنع هيف :تلق (۳)

 !!هلبق نيذللا نيعوضوملا نيثيدحلا يف اولاق كلذكو !«فيعض» ثيدحلا نأ الإ هنم اودافتسا امف ملعلا اذهب ةلهجلا

 .نفكلا ريخ نم اهنأ دارملاو .دحاو سنج نم نيبوث نوكت نأ الإ ةلح ىمست ال نميلا نمادورب يه 2

 . لصألا يف هتنيب أطخ وهو !هححصو مكاحلا هاور كلذكو «هقيرط ريغ نم دواد يبأ دنع وه :تلق ()
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 .©)(ةيحضألا دلج عيب نع يهنلا اب يبنلا نع ثيدح ام ريغ يف ءاج دقو « هيف فلتخم

 ْ ءلكألا ريغل هلتق نمو ؛ناويحلاب ةلثملا نم بيهرتلا) -4
 0 (ةحبذلاو ةلتقلا نيسحتب رمألا يف ءاجامو ش

 للا َّنإ» :كلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سوأ نب دادش نع (حيحص) (1) - ٠١844
 مكذحأ "حيو ")حبلا اونسحأف متحبذ اذإو «ةلتقلا اونسحأف مثلتق اذإف ؛ءيش لك ىلع ناسحإلا ّبتك

 : . «هتحیبذ ُحِرْيْل «هترفش

 . هجام نباو يئاستلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 لجر ىلع ةا هللا لوسر رم :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (۲) - ۱۰۹۰ _- 4۹

 ْنأ دبرنوأأ ؟اذه لبق الفأ» :لاق ءاهرصبب هيلإ ظحلت يهو ءهترفش دي وهو «ةاش ةحفص ىلع هّلجر عضاو

 .1! ؟تاتوم اهتيمت

 نأ ديرتأ» : لاق هلأ الإ مكاحلا هاورو ««حيحصلا» لاجر هلاجرو «اطسوألا» و «ريبكلا» يف ف يناربطلا هاور

 . ةيراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو .«اهّمِجْضُت نأ لبق كترفش تددحأ اله !؟تاتوم اهتمت

 ءرافشلا دب ل بتلا رمأ :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (خيحص) (7)- ٠١41-6
 .«ْرهْجيلَف مكدحأ حبذ اذإ» :لاقو «مئاهبلا نع ىراوت نأو

 1 , جام نبا هاور

 هرخآو ءاهلا رسكو ميجلا نوكسو ءايلا مضب وه (زهجّيلف) :هلوقو . نيكسلا يهو :ةرفش عمج (رافشلا)
 .همتيو اهحبذ عرسيلف : يأ ءياز

 لتقيأ ناسنإ نم ام» : لاق لَ هللا لور نأ ؛ ًاضيأ ”ورمع نبا نعو (هريغل ح) ٠١91-0 - )٤(

 ًافوقوم هقيرط نم ريرج نبا هاور دقو «هللادبع قيرط نم روكذملا ثيدحلا ريغ ىنعملا اذه يق نآلا رضحتسأ ال١ :يجانلا لاق (1)
 : لاقف  ًاًبيطخ يأ  ماق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نامعنلا نب ةداتق ثيدح نم دمحأ مامإلا دنسم" يف ْنكل . ةريره يبأ ىلع
 ةنعنع ١9( /5) هدانسإ يف :تلق] .«اهوعيبت الو ءاهدولجب اوعتمتساو اوقدصتو اولكوإ ءيحاضألاو يدهلا موحل اوعيبت ال»

 درلج: نع لب هللا لوسر لثس :لاق هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع انثدح :روصنم نب ديعس لاقو [: لاق : جيرج نبا

 . ١-01 /1787) ًارصتخم !ةلاجعلا» يف اذك .«فيعض لسرم اذهو ؛«اهوغيبت الو اهب اوقدصتا : لاقف ؟اياحضلا

 ١ . ةلاحلاو ةئيهلل مسا : امهيف ةمجعملا لاذلاو فاقلا رسكب (ةحبّدلاو ةلغقلا). )(

 . كلذ ريغو اهرارمإ ليجعتو نيكسلا دادحإب (هتحيبذ حريلو) . ىنعمب اهدحتساو اهددحو نيكسلا ّدحأ :لاقي ءايلا مضب وه (۳)

 ثيداحألا نما ثيدحلا اذهو .كلذ وحن دحلا يفو صاصقلاو لعقلاو 3 (ةلثقلا اونسحأف) : هلوقو

 .ناويحلاب قفرلا وهو ال أ ؛مالسإلا دعاوق نم ةماه ةدعاقل ةعماجلا

 نوقلغملا هلعأو .(7970) ؛ةحيحصلا# رظناف « حيحص رهف هدمحأ دنع ديعس نب.ةبيتق هنع هاور ْنكل ؛ةعيهل نبا هيف :تلق (4)

 ! ةعيهل نباب

 خيشلا اذه ىلع هبن دقو 0075 /4) مكاحلاو 9 «يئاسنلا» يف اذكو هانتبثأ ام باوصلاو ء(رمع نبا) :لصألا (6)

 !هقيقحت ىلع ماق نمو ؛رجح نبا ظفاحلا هرصتخم ىلع كلذ تافو +7 /171) يجاتلا
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 اهحبذي» :لاق ؟اهقح امو !هللا ّلوسر اي :ليق .«اهنع لجو زع هللا هلأس ال[ ؛اهقح ريغب اهقوف امف ًاروفصع

 .؛اهب يمريو اهسأر عطقي الو ءاهلكأيف
 .هححصو «مكاحلاو يئاستلا هاور

 لق نم» :لوقي قي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا ىضر ديرشلا نعو (فيعض) (۱) - 580-

 . «ًةعفنم ينلعقي ملو ءاثبع ينلتق انالف نإ !ٌبر اب : لوقي ةمايقلا موي هللا ىلإ ٌجَعاثبع ًاروفصع
 . "!(هحيحصا يف نابح نباو «يئاسنلا هاور

 ٌةاش بحسي ًالجر ىأر هنع هللا ىضر رمع نأ :نیریس نبا نعو (فوقوم فيعض) (۲) - 5830

 ١ .ًاليمج ًادوق توملا ىلإ اهْدُق !كليو : هل لاقف .اهحبذيل اهلجرب

 .ًافوقوم «هباتک» يف قازرلادبع هاور
 ًارارَج نإ :لاق ءاطع نب نيضولآ نع دشار نب دمحم نع ًاعوفرم ًاضيأ هاورو (فيعض) (7)- ۸۲ - ۰

 يبنلا اهل لاقف ءاهلجرب اهبحسي ذخأو ءاهعئاف لكي يبنلا تءاج ىتح هنم تتلفناف ءاهحبذيل ٍةاش ىلع ًاباب حتف
 . ًاقيفر ًاقوس اهْفُسف !رازج اي َتنأو ءهللا رمأل يربصا» :

 . مالك هيف نيضولاو «لضعم اذهو

 . رمع نبا هارأو - ب يبنلا باحصأ نم لجر نع يفنحلا حلاص يبأ نعو(فيعض) (4) 58-4

 . «ةمايقلا موي هب هللا لئم ؛بتي مل مث حور يذب لثم نم» :لاق ب هللا لوسر تعمس :لاق

 .'نوروهشم تاقث هتاورو «دمحآ هاور

 ُجَتنُت لها :لاقف كي ئبنلا تيتأ :لاق هنع هللا يضر ةلضن نب كلام نعو(حيحص) ٠١98-6 -)١(

 'اهمرحتف «مرص هذه :لوقتو ءاهدولج قشتو اهناذآ عطقتف ىسوملا ىلإ دمعتف :[اهناذآ] ًاحاحص كموق ٌلبإ

 ٌدَحَأ هللا ىسومو ؛كيدعاس نم ٌدشأ هللا ٌدِعاس لح هللا كاتا ام ٌلكف» :لاق . معن :ٌتلق .«؟كلهأ ىلعو كيلع

 : .؟كاسوم نم

 ٠١[. /ءاضقلا 1 ]١ «هللا ءاش ْنِإ ةمحرلاو ةقفشلا» يف باب يتأيسو . «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 . "مطق :يأ ؛هنذأ مرص يذلا وهو :(ميرصلا) عمج ءارلا نوكسو ةلمهملا داصلا مضب (مْرّصلا)

 ينغي ام "حيحصلا# يفو ؛دحا و الإ هنع ىور الو «نابح نبا ريغ هقثوي مل لوهجم ؛يفعجلا وهو (رانيد نب حلاص) هيف :تلق (1)

 . هنع

 رخآ يف هتحجرت عجار ءظفحلا ءىيس رهف ًاقودص ناك نإو وهو «يضاقلا كيرش ةياور نم هنأل رهاظ لهاست هيفو :لاق اذك (؟)

 .(9085) «ةفيعضلا» و «لصألا باتكلا

 (ةريحبلا) يهو عار اهل سيل اهنوبيسي ؛مهسفنأ ىلع اهنومرحيو مهمانصأل اهنوفقوي ةيلهاجلا يف كلذ نولعفي اوناك : تلق (7
 بذكلا هللا ىلع نورتفي اورفك نيذلا نكلو ءماح الو ةليصو الو ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعج امل :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا

 . «نولقعي ال مهرثكأو
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 جحلا باتك ء١١

 `  (ثبامف امهدصقي جرخ نميف ءاج امو «ةرمعناو جحلا يف بيغرتلا) ١

 لمعلا يأ كك هللا لوسر لئش :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :حيحص) ٠١14-5 )١(

 جحا : :لاق ديما لبق . هللا ٍلببس يف ٌداهجلا» :لاق ؟اذام مث :ليق .«هلوسرو هللاب ٌناميإ» : لاق ؟ٌلضفأ

 .؟روربم

 .ملسمو يراخبلا هاور

 امعألا لضفأ» لک هللا لوسر لاق هظفلو «٤هحیحص» يف نابح نبأ هاورو (فيعض)(١)-584-

 الع راك ورتم هيمو لقا «روربم صحو ءهيف لولغال ٌوزغو هيف كش أل ٌناميإ ؛ ىلاعت هللا دنع

 ةن

 ا .. ؟مالكلا ٌبيطو «ماعطلا ٌماعطإ جحلا رب نإ» ا واج رر (نسح)

 ۰ .[(۱۱) مقرب انه]

 . ةيصعم هيف عقي ال يذلا وه : ليق : (روربملا)

 ملو برب جف س نم : 0 لرعر عدحبن :لاق هنعو (حیخص) (۲) د١ 40 _- ۷

 . هما هّندلو ٌمويك هبونذ نم عّجر ؛ ؛ قق

 1 ف نم مقل ام رفا لاق هنأ الإ «يذمرتلاو هجام ن نباو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا اؤر

 ' .«ءاسنلا هب عجور ام (ثفرلا)» :لاق هنأ سابع نبا نع يورو اعم ةاغلأو ءارلا حتفب (ُتَقَولا)

 هب داريؤ قلطي (ثفرلا)» :(ظفاحلا لاق). «ةأرملا نم لجرلا هديري ام.لكل ةغماج ةملك ثفرلا» :يرهزألا لاقو

 يف لقت دقو «عامجلاب قلعتي ام يف .ةأرملا ٍلجرلا ٌباطخخ هب داريو قلطيو (شحفلا هب داريو قلطيو «عامجلا

 .؟ملعأ هللاو :©”ءاملعلا نم ةعامج نع ةثالثلا هذه نم ذحاو لك ثيدحلا ىنعم

 بر اجل ةزاقك دعنا ا وعلو : لاق هب هللا لوسر نأ ؛هنعو .(حيحص) (۳) ٠١95-8

 . (ةنخلا الإ ءازج هل سيل وربملا جحلاو

 ..هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 ا يلهو لاب طيب نم علا او :دازو يناهبصألاو :.(فيعض) (5)- ٠-5868

 . ؟ةريشبت اهب رّشُي الإ ؛ةريبكت نم

 توا هر يفوز صامل ني ورم انزصع لاق ةسامش ن نبا نعو ؛ ؟حيحص) (5)- ١١90-48

 .فيعض هنكل !«. . .مالسلا ءاشفإو ءماعطلا ماعطإ» : مهضعب دنعو» : هلوق انه لصألا يف 00

 .دحاو ىنعملا نكل ءذاش ظفللا اذهب وه :تلق (۲)

 87 يف مدقت اميف هلرقب دارملا وهو «يبطرقلا احن هيلإو «عامجلا نم معأ وه ام هب دارملا نأ ظفاحلا هرهظتسا يذلاو :تلق (۳)
 1 .«ثفري الف مكدحأ موص موي ناك اذإف . . ١. ؛«لوألا ثيدحلا /باب ١- /مايصلا
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 كنيمي طسبا !هللا لوسر اي :تلقف ءب ّيبنلا ٌثيتأ يبلق يف َمالسإلا هللا لعج املف :لاقو ءاليوط یکبف

 طرتشت» :لاق .طرتشأ نأ ٌتدرأ :لاق .«!؟ورمع اي ّكل ام» :لاقف . يدي ٌتضبقف هدي ٌطسبف 7 كعيابأل

 ناك ام ٌمِدِهَت ةرجهلا نأو «هلبق ناك ام ٌمِدِهَي مالسإلا نأ !وُّرمَع اي َتملع امأ» :لاق . يل رفغُي نأ :لاق .«؟اذام

 . 2! ؟هلبق ناك ام ٌمدهي ّجحلا نأو ءاهلبق

 .هنم لوطأ هريغو ملسم هاورو .ًارصتخم اذكه «هحيحص) يف ةميزخ نبا هاور

 لي يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا نعو (حيحص) (0) ٠-٠١98

 .«جحلا ؛هيف َةَكْوَش ال داهج ىلإ مله" :لاقف . فيعض ينإو «نابج ينإ :لاقف

 .ًاضيأ قازرلادبع هجرخأو .تاقث هتاورو ««طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 داهجلا ىرن !هللا لوسر اي :تلق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (73)- ٠١99-05

 .«روربم حح ؛داهجلا لضفأ َّنَكَل' :لاقف ؟دهاجن الفأ «لامعألا ّلضفأ
 ءاسنلا ىلع له !هللا لوسر اي :تلق :تلاق : هظفلو «اهحيحص) يف ةميزخ نباو «هريغو يراخبلا هاور

 .ةرْمُعلاو ٌجحلا ؛هيف لاتق ال ٌداهج نهيلع» : لاق ؟داهج نم

 ريبكلا ٌداهج» : لاق إب هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو(هريغل ح) (۷) - ١١٠١5

 . «ةرمعلاو جحلا ةأرملاو فيعضلاو

 .؟نسح دانسإب يئاسنلا هاور

 لاؤس يف اڳ يبنلا نع امهنع هللا يضر "(هيبآ نع] رمع نبا نعو (حيحص) (۸) - 1١1-151

 ميقت نأو «هللا لوسر ًادمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ :مالسإلا» :لاقف مالسإلا نع هايإ ليئاربج

 اذإف :لاق .«ناضمر ٌموصتو ءءوضولا ّمِتُث نأو «ةبانجلا نم ٌلستغتو ءٌرمتعتو ٌّجحتو ءةاكزلا ّيتؤتو «ةالصلا

 .ٌتقدص :لاق .«معن» : لاق ؟ملسم انأف كلذ ٌُتلعف

 ٤- ىضم] .قايسلا اذه ريغب امهريغو «نيحيحصلا» يف وهو «!هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور
 .جحلا لضف ىلع لدت ةريثك ثيداحأ «ةاكزلا» و «ةالصلا باتك» يف مدقتو .[لوألا ثيدحلا /۷ /ةراهطلا

 . كلذ نم ًائيش دارأ نم اهعجاريلف « ءاهترثكل اهدمُت مل «هبوجو ديكأتو «هيف بيغرتلاو

 ٌداهج جحلا» : لي هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو (هريغل ح) (4)- ۱۱۰۲-4

 ةديدجلا مهتعبط يف ةثالثلا نوققحملا هفرحو :(1016/1897/5) ؛هحيحص» يف ةميزخ نبا ةياورل قباطملا لصألا اذك )١(

 يف زوجي الو «ةميزخ نبا ةياور يه ةتبثملا ةياورلا نأب فلؤملا حيرصت نع اولفغو !«ملسم» نم ًاذخأ (كعيابالف) ىلإ باتكلل

 مهملا ىلع تهبن دقو ؛ريثكلا ءيشلا هلثم نم مهلو «ملعلا اذه يف ةثادحلا ىلع لدي امم اذهو «نيتياورلا نيب قيفلتلا قيقحتلا

 . هلم

 ,.(9) مقرب يتآلا ةملس مأ ثيدحب ىوقتي نكل .ناتلع هيف :تلق (۲)
 . هيلع قيلعتلا عم (باب ۷ /ةراهطلا -5 /١ج) يف لوألا ثيدحلا رظنا (۳)
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 : : .اهنع رفعج يبأ نع هجام نبا هاور

 ام !هللا لوسر اي :لجر لاق :لاق هنع هللا يضر ةَسَبَع نب ورمغ نعو (لفيعض) (۳) - 55-6
 : لاق ؟لضفأ مالسإلا ياف :لاق .«كديو كناسل نم نوملسملا ّمّلسَي ْنأو ؛هلل كِبلق مّلِسُي ْنأ» : لاق ؟مالسإلا
 يأف :لاق :.«توملا لعب ثعبلاو هلسرو ةبتكو هتكئالمو هللاب َنمؤت نأ» :لاق ؟ناميإلا امو :لاق .«ناميإلا»

 :لاق ؟لضفأ ةرجهلا ياف :لاق .«ءوسلا َرُجَهَت نأ» :: لاق ؟ةرجهلا امو :لاق .«ةرجهلا» :لاق ؟لضفأ ناميإلا
 ا : لاق ؟لضفأ داهجلا ياف :لاق .«مهتيقل اذإ رافكلا نأ» :لاق ؟داهجلا امو :لاق . ؛داهجلا»

 ةا 10 يهل لمع نم الإ «لامعألا ا امه نالَمَع مث» : ب هللا لوسر لاق . «هّمد قيرهأو ءهداوَج

 . ؟ةروربم ةرمع وأ ؛ةروربم

 نع يقهيبلا اورو :هريغو يناربطلاو ««حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو ؛2'”حيحص دانسإب دمحأ هاور
 . هيبأ نع ماشلا لهآ نم لجر نع ةبالق يبأ

)٠ J--1؟ٌلضفأ لامعألا يأ : لتس هنآ : : كي يبنلا نع هنع هللا يضر ٍزعام نعو (حيص)  
 . «اهبرغم ىلإ سمشلا علطم نيب امك لامعألا ٌرئاس ٌلضفت هرب ةجَح مث ؛ٌداهجلا مث ءهدحو هللاب ٌناميإ" : لاق

 ريغ .زوهشم يباحص اذه زعامو .«حيحصلا» ةاور زعام ىلإ دمحأ ةااورو «يناربطلاو دمحأ هاور

 0 .©90بوسنم

 هل سيل ٌروزبملا ٌجحلا» : لاق لَو يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل ص) (11)- 4-لا
 . 'مالكلا ٌبيطو ءماعطلا ٌماعطإ :لاق ؟هُري امو :ليق .«ةنجلا الإ زج

 مكاحلاو «يقهيبلاو ,؛هحيحص» يف ةميزخ نباو «نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلاو ءدمحأ هاور

 .هدانسإلا حيحص : لاقو :ًارضتخم

 لاق :لاق تح هللا يضر  دوعسم نبا ينعي  هللادبع نعد (حيحتص نیا 17 119-4۸
 ديدحلا َتَيَِح ج ريکا يفتي امك ٌبونذلاو ٌرقفلا نايفتي امِهّنإَف ءةرمعلاو حلا نيب اوعبات» : 4 هللا لوسر

 .ةنجلا الإ ٌباوث ةروربملا ةجَحلل سيلو ءةضفلاو بغذلاو

 نأ لمثحملا نمف «هنعنع دقو ؛"نازيملا» يف امك سلدم ةبالق وبأو .ةسبع نب ورمع نحب ةبالق يبأ ةياور نم وهو !لاق اذك )١(

 «ناميإلا بغبشا يف يئهو ۰ فدضإ يمئيهلا هححصي مل كلذلو هةيتألا يقهيبلأ ةيادر يف امك لجر هنيبو هنيب نوكي

1 

 . يجانلا هيلع هن امك ب هنامز يف مجُر يذلا كلام نب زعام وه سيلو :تلق (۲)

 . ةفيعض اهنأل اهدروأ ملو ء(«مالسلا ءاشفإو «ماعطلا ماعطإ“ ؛ يقهيبلاو دمحأل ةياور يفو) :انه لصألا يف .. (۴)

 : (ديدخلا كبخ) و .روكلا :ينبملاو ءرانلا هب خفني يذلا قزلا : ليقو ٠ نيطلا نم ينبملا وه و ءدادخلا ريك :فاكلا رسكب (4) ٠

 ؛مئاملا نم ءيش هطلاخي ال يذلا وه : (روربملا جحلا) و .ايذأ اذإ امهريغو ساحنلاو ةضفلا خسو نم راثلا هيقلت ام و وه

 نم ناكو ٠ سانا اهداتعا يتلا رومألاو عدبلا نم افص اذإ الإ كلذك نوكي الو «باوثلا وهو ربلاب لباقملا لوبقملا وه : ليقو

 . ةيفاعلا هللا لأسن . ىلاعتو كرابت برلا رماوأ لاثتماو ؛ةضيرفلا ءادأ هبحاص هب دارأ لالح بسك

 تف



 . (حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو ؛«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نياو «يذمرتلا هاور

 هرحآ ىلإ «بهذلاو» :امهدنع سيلو ؛رمع ثيدح نم يقهيبلاو هجام نبا هاورو(ركنم) - ۸۷ -)٤(

 .«ثبخلا ريكلا ىفني امك «بونذلاو رقفلا نايفنيو ءلجألا يف ناديزي امهنيب ةعباتم نإف» : يقهيبلا دنعو

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يباحصلا دارج نب هللادبع نع يورو (عوضوم) (0) 588-68

 . نَرَدلا ٌءاملا لسغب امك ٌبونذلا لسغب ّجحلا َّنِإف ؛اوجح» : كي

 .«طسوألا» يف ة يناربطلا هاور

 يف عفشي جاحلا» : : لاق كو يبنلا ىلإ هعفر هنع هللا يضر ىسوم يبأ ن نعو (فيعض) (57)-584-

 . «همأ هتدلو مويك هيونذ نم جرخيو «- هتيب لهأ نم :لاق وأ - «ٍتيب له ةئم عبرأ

 . مسي مل وار هيفو «رازبلا هاور

 ٌعفرت اما :لوقي في يبنلا ٌتعمس :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو(نسح) (۱۳)- ۱۱۰۹-۱

 .؛ةجرد اهب هعفر وأ ءٌةئيس هنع احم وأ ًةنسح اهب هل ُهللا ٌبَتَك الإ ادي عضت الو الجر جاحلا لإ

 .[. . ةفرعب فوقولا /4 رخآ] هللا ءاش نإ يتأي ثيدح يف ؛هحيحص" يف نابح نباو :2'”يقهيبلا هاور

 : لوقي كو مساقلا ابأ تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (۷) - 4 _- ۲

 طو ةن اهبل هللا بنك الإ ؛اَُح عضي الو ءم ريعبلا عفري امف ءهّريعب بكرف مارحلا َتييلا موب ءاج نمد

 وأ قلح مث «ةورملاو افصلا نيب فاطو ءفاطف تيبلا ىلإ ىهتنا اذإ ىتح ءةجرد اهب هل عفرو :ةئيطخ اهب هنع

 . ثيدحلا ركذف ««لمعلا فنأتسا ٌمُلهف "ا : هل لبقو] ءهمأ هتدلو ٌمويك هبونذ نم جرخ الإ رص

 . يقهيبلا هاور

 مج دلو اهلك ءاديدش ًاضرم سابع نبا ضرم : :لاق ناذاز نعو (عوضوم) (۸) - 11_41

 عبس ةوطخ لكب هل هللا بتك ؛ةكم ىلإ | عجري ىتح ًايشام ةکم نم جح نما : لوقي هِي هللا لوسر تعمس :لاقف

 . 'ةنسح ٍفلأ ٌةئم ةنسح ٌلكب» : لاق ؟مرحلا تانسح امو : هل لیق . مرحلا تانسح لثم ةنسح لک ٠ ةنسح ةئم

 حيحص) : مكاحلا لاقو «ةداوس نب ىسيع ةياور نم امهالك ؛ مكاحلاو «اهحيحصال يف ةميزخ نبا هاور

 لاق» : (ظفاحلا لاق) .«ًائيش ةداوس نب ىسيع نم بلقلا يف َّنإف ؛ربخلا حص نإ» :ةميزخ نبا لاقو . «دانسإلا

 ("ثيدحلا ركنم وه : يراخبلا

 ىتأ مآ نإ» : لاق اب يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (ًادج فيعض) (4) - 1۹۲ _ ٤4

 نبا وه ءاطعو ءاذه (ناميلس ابأ) فرعأ ملو «(. . .ءاطع نع ناميلس وبأ) هيف داتسإب ۷٩( /۳) «بعشلا» يف هجرخأ :تلق )١(

 اذهل مهفيعضت ثيدحلا ىلع مهفنجو ةثالثلا نيقلعملا لهج نمف ءاذه ريغ كانه هثيدح يتالا نابح نبا دانسإو «حابر يبأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبأس امك !؟هريغو نابح نبا دانسإ يف سيل امب هولعأو ءًاضيأ كانهو ءانه ثيدحلا

 هرأ ملو ؛«ريبكلا» يف يناربطلل ثيدحلا ازعو «يطويسلل ةريبكلا عماجلا» نم اهتكردتساو «ةطوطخملاو لصألا نم تطقس (۲)

 اهيضتفي قايسلاو «عمجملا» يف

 .«باذكا ؛ هيف نيعم نبا لاقو . هنع ةياورلا لحت ال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو :تلق ()

 الا



 ا .«هيلجر ىلع دنهلا نم نيف طق بكري مل .ةينأ لأ َتيبلا
 : ظفاحلا لاق . E وج رنساعلا ليلا يلا لاقو ًاضيأ (هحیحص» يف ةميزخ نبا هاور ش

 . هاو اذه مساقلا»

 جاجحلا . 4ک هلا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (ةريغل ح) 6-١١٠١ )۱٤(

 5 .«مهاطعأف هولأسو «ةوباجأف مهاعد ؛هللا ُدفو ٌراَمَعلاو

 ."!تاقث هتاورو «رازبلا هاور

 ليبس:يف يزاغلا» ':لاق ايب يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (نسح) 11١8-65 )٠١(
 0 .«مهاطعأق هولأسو «هوباجأف مهاعد ؛هللا فو ؛ٌرمتعملاو «ٌجاحلاو ءهللا

 TT ناو.« هل ظفللاو  هجام نبا هاور

 بئاسلا

1Yاجلا :ل لأ لوسر لاق چ ا یر يأ نعذ عصا 107+ ليك  

 ١ . مهل َرَفَع هورفغتسا نإو يع هوعد نإ «هللا ُدفو ٌراّمعلاو

 ام نباو يئاسنلا هاور

 :ةقالث هللا دقو" : لاق :امهظفلو ل 11۰4-۰

 .«يزاغلاو ءٌرمتعملاو ٌجاحلا

 .7(يزاغلا» : ةميزخ نبا مّدقو
 «جاحلل رفعي : لَم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) 4--594 -)١١(

 : . «ٌجاحلا هل َرَفْغَتسا نملو

 مهللا» :لاق : امهظفلو ءمكاحلاز «هحيحص# يف ةميزخ نباو ««ريغصلا# يف يئاريطلاو «رازبلا هاور

 1 . (ٌجاحلا هل رفغتسا نملو .؛ٌجاحلل رفغا

 هل جرخب لو E يف : ظفاحلا لاق .؟ملسم طرش. ىلع حيحص» : مكاحلا لاقو

 . هللا ءاش نإ هيلع مالكلا يتأيو . تاعباتملا يف الإ ملسم

 اوُمْنمَتسا» : لا هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حیحص) (۱۷) - 89-١١1١

 ةلهجلا ةثالثلا قيلعت ةهافت نمو .(0041) ةفيعضلا» يف جرخم وهو «أدج فيعض» : نيعم نبا لاق «يراصنألا وهو :تلق (1)
 ةروكذملا ةحفصلا يفو ءاوقلطأ اذك !«نمحرلادبع نب مساقلا ةمجرت ۳۷١( /۳) لادتعالا نازيم'رظنا» :اولاق مهنأ مهملاعتو

 مهيلع !؟اودضق مهيأف !لوهجم عبارلاو اذه ه رهو - ًادج فيعض ثلاثلاو ء«فيعض يناثلاو ءةفث مهدحأ مسالا اذهب ةعبرأ

 :!!!!ومهفي نأ ءارقلا ىلعو ءديوستلا

 8 .هدعب امب يوق ثيدحلا نکل ؛فيعض رهو! ءديمح يبأ نب دمحم هيفو «لاق اذك (۲)

 ةلالثلا نيققحملا ىلع رمألا ىلطناو «قياسلا فيعضلا ظفللاب فلؤملا هيلإ هازع دقو +07 /1) يئاسنلا هاور اذكو :تلق )۳(
 ١ !!هرححصفق

 2ع



 . (ةثلاثلا يف ٌعَفْرُيو «نيئرم مدُه دقف «تيبلا اذهب

 :لاقو «مكاحلاو ««امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو «ريبكلا يف يناربطلاو رازبلا هاور

 . «دانسإلا حيحص»

 . ؛ةثلاثلا دعب ديري (ةثلاثلا يف عفريو) : هلوق» : ةميزخ نبا لاق

 نم ّمدآ هللا طبهأ املا : لاق امهنع هللا يضر“ ورمع نب هللادبع نعو (فيعض) a -)١17( < للا

 دنع ىّلصي امك هدنع ىَّلصيو «يشرع لوح فاطي امك هلوح فاطي ًالزنم وأ ًاتيب كعم طبهم ينإ : لاق ةنحلا

 ةسمخ نم هانبف « ميهاربإل هأّوبف «هناکم نوملعي الو هنوُجحي ءايبنألا ناكو ‹ عفر نافوطلا نمز ناك املف « يشرع

 . ؟متعطتسا ام هنم اوعتمتف «"ريخلا لبج) و "!ريطلا لبج) و (نانبُل) و (ريبث) و (ءارح) : لبجأ

 . !حيحصلا» لاجر هدانسإ لاجرو «ًافوقوم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نبا نع يورو ((هريغل ح)(8١1)-(١١1١١) وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (فيعض)) (19)_ ١-45"

 ام يردي ال مكدحأ نإف ء[- ةضيرفلا ينعي  جحلا ىلإ اولّجعت١] : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سابع

 . امل ضرعي

 “يناهبصألا مساقلا وبأ هاور

 :لاق ةي هللا لوسر نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يوُرو (عوضوم) (14) - 14۷ _ ۲

 امو :لاق .توملا ثدح كب ثدحي نأ لبق تيبلا اذه ّجُح !مدآ اي نأ : مالسلا هيلع مدآ ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ»

 نمو :لاق .قوذت فوس :لاق ؟ثوملا امو :لاق «توملا وهو «يردت ال ام :لاق ؟ّبر اي يلع ثدحي

 «ثبأف تاومسلا ىلع ضّرَعَف .لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع كلذ ٌضرعا :لاق ؟يلهأ يف فلختسأ

 ضرأ نم مالسلا هيلع مدآ جرخف .هيخأ تاق هنبا هّلبَقو «ثبأف لابجلا ىلع ضرعو «ثبأف ضرألا ىلع ٌضرعو

 ةكئالملا هتلبقتساف ءةكم َمدق ىتح «ٌّىرُقو هدعب ًانارمُع راص الإ برشو هيف لكأ ًالزنم لزن امف ءًاجاح دنهلا

 )١( «يصاعلا نب ورمع نبا . . .» :لاقف هبسنو ؛هروثنملا ردلا» و «ةلاجعلا" و «عمجملا# نم بيوصتلاو ء(رمع) :لصألا .

 الب كلذو ءامهيف ةنكاس ءايو امهلوأ حتفب ةريخلا لبج# و «ريطلا لبج» :ناتظفللا ناتاه باتكلا اذه خسن رثكأ يف دجو اذك (۲)

 لابجلا يف نيمسالا نيذهل سيئ ذإ خاسنلا ضعب نم هلعلو «بيبل ىلع ىفخي ال «شحاف فيحصتو «بيجع طلغ كش

 سدقملا لبجلا وهو ءواولاو ءاطلا مضب (روطلا لبج) ب ةفحصم اهنإف ىلوألا ةظفللا امأ ءدوجو الو لب «ركذ ةامسملا

 يذلا سدقملا تيب لبج وهو ءرمقلا نزوب ميملاو ةمجعملا ءاخلا حتفب .(رّمَحلا ليج) ب ةفحصم ةيناثلا ةظفللاو «روهشملا

 يذلا لصألا ثيدح متاح يبأ نبا ىور دق لب «"ملسم حيحص» يف لاجدلا ركذ يف ناعمس نب ساونلا ثيدح يف ًارسفم درو

 يف اذك ."سدقملا تيب لبج ره رّمخلا لبج» :لاق مث ءارَمْحلا لبجو روطلا لبج» :لاقف هيلإ راشملا فيحصتلا هيف عقو

 نع ةبالق يبأ ةياور نم وهو ء(١/۲۸٤) «يربطلا ريسفت» يف عقو باوصلا ىلعو :تلق .ًاصخلم (؟ /1؟5) ؛ةلاجعلا»

 . يربطلا دنع ةياور يف هلسرأ دقو ءًابيرق ينم مدقت امك سلدم ةبالق ربأو ءورمع نب هللادبع

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۳)

 )٤( مقرب «ءاورإلا» يف جرخم وهو ءامهريغو دواد وبأو دمحأ هجرخأ دقف «ةعجنلا فنصملا دعبأ دقل )91/5(.

{Yo 



EEلاق ! ؛ماخ يفلاب اكلبق تیبا اذه انججح دق انإ امأ ءَكُجَح رب !مدآ اي َكيلع ٌمالسلا  
 ‹ِتيبلا فوج يف نم یری فوطي نم «ناباب اهل انوع بح ها او لك هللا لوسر لاق : سنأ

 :لاق ؟َكَكبسُن تيضق !مدآ اي : هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف «هکسن مدآ ىضقف «- فوطب نم یری تيبلا فوج يف نمو
 دقف !مدآ اي كبنذ امأ : لاق «يدلو َبنذو يبنذ يل رفغت نأ يتجاح : لاق . َطْعُت ٌكتجاح لس : لاق !ٌبر اي معَ

 اند لارغا ؛ يباتکو يلسر قّدصو يب نماو ينفرع نمف ؛كدلو بنذ امأو ؛كبنذب َتعقو نيح هانرفغ

 .ًاضيأ يناهبصألا هاور . 

0101 

 امو .هللا طخسُي اميف اهقاعضأ قفنأ الإ ؛هللا يضرب اميف اهقفنُي ةقفنب ٌنِضَي ِةَمأ الو ٍدبع نم ام» : ال هللا لوسر
 - مالسإلا ةجح ينعي - ةجاحلا كلت ىضقث نأ لبق هّْحَم ىأر الإ ءايندلا ج جئاوح نم ةجاحل ّجحلا ٌعَدَي دبع نم
 رجؤيالو يتلا ىلا ملأ aS ومالا

 . هيف

 5 هيفو «ًاضيأ يناهبصألا هاور

 . حشيو لخبي : يأ «ةمجعملا داضلاب (نضي)

 اهل كلا نإ : لک هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر رباج نع يورو (ثفيعض) (11)_- 7544-4
 ارتب قلاخ ينا : لجو زع هللا ىحوأف «يراَوُر ّلقو ءيداَرُع لق !ٌبر اي : تلاقف تكتشا دقلو «ناتفشو ٌناسل

 : . «اهضيب ىلإ ةمامحلا نحت امك كيلإ نوحي دس ًاعشخ

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ال يتلا دوأد نإ» | : لاق الب يبنلا نأ | ؛هنع هللا يضر رَ يبأ نع يورو (فيعض) (1) - ل -

 يلع مهل نإ !دواد اي . .روزملا ىلع ٌقح رئاز لكل. : لاق ؟كتيب يف كوراز ْمُه اذإ كيلع كدابعل ام !يهلإ :لاق

 | . 'مهتيقل اذإ مهل ٌرفغأو ءايندلا يف مهيفاعأ نأ ًاقح

 .ًاضيأ «طسوألا» يف يناربطلا هاور

  )۱۸( - 7١1-85للك هللا لوسر لاق : لاق هنغ هللا يضر دعس نب لهس نع يورو (ادج فيعض) :

 .«اهنم جرخو هبونذب سمشلا ِتبرَع الإ ءال وأ هُم ًاجاح وأ ادهاجم هللا ٍليبس يف ٌملسم حار ام»
 ا .ًاضيأ «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 يبنلا عم ًاسلاج تنك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع "يورو (هريغل ح) (۱۹) - ۱۱۱۲ 7

 . ؛ةلاجعلا» و «يناهبصألا# نم ةدايز 0(

 فوقولا يف :ثيغرتلا -۹) رخا يف اذكه يتأيس هنإف ؛باوصلا هلعلو ««يور» فذحب هنعو» خسنلا ضعب يفو 98 قفز
 نكد «(ىتم يف سأرلا قلح يف باب - 11 يتنالا تيذسلا تحب جمب جرم لق :فلزنلا نأ هديؤيو »).
 .هللا مهاذه . . غلاب لهجب ةثالثلا ت

۷1 



 . كلأست انئج !هللا لوسر اي : الاق مث ءاملسف «فيقث نم لجرو راصنألا نم ٌلجر هاتأف « ىنم دجسم يف نك

 :الاقف .«ُتلعَف ينالأستو ٌكسمأ نأ امتئش نإو ُتْلَمَف هنع ينالأست امج امب امكئربخأ امّتئش ْنإ» :لاقف

 نع ياست يتّتثج» :لاقف !هللا لوسر اي ينريخأ :لاقف . لس :يراصنألل يفقثلا لاقف !هللا لوسر اي نرخ

 نيب كفاوط نعو ءامهيف كل امو فاوطلا دعب كيتعكر نعو ءهبف كل امو مارحلا َتيبلا مْوَت كتيب نم كجرخم

 كرحن نعو «هيف كل امو رامجلا كيمر نعو «هيف كل امو ةفرع َةّيِشَع كفوقو نعو ءهيف كل امو ةورملاو افصلا

 نم ٌتجرخ اذإ كنإف» :لاق .كلأسأ ٌثكج اذه ْنَمَل !قحلاب كئعب يذلاو :لاقف .«ةضافإلا عم هيف كل امو

 امأو . ًةئيطخ كنع احمو ءًةنسح هب كل [هللا] ّبتك الإ ؛هعفرت الو ًاَقُح كئقان مضت ال ؛مارحلا َتيبلا موت كتيب

 امأو .ةبقر نيعبس قتعك ؛ةورملاو افصلاب َكْفاوط امأو . ليعامسإ ينب نم ةبقر قتعك ؟فاوطلا دعب كاتمکر
 ٌجَف لك نم ًاثعُش ينؤاج يدابع :لوقي ةكئالملا مكب يهابيف ايندلا ءامس ىلإ طبهي هللا نإف ؛ةفرع ةيشع كفوقو

 اوضيفأ ءاهترفغل ؛رحبلا ٍدزك وأ ءرطملا ٍرْطَقك وأ ءلمرلا ددمك مكبونذ تناك ولف «يتمحر نوجرُي قيمع
 . تاقبوملا نم ةريبك ٌريفكت اهَتيَمَر ةاصح ّلكب َكلف ؛ٌرامجلا َكّيمر امأو . هل متعفش نملو .مكل ًاروفغم !يدابع

 اهب كنع ىحمتو «ٌةنسح اهتقلح ةرعش لكب كلف ؛َكَسأر َكنالح امأو . كبر دنع كل ٌروخدمف ؛كّرحن امأو

 :لوقيف كيفتك نيب هيدي حضي ىتح ُكَّلَم ينأي كل َبنذ الو ٌفوطت كنإف ؛كلذ دعب تيبلاب كفاوط امأو .ٌةئيطخ
 . «ىضم ام كل ٌرفغ دقف ؛ٌلبقتست اميف ْلمعا

 هل ملعن الو «هوجو نم ثيدحلا اذه يور دقو» :لاقو ءهل ظفللاو «رازبلاو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 هاورو . «نوقثوم مهلك اهتاور ءاهب سأب ال قيرط يهو» : هنع هللا يضر (يلمملا لاق) .«قيرطلا اذه نم نسحأ

 .'. .فوقولا يف بيغرتلا -4 رخآ] ىلاعت هللا ءاش نإ !فوقولا» يف هظفل يتأيو ««هحيحص» يف نابح نبا

 :هيف لاقو «تماصلا نب ةدابع ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا هاورو (هريغل ح) ٠-1 -)۲١(

 ْثَمِفُرَو ٌةنسح كل ْثَبتُك الإ ؛كّتبادو تنأ اهّمضن وأ ًامدق عفرت ال نأ ّقيتعلا َتيبلا َتْمَمأ اذإ رجألا نم كل نإف»

 اؤاج :اولاق ؟يدابعب ءاج ام !يتكئالم اي :هتكئالمل لوقي لجو زع هللا ّنإف ؛ةفرعب كفوقو امأو .ةجرد كل

 تناك ولو ؛مهل ترفغ دق ينأ يقلَحو يسفن دهسا ينإف :ّلجو زع هللا لوقيف .ةنجلاو كناوضر نوسمتلي
 مهل ّيفحأ ام ضن فن .i : لجو زع هللا لاق ؛ًرامجلا كّيمر امأو . . چلاع ٍلمر ددعو ءرهدلا مايأ ددع مهبونُذ

 الإ ؛ ضرألا يف عقت ةرعش كرعش نم سيل هنإف ؛كَسأر كّقلح امأو . «نولمعي اوناك امب ءاْرَج ِنّيعأ ةرق نم

 . (كّمأ كتدلو ٌمويك َكبونذ نم ٌجرخت كنإف ؛تعَّدو اذإ تيبلاب كفاوط امأو . ةمايقلا موي ارون كل تناك

 :هيف لاق هنأ الإ ؛هوحن كلام نب سنأ ثيدح نم يناهبصألا مساقلا وبأ هاورو (فيعض)(19)-707-٠

 !ماقرألاب رازبلاو نابح نبال هوزع مث | فيعضتلاب ثيدحلل مهجيرخت اوردص مهنأ مهطيلختو ةثالثلا نيقلعملا لهج نم : تلق )١(

 مهيف لب :انلق» (1A4/0): مهلوقب هوبقعتف ««نوقثوم» ؛رازبلا لاجر يف هلوقو «يناربطلل هورع يمثيهلا نع اولقن مث

 ؛هسفن نابح نبا دنع كورتم وه مث «رازبلاو نابح نبا ةياور يف سيل اذه (دبعلا) :لوقأف !؟فيعض دهاجم نب باهولادبع

 قيلعتلا رظناو !؟ءارغلا ةنسلا ىلع ءادتعا نم مكحلا اذه يف مكو ءءارَقلل ليلضت نم ماقرألا عم جيرختلا اذه يف مك لمأتف

 . مدقتملا يقيلعت اذكو «هللا همحر فلؤملا هيلإ راشأ يذلا عضوملا يف ثيدحلا ىلع
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 جك لك نم يخوت ارب فعش ينوتأ يدابع : لوقيف افرع لآ ىلع علب ئلاعت هللا ناف ؛تافرعب كّوقو امآو»

 ؛رطملاو رجبلا رطقو ء ءامسلا موجنو 1 ل «ةكئالملا مهب يهابيف «قيمع
 كل نإ ؛كسأر ڭقلح ااو .هيلإ نوكت ام جوحأ كبر دنع كل ٌروخدن هنإف ؛رامجلا كّيمر امأو : كل هللا رفغ

 . .«كمأ كتدلو موي ةئيهك كيونذ نم ٌتنأو ُرُدِصَت كنإف ؛تيبلاب ٌكفاوط امأو . ةمايقلا موي ارون كنم عقت ةرعش لكب .
 ٌجرخ نم» : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (؟1)- 1114 4

 موي ياسا ؛تامف ًارمتعم جرخ نمو «ةمايقلا موب ىلإ جاحلا رجأ هل بتك ؛تامف ًاجاح
 .«ةمايقلا موي ىلإ يزاغلا رجأ هل تك ؛ ؛تامف ًايزاغ جرخ نمو « ةمايقلا

 .تاقث هتاور ةيقبو «قاحسإ نب دمحم ةياور نم ىلعي وبأ هاور

 رع نا : ال هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض) ١ )_م0

 ليس ثلاق . «ةنجلا لخدا : هل لبقو ءبَساحي ملو ضرعُي مل هيف تامف ٍةرمُع وأ حل هجولا اذه يف
 : a راک هللا

 . يقهيبلاو ينطقرادلاو ىلعي وبأو يناربطلا هاور
 تييلا اذه لإ : : لاق لل يبنلا نأ هنع هللا يضر رباج نع يورو (ًادج فيعض) (؟1) - 0

 ىلإ هدر نإو دنجلا هلخدأ تأم نإق هللا ىلع نماض وهف ٌرمتعا وأ تيبلأ ّجح نمف :مالسإلا مئاع نم ٌةماعد
 . «ةمينغو رجأب هدر هلهأ

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 .ءابخلاو تيبلا دومع يه : :ةلمهملا لادلا رسكب (ةماعدلا)

 وبها ةکب قيرط يف تام نما :ةل هللا لوسر لاق ًاضيأ تع يورو (عوضوم) ۲ بهذ

 .«هل رفطو '1[1] ءْبَساَحُي ملو ءُضَرْعُي مل ؛ًاعجار
 . يناهبصألا هاور

TENهللا لوسر عم ٌففقاو لجر انيب : : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حیحص) (۲۲) - 1118 -  

 الو ديوتي هونفکو ءردسو ءامب هولسغا» : للك هللا لوسر لاقف ءُهَئّصَعِقأف هتلحار نع عقو ذإ ءةفرعب كَ
 1 . ًاييَلُم ةمايقلا موي ثعبُ هنإف هوطّتَحُي الو «هّسأر اورّمَحَت

 غر وهي هتان قوق ال يبنلا عم ناك اجر نأ : مهل ةياور يفو . .ةميزخ نباو ملسمو يراخبلا هاور ْ
 هّسآر اورمخت الو «بيطب ب هوُسَمَت الو (هْيَبوث يف هونفكو ءردسو ءامب ه هولسغا» : ةا هللا لوسر لاقف ءّتامف
 . هبل ةمايقلا موب تعبي هنإف

 :- لاق هتبسح - هجو اوفشكي ْنأو «ردسو .عامب هولسغي نأ ایک هللا ٌلوسر مهرمأف) : مللسمل ةياور يفو

 تع يناهبصألا ريغ ادد ثيدحلا عضي نم هيفو «كشلاب هدنع يوارلا حرص «(441/1) «يناهبصألا بيغرت» نم ةدايز 220
 ' )۲۸٠٤(. ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو . .«اعجار وأ ًابهاذ» : هلوق نودو هل رفغأوأ# :هلوق نود
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 . ؛ٌلهُي وهو ثعبي هنإف ؛هسآرو

 او يس اج و

 (مارح لام نم امهيف قفنأ نميف ءاج امو ,ةرمعلاو ححلا يف ةقفنلا يف بيغرتلا)
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 .«كتقفنو كبصَن رْدَق ىلع رجألا نم كل

 . «امهطرش ىلع حيحص» :لاقو '''مكاحلا هاور
 . «كتقفن رذق ىلع كترمع يف كّرجأ امنإ» :"اهححصو هل ةياور يفو

 .ىنعمو ًانزو بعتلا وه :(بّصّنلا)

 حلا يف ٌةقفنلا» : الإ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةدیرب نعو (فيعض) (۱) - 705-64

 . يعض ةئم عبسب ؛هللا ليبس يف ةقفتلاك
 : 7 ج دمحلا داننمإو «يقهيبلاو «طسرألا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ًاضيأ «طسوألا» يف يناربطلا ىورو (فيعض) (۲) - 7١7-45

 .«ةئم عبسب مهر ؛ ريف ٌةقفنلا هللا ليبس يف حلا :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق

 :لاق لك هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يوڙو (فيعض) (۳) - 7084-5

 مساقلا يبأ سفن يذلاو ءمهل َفّلخأ اوقفنأ نإو ءاوبيجأ اومد نإو ءاوطعأ اولأس نإ «هللا دفو راَمُعلاو ٍجاَجُحلا»

 هنم عطقني ىتح ؛رّبكو هيدي نیب ام َّلَهَأ الإ ؛فارشألا نم فرش ىلع لهُم ّلهأ الو ءِرْشَن ىلع رم ربك ام !هديب
 . «بارتلا عطقنم

 .يقهيبلا هاور

 عفترملا ناكملا وه : يازلابو ؟*”ةمجعملا نيشلا ناكسإو نونلا حتفب (ْْشّنلا)

 : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (ًادج فيعض) (4) 709. ۷

 ٍفلأب مهردلا ؛اوقفنأ ام مهيلع ُفِلَخُبو اَوَعَد ام مهل ٌبيجتسيو ءاولأس ام مهيطعُي «هللا دو ٌراّمعلاو ٌجاجحلا»

 اذه وحنب ةياورلا هذه اوجرخأ مهريغو يئاسنلاو ًاملسمو يراخبلا نإف :فلؤملا نم بيجع اذه» :(151) يجانلا لاق (1)

 ءاذه لثم امهدحأ وأ نيخيشلا ىلع كردتسُي مكاحلاو ءاهتم دب الو انه تطقسأ فلألاو :«كتقفن وأ» :مهدتع نكل ءظفللا

 571١-20037. /۳) ؟يرابلا حتف» : رظناو .«قلطملا لامكلاب درفنملا ناحبسف « هيلع كردتسيف

 .نيتياورلا حيحصت ,ىلع يبهذلا هقفاوو :تلق (۲)

 . )۴١۳١( «ةفيعضلا» يف جرخم رهو . ةلاهج هيف رخاو ؛طلتحخا ناكو «بئاسلا نب ءاطع هيف :تلق (۳)

 "نيرحبلا عمجما و «؛ /؟7 4 /1) «يناربطلا طسوأ» نم حيحصتلاو «(هللا ليبس يف ةقفنلاك جحلا يف ةقفنلا) : لصالا (54)

 هدهاشب نسحا : :اولاق دنف ةلابإ ىلع ًائغضو !هوححصي مل كلذ عمو ةثالثلا نوقلعملا هيلإ هازع دقو ءدئاوزلا عمجمال و

 ! !«نسح" :اولاقو اورباك دقف يمئيهلا نع اهل مهلقن عمو «ةلاهج اهيفو ؛ةدحاو امهقيرطو ؛ةديرب ثيدح نونعي ؛«مدقتملا

 .(7570) ةةفيعضلا» يف جرخم وهو

 . يجانلا خيشلا هيلع هبنو ؛ةغللا بتك يف امك اهحتفب اذكو (0)

7۹ 



 . «مهرد فلآ

 ١ . يقهيبلا هاور

 .«أق اح رعنا ام : لاق هعفر امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) (۵) 04-7٠١١

 .رقتفا ام :لاق ؟راعمإلا ام : رباجل ليق

 ."7«حيحصلا» لاجر هلاجرو «رازبلاو ."طسوألا» يف يناربطلا هاو

 0 "لل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةزيره يبأ نع يورو (ادج فيعض) (5) - فلن © 1344
 كيب كيبل : ءامسلا نم ٍدانم هادان كيبل مهللا كيبل : : ىدانف ْرْرَعلا يف هلجر عضوو ةبيط ةقفنب ًاجاح "”لجرلا جرخ
 يف هّلجر عضوف ةثيبخلا ةقفنلاب جرخ اذإو . .روزأم ريغ روربم كّجحو «لالح كئلجارو ٌلالح كذاز «كيدعسو

 روزام كجو «مارح كتقفنو «مارح كذاز . كيدعس الو كيبلال : ءامسلا نم دانم هأدان كيبل : ىدانف زرغلا .

 : 1 . ؟روربم ريغ

 : .؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

VIر ر تاک وک نوب ا ی اکا و  

 .دلج نم ةبادلا باكر وه : ياز اهدعب ءارلا نوكسو ةمجعملا نيغلا حتفب (ْرَعلا)

 (ناضمر يف ةرمعلا يف بيغرتلا) 1
 تلاقف حلا ل هللا لوسر هازأ : لاق انهنع هللا يضر سابع نبا نع (نسح) (۱) - ۱۱۱۷-۰

 كلمج ىلع ينجح : تلاقف .هيلع كّكحُأ ام يدنعام : لاقف . لب هللا لوسر عم ينْججخأ : :اهجوزل ٌةأرما
 ةمحرو مالسلا كيلغ رقت يتأرما نإ : لاقت كي هللا لوسر ىتأف ۔ لج زع هللا ليبس يف سبح كاذ :لاق .نالف
 : تلق .نالف كلمج ىلع ينججحأ :تلاق . هيلع كج ام يدنع ام : تلقف «كعم ّجحلا يشلأس اهنإو هللا
 نأ ينترمأ اهنإو :لاق . «هللا ليبس يف ناك هيلع اهتجَجحأ ول َكّنإ امأ» : لاقف . لجو زع هللا ٍليِبس يف ٌسيبح كاذ
 علا «هتاكربو هللا ةمحرو ًمالسلا اهئرقألا ؛لي هللا لوسز لاق ؟كعم ةجح لدعي ام :كلأسأ
 : ا .«ناضمر يف ٌةرمُع يعم ةجح

SSAA a حرر م 

 ١ 7 .«ةجح لدعت ٌناضمر يف ٌةرمع» :ًارصتخم هجام نباو يئابسنلاو يراخبلا هاورو (حيحص)
 نأ كعنم ام» :نانس مآ :اهل لاقي راصنألا نم ةأرمال هب هللا لوسر لاق ' :لاق هظفلو لسمو

 كيرش) ينازل دانسإ يقو ؛«عيحصلا» لاجر نم سيلو ؛(ديمح يب نب دمحم) رازبلا داتسإ يفو !يشبها دلقو لاق اذك 200
 )٠٠٠٠(. «ةفيعضلا# :رظنا . فيعض امهالكو «ةغباتم:ملسم هل جرخأ ء(يضاقلا هللادبع نبا

 مال ٠٠۷۹ مقر) هوحنب رازبلا هاورو «(0774 مقر) هطسرألا مجعملا» نم حيحصتلاو ؛(جاحلا) : لصألا (0)
 !فئصملا لعف ام سكع ١١١( /۳) «غمجملا» يف هازع هدو هيلإو «ريخأتو ميدقت

 ریا بابك يف وهو : : تلق .(۴/۱۳۱) يجانلا هنيب امك كلذك سيلو «مامتلا اذهب هوري مل يراخبلا نأب رعشي اذه (۳)
 . (357 مقرب) «يراخبلا



 ٌحضنن ًاحضان انل كرتو ‹حضان ىلع اهّنباو اهدلو وبأ جحف «ناحضان الإ انل نكي مل :تلاق .«؟انعم ')يّجُحَت

 . ؛ةجح ٌلدعت ناضمر يف ةرمع نإف ؛يرمتعاف ناضمر ءاج اذإف» : لاق . هيلع

 . يعم ًةجح وأ ٌةّجح ")لدعت» :هل ةياور يفو

 ةجلط وبأ ّجَح : تلاقف لب هللا لوسر ىلإ ِمْيَلُس مآ تءاج : لاق هنعو (هريغلاص) (۲)- ١١18-50

 .؛يعم ًةجح ٌلدعت ؛ناضمر يف ٌةرمع !ميلس ّمأ اي» :لاقف . يناكرتو "باو

 .'؟!(هحيحص» يف نابح نبا هاور
 ةجح ا هللا لوسر ّجَح امل :تلاق اهنع هللا يضر لقعم ّمأ نعو (هريغل ح) (*) - ١١١9-54

 املف :تلاق «لقعم وبأ ٌكلهو ءضَرَم انباصأو :تلاق .هللا ليبس يف لقعم وبأ هّلعجف «ٌلمج انل ناكو «عادولا

 اي :تلاق .«؟انعم يجرخت نأ كعنم ام !لقعم مأ اي» :لاق - هانبسح - عادولا ةجح نم ةي هللا ٌلوسر لمَ

 ليبس يف لقعم وبأ هب ىصوأف ءهيلع حن يذلا وه ٌلمج انل ناكو «لقعم وبأ كلهف ءانأيهت دقل !هللا وسر

 اهنإف «ناضمر يف يرمتعاف ةجحلا هذه كتتاف اذإ امأف «هللا ليبس يف ّجحلا نإف ءهيلع تجرخ الهف» :لاق . هللا

 . اةّجَحَك

 :لاقو .«ةجح لِدْعَت ناضمر يف ةرمع» :لاق الب يبنلا نأ ءاهنع ًارصتخم يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 | بیرغ نسح ثيدحاا

 نإو ءهللا ٍليبس يف ةرمعلاو حلا نإ» : لاق هنأ الإ ؛راصتخاب «هحيحص» يف ةميزخ نباو (هريغل ص)
a اًةّجَح يزجت وأ ءةجح ٌلدعت ناضمر يف ةرمع . 

 نم لهف (ُتْمَقَسو تربك دق ةأرما ينإ !هللا ٌلوسر اي :تلاق اهنأ اهنع يئاسنلاو دواد يبأل ةياور يفو

 . اًةجح لدعت ناضمر يف ًةرمع» : لاق ؟يتجح نم ينع ءىزجي لمع

 1 5 .هرفس نم عجر : يأ ؛ةكرحم (َلَمَك)

 ناضمر يف ةرمع» :لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر لقعم يبأ نعو (هريغل ص) (4)- +166 ١١1١

 ْ . اًةحح لدعت

 . هجام نبا هاور

 يبأ نع يج دانسإب ٍليوط ثيدح يف «ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هاورو (حيحص) ٠ - ٠١١ - )١(

 .(11/5) ؛ملسمال نم بيوصتلاو ؛(يئيجت) : لصألا ()

 .«يراخبلا رصتخم» يف ره كلذكو ء«يضقت» : ملسم ظفل فش

 «يراخبلل هحرش ةمدقم يف رجح نبا لاق اذك .زاجم هيف نوكيف جحي ريبك نبا هل نكي مل ةحلط ابأ نأل «سنآ هنأ رهاظلا (۳)

 )١/175(. يجانلا لاق اذك .ملعأ هللاو .اهرهاظ ىلع ةياورلا نأو ءهعم هوبأ جرخ ريغصلا ةحلط يبأ ّنبا نأ نكميو

 .رجح نبا ظفاحلا هرهظتسا ام برقألاو

 يبأ نبا نأ (۲ /۱۳۱) يجانلا ركذ نكل «فعض هيف بوفعيو . سابع نبا نع هيبأ نع ءاطع نب بوقعي قيرط نم )9١/0( مقر (5)
 . هنع ءاطع نع رخا هجو نم هجرخأ ةبيش
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 ."90ٌناضمر يف ةرمعا : لاق ؟كعم ّجحلا ٌلدعي امف : لكي يبنلل لاق هنأ قيلط

 ا «لقعم وبأ وه قيلط وبأ» : هنع هللا يضر (يلمملا لاق)
 ` .«يرَمتلا ربلادبع نبا هركذ

 و نا ىو بكرا

 ٍلْحر ىلع لكي ٌيبنلا حح : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يور (هريغل ص)(١)- ١١١5-15
 .(ًةعْمُس الو اهيف ًءاير ال ةجح ّمهللا» : : لاق مث .يواست ال وأ ؛معارد ةعيرأ يواست فَ ٍةفيطقو و

 ةعبرأ يداست ال» :لاق هنأ الإ ؛يناهبصألاو ءهجام نباو ء«لئامشلا» يف ذ يذمرتلا هاور  (هريغل ص)
 .«مهارد

E E SE (هریغل ص) )۲(- ۳-١ 

 . لمح هل ءاسك : (ةفيطقلا)

 نأ : ثّدحو و اعيش نكي لو ن لاق ةمامث نعو (حيحص) (۳) 1 ١-۱۱۲٤

 . هتلماز تناکو «يلحَر ىلع حح ل يبلا

 يراخبلا هاور

 يمرب ف هللا لوسر تيار : لاق - راّمَع نبا وهو  هللادبع نب ةمادق نعو :(نسح) (4)- ١١50-5
 ١ . كيلإ كيلإ : الو ءدرطالو ؛ٌبرضال “'* ءابهص ةقان ىلع رحنلا موي ةرمجلا

 : . هریغو.(هحیحص يف ةميزخ نبا هاور
 ةكف نيب لب يبنلا عم انك :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (۵) - ۷ - ۱۱۲١

 رکذف - لڳ يسوم ىلإ رظنأ ينأك» : لاق .قرزألا يداو :اولاق . «؟اذه داو ّيأ» : لاقف .داوب انررمف «ةئيدملاو
 .«يداولا اذهب رام ؛ ؛ةيبلتلاب هللا ىلإ ٌراؤُج هل هينذأ يف هيعبص] ًاعضاو - داد هظفحب ال ًائيش هرعش لوط نم
 رظنأ ,ينأك» .:لاق . : (ٌتْقَل) وأ (یشرَه) ةينث : اولاق .«؟هذه ةّينث ّيأ» :لاقف ةن ىلع انيتأ ىتح انرس مث :لاق
 . ايم يداولا اذهب ًارام يلح هان ماطخو ٍفوص دج هيلع ارمح ةقان ىلع يي سنوي ىلإ

 امم كلذو !؛نسح : مهلوقب  نيخيشلا ةياور الإ - بابلا ثيداحأ رئاسو ةثالثلا نرقلعملا هردص دقو ءحيحص هدانسإ : تلق فن
 نع مهزجعلو «هريغل نسحلاو «هتاذل نسحلاو ؛هريغل حيحصلاو «هتاذل حيحصلا اهيف نإف ٠ ءملعلا اذهب مهلهج ىلع لدي
 هذه تايبو '.ناعتسملا هللاو !(لولح فاصنأ) ةنسحم اذكه مهدنع باتكلا ثيداحأ: رثكأو !نيسحتلا ىلإ اوراص زييمتلا
 ' .امهريغو (7039) «ةحيحصلا# و .(۳۲-۳۳ /۱و۳۷۲-۳۷۷ /؟) «ءاورإلا» يف اهجيرختو ثيداحألا

 ر يقر شا حس ایسا تورتيلا 1 نانا اق ریت ا ر ءاايصلاا قفز
 ٠  .«ةياهنلا» يف اذك ءداوس اهرلعي

 مآ لجرف سوم امو : سابع نا نع دهاجم ةياور يفو «سابع نبا نع ةيلاعلا يآ نع اور دنه يآ نبا وه اذه هاد فرفإ
e 
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 .امهل ظفللاو «ةميزخ نباو «2'ةيحص دانسإب هجام نبا هاورأ

 ام» :لاقف «قرزألا يداو ىلع ىتأ ةَ هللا لوسر َّنأ :هظفلو «ملسم طرش ىلع دانسإب :مكاحلا هاورو

 ةينث ىلع ىتأ مث . .ريبكتلاب هللا ىلإ ٌراؤج هل ًاطبهُم ىسوم ىلإ رظنأ ينأكا :لاقف .قرزألا يداو :اولاق .«؟اذه

 هيلع ىنَم نب] سنوي ىلإ ُظنأ ينأك» :لاقف .[(ىشره) ةينث :اولاقف . (؟هذه ين ُّيأ» :لاقف «(ىشْرَم)]

 .«فوص بج هيلعو ي وهو «فيل اهماطخ 0 ءارمح ةقان ىلع“"مالسلا

 رسكب (تَقل)و . .شُجلا) بيرق ةيثث :روصقم ةمجعم نيش امهدعب ءارلا نوكسو ءاهلا حتفب (ىشره)

 :ماللا نوكسو ةمجعملا ءاخلا مضب (ةبلُخلا) و . .ةنيدملاو ةكم نيب (ديدق) لبج ةينث وه : ًاضيأ اهحتفو ماللا

 . ثيدحلا يف ًارسفم ءاج امك فيللا يه

 ًايبن نوعبس فيخلا دجسم يف ىَّلص» : : لَك هللا لوسر لاق : لاق هنعو (هريغل ح) (5) - ۱۱۲۷ ۸

 ماطخب موطخم «ةءونش لبإ نم ٍربعب ىلع «ٌمرحم وهو ناَّيناوطَق ناتءابع هيلعو هيلإ ُرَظنَأ ينأك لِي ىسوم مهنم

 : . (ناتريفض هل «فيل

 نسح هدانسإو «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 . ةيسكألاو يبعلا بست هيلإ ةفوكلاب عضوم : :ًاعيمج ةلمهملا ءاطلاو فاقلا حتفب (ناوَطَق)

 ابأ اي» : :لاق جح نيح (نافسُع) يداوب و هللا لوسر رم امل : لاق هنعو (فيعض) ۹ _ ۷۱۳ _)١(

 مُهُررَأ ءُفيَللا اهُمْطُخ تارك ىلع حلاصو دوه هب رم دقلا :لاق .(نافسع) يداو :لاق .«؟اذه داو ّيأ ركب

 . ؟قيتعلا تيبلا نوُجحي ءرامّتلا مهئيدرأو «ءابَعلا

ثيدحب ساب الو ؛مارهو نب ةملس نع حلاص نب ةعمز ةياور نم امهالك ؛يقهيبلاو دمحأ هاور
 يف امه

 . هريغو ةميزخ نبأ امهب جتحا دقو «تاعباتملا

 ' عمج (تاركبلا) و .ةكم نم نيتلحرم ىلع عضوم :نيتلمهملا نيسلا نوكسو نيعلا مضب (نافْسُع)

 . ططخم ءاسك يهو :(ةَّرمَث) عمج ميملا رسكب '(تارمّتلا) و . لبولا نم ةّيتفلا يهو :فاكلا نوكسب (ةركب)

 . ؛ةيناوطق ٌةءابع هيلع َرمحأ روث ىلع ىسوم جح» : لاق ةي يبنلا نع هنعو(فيعض) (۲) ۰ ۷۱٤

)00١7/1. «ناميإلا» باتك يف نكل ءًاضيأ ملسم هجرخأ دقف «طقف هيلإ هوزع يف ةعجنلا دعبأ هنكل «لاق امك وه :تلق 200(
 

ادايزلاو «متأ ملسم ةياورو اميس ال «ملسم ىلع هكاردتسا يف اذه مهوف ؛مكاحلل اهازع يتلا ةياورلا ًاضيأ هدنعو
 ءهل ت

 .ًاضيأ مكاحلا دنع اهضعبو

 .قباسلا قيلعتلا رظنا (؟)

 .1ةديدش قلخلا ةعمتجم :يأ» : ريثألا نبا لاق (۳)

 . كيبل مهللا كيبل : لوقيا :مكاحلل ىرخأ ةياور يفو )0

 «(481/11-4055) ؛ريبكلا» يف وهو ماهيإلل ًاعفد ًاعم امهيلإ وزعلا باوصلاو «هريبكلا» ل يمئيهلا هازعو «لاق اذك (0)

 ص) هدجاسلا ريذحت» يف ناجرخم امهو ءدهاش هل نكل «بئاسلا نب ءاطع هيفو «(5408/19+/5) «طسوألا و

 ! !ءاطع طالتخاب هولعأ مث ««نسح» :اولاق مهنأ نيقلعملا لهج نمو 207

 . ىرت ام بتكف «ملقلا قبسف «نونلا رسكب (رامنلا) :بتكي نأ دارأ هلعلو «لصألا اذك :تلق (5)
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 : .تاقث هتاور ةيقبو مس يبأ نب ثيل ةياور نم يناربطلا هاور
 رم دقل ا: هلا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (هريغل ح) (۷) ١1١18

 ' !.«قيتعلا هللا تيب َنوُمْؤَي ٌابعلا مهيلع ءًةافح «ىسوم هللا يبن مهيف يبن نوعبس '' ”(ءاحورلا) ب
 0 ٠ .تاعباتملا يف هدانسإب سأب الو «يئاربطلاو ىلعي وبأ ةاوز

 ١- )۸(- ۱۱۲۹كلام نب سنأ ثيدح نم ًاضيأ ىلعي وبأ هاورول (هريغل ح) .

 :ةل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ح) (4) 110 - 5
 . (نيتيئاوَطَق نيب ًامِرحُم ؛ يداولا اذه يف نارمع نب ىسوم ىلإ ُرظنأ ينأك»

 .نسح ٍدانسإب «طسوألا» يف يناربطلاو ؛ىلعي وبأ هاور :

 ا نمر ا 0- ٠1١6 وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (هريغل ْح)) (۱۰) - ۳ _ ۱۱۳١
 E لاق .ًلفَللا ثمشلا : لاق] ؟ُجاحلا ِنَم : : الڳ هللا لوسرل لاق ًالجر نأ : امهنع هللا يضر
 .(هةلحارلاو ُدازلا» : لاق ؟ليبسلا امو :لاق] .«ٌجلاو ّجَملا» :لاق

 ' . نسح دانسإب هجام نبا هاور

 :لاقو . (ةلجارلاو هازل : :لاق ؟جحلا بجوي ام !ةللا لوسر اي : :لاقف لجتر ءاج : .هنع : يذمرتلا دنغو]
 .(9[40نسح ثيدحلا

: 
 ىلإ طبه للا نإ ار ام فوتو انارو رع نبا تین يف [كيدت ۱۹ /باب ۔۱] مدقتو (نسح)

 تناك ولف ينج نوجري :قيمع جف لك نم ًائعش ينوؤاج يدابع : :لوقي ءةكئالملا مكب يهاييف ايندلا ء ِءامس
 “ل د «مكلًاروفغم يدابع اوضيفأ .اهئرفغل ؛رحبلا ديرك وأ ءِزطَملا رطقك وأ «لمرلا ددعك مكبونذ
 . ثيدحلا

 ىلإ اورّظنا . 'ٌلوقيف ايندلا ء رامسلا ىلإ زكي لجو زم هلا إف «ةفرعب تقو ف: :لاق نابح نبا ةياور يفو
 . ثبدحلا «جلاع ٍلمرو ءءامسلا رق ددع ثناك ناو . مهبونذ مهل ترفغ ينأ اودهشا ربع اث يدابع

 رسكو قوق ةانملا ءاتلا حتفب للا و . .هلسغو هرعش حيرستب دهعلا ُديعْبلا وه : :نيعلا رسكب (ُتِعَّشلا)
 رج ميجا ينجو اوما يحل عيا ب (ٌجعلا) و . هتحئار ترّيغت ىتح ٌفيظنتلاو بيطلا كرت يذلا وه :ءافلا
 .نْدبلا رحن وه : ةثلثملاب (ُجشلا) و .ريبكتلاب :ليقو ؛ةيبلتلاب توصلا عفر

 ا لنا هلأ وسو نع دج هلا يدر يره یل و ام 01011797 13

 .هريغو «ىلعي يبأ دئسم» نم ةدايزلاو . ةنيدجلاو ةكب ني عزم :(ءارفصلا) نزو ىلع )١(
 ا : ل هللا لوسرل لاق ًالجر نأ : هلوقو ؛«فيعض» : لاقف هللا همحر - خيشلا هيلع مكح نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 يف وهف «يذمرتلا دنع امل ًافالخ !!ًاعم ؟فيعضلا» و ٠حيحصلا» يف نادوجؤم «ةلحارلاو دازلا : :لاق ؟ليبسلا امو : لاق» و
 .[ش] . طقف «فيعضلا"

: 
 .ةقباشلا ةيشاحلا رظنا (۳)

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا )٤(
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 . اربع اش ينؤاج «ءالؤه يدابع ىلإ اورظنا :لوقيف «ءامسلا ةكئالم ٍتافرع ٍلهأب
 نم ثيداحأ يتأيسو .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ء«هحيحص» يف نابح نباو «دمحأ هاور

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «فوقولا [-۹]» يف عونلا اذه

 (امهب توصلا عفرو «ةيبلتلاو مارحإلا يف بيغرتلا) 5
 اوعبات» : لاق ب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نع (حيحص نسح) (۱) - ۱۱۳۳-۴۶

 سيلو ءةضفلاو بهذلاو ديدحلا كبح '”ريكلا يفي امك ءَبونذلاو ٌرقفلا نايف امهنإف ؛ةرمعلاو جحلا نيب
 3 !ههبونذب ٌسمشلا ٍتباغالإ ًامرحم هّموي ُّلَظَي نمؤم نم امو . ةنجلا الإ باو ةروربملا ةجحلل

 نم امو» :يذمرتلا خسن ضعب يف سيلو «۲حيحص نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور (هريغل ح)
 . ةدايزلا نودب «ةميزخ نبا حيحص و يئاسنلا يف وه اذكو "رخآ ىلإ «نمؤم

 عطقنم ىلإ هلامشو هنيمي ىلع ام هَل دهش الإ ؛ ؛ٌجحلاب هلل يبي نمؤم نم امو» :هيف نيزر دازو (هريغل ح)
 .«ضرألا

 . يئاسنلا الو يذمرتلا خسن نم ٍءيش يف ةدايزلا هذه رأ ملو

 ٌتلُم نم ام» : لاق ءَ هللا لوسر نع هلع هللا يضر دعس نب لهس نعو (حيحص) (۲)- ١١84-7
 هنيمي نع ؛انههو انهه نم ضرألا عطقنت ىتح ءردم وأ ٍرجش وأ رجح نم هلامشو هتيمي نع ام ىّ الإ يجلي
 .«هلامشو

 مزاح يبأ نع ةّيزغ نب ةرامُع نع شاّيَع نب ليعامسإ ةياور نم مهلك ؛يقهيبلاو هجام نباو يذمرتلا هاور

 مزاح يبأ نع ةّيزغ نب ةرامع ينثدح :- ديمح نبا ينعي - ةديبع نع ؟هحيحصا يف ةميزخ نبا هاورو . لهس نع
 .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاورو . لهس نع

 ليئاربج يناتأ» : ب هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع بئاسلا نب دالخ نعو (حيحص) (۳)- ۱۱۳۰ - 1

 . «ةيبلتلا "وأ لالهإلاب مهت داوصأ اوعفري نأ يباحصأ رم نأ '””ينرمأف

 )١( ثيدحلا تحت ًابيرق هريسفت مدقت ١1183/ ةيشاحلا لوألا بابلا )4(4.
 ىلع اولاحأ امنإو «ءيشب (نيزر) ةدايز ىلع اوملكت الو ؛ةدايزلا هذه اوجرخي مل مهنأ انه نيقلعملا قيقحت ةهافت نم :تلق (۲)

 دعب يذلا ثيدحلا اهل دهشي (نيزر) ةدايزو !!ةدايزلا هيف سيلو ؛(ثيدح ١١ /باب )١ مدقتملا دوعسم نبا ثيدح
 . (جحلا يف ةقفنلا يف -۲) يف روكذملا ورمع نبا ثيدحو

 . هبقع يتلا لهس ثيدح نيزر ةدايزل دهشيو :(5) مقر ًابيرق ينآلا ةريره يبأ ثيدح اهل دهشي نكل :تلق (۴)
 هتليضف ىلع ليلد ركذلا اذه يف هايإ اهعايتا : : تلق ؟هتيبلت عم امهريغو رجشلاو راجحألا ةيبلت يف ملسملا ةدئاف ام :ليق نإف (4)

 اهنأل ءايشألا هذه رجأ هل بتكي نأ زوجي هنأ ىلع . كلذل الإ ركذلا اذه.يف هايإ اهعابتا سيل ذإ ؛ ىلاعت هللا دنع هتناكمو هقرشو
 . ملعأ هللاو . ريخلا ىلع لاد هنأك ركذلاب نمؤملا راصق اعبت اهنع تردص

 :هلوقو «روهمجلل ًافالخ «ةيرهاظلا دنع بوجو رمأ ؛يباحصأ رما نأ» :هلوق اذكر . بجاو عئارشلا غيلبت ذإ «باجيإ رمآ وه )٥(
  ماقملا كلذ يف هل عرشي ام لهاجلل ًاميلعتو ؛مارحإلا راعشل ًاراهظإ مهتاوصأ اوعفري نأ»

 = .ةنيبع نب نايفس نع (دنهلا عبط) يذمرتلا ةياور وهو ءهتبثأ ام باوصلاو :«ةيبلتلاو» : ةطوطخملاو ةرامع ةعوبطمو لصألا (3)
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 يفأ ةميزخ نباو ««حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو كلام هاور

 2 .؟)(جحلا ر اعش [نم] اهنإف» : هجام نبا دازو «6هحيحص»

 : لاق لكي هللا لوسز نأ ؛هنع هللا يضر ينهُجلا دلاخ نب ديز نعو (ه ريغلد ص) (4)- ۳ ۵

 .«ٌجحلا ٍراعش نم اهنإف «ةيبلتلاب مهّتاوصأ اوعفريلف َكباحصأ رم :لاقف ٌليئاربج ينءاج»

 . ادانسإلا حيحصا : .لاقو مكاحلاو ««امهيحيحص» يف نابح ْنِباو ةميزخ نباو «هجام نبا هاور .

 الإ طق لهُم ٌلهأ امه : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (0) ۱١۳۷-۹

 . «معن» :لاق ؟ةنجلاب !هللا لوسر اي : ليق . ارش الإ طق ربكم ربك الو رش

 . (حيحصلا» لاجر امهدحأ لاجر يداي «طسوألا» يف يناربطلا هاور ٠

e YIسيلا ال لق لهم أما: لب هللا لوسر لاق :لاق هنأ الإ ؛  

 . «هبونذب

 TT يبلملا (ّلَهَأ)

 يأ: : ليس قو هللا وسر نأ : هنع هللا يشر قيدسلا ركب يبا نعو ريل احن 0311-11

 . اخّنلاو جعل : لاق ؟ٌلضفأ لامعألا

 نع ' ردكتملا نب دمحم ةا نم مهلك ؟«هحيحص» يف ةميزخ و «يذمزتلاو هجام نبا هاور

 1 . ؟نمحرلادبع نم دمحم عمسي مل» : يذمرتلا لاقو «عوبري نب نمحرلادبع

 . ؟ٌجشلاو جعلا» :لاق ؟ٌجحلا لاب ام : لاق هنأ الإ ؛رازبلاو ءهحّسصو مكاحلا هاورو

 ٠١ /باب.-4 ينعي] مدقتو .«ندبلا رحن :(جشلا) و «ةيبلتلاب جيجعلا :(ججعلا) ب ينعُي» :عيكو لاق

 - : .[ثيدح

 ام» : كي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع يوزرو (رکنم) (۲)- ۷۱۷ د ۱

 ربأ هنعو «كلام هعباتو .دمحأل ةياور وهو ءطقف «لالهإلاب» : لاقف هجام نبا كلذ سكعو «طقف «ةيبلتلاب» هنع يئاسنلا ءاورو =

 نایفسو وه هاور . كلام نع ًاضيأ دمحأ هاور اذكهو . «امهدحأ ديري «لالهإلاب وأ ةيبلتلاب» : ظفلب «يذمرتلا ةياور ؤحنب دواد

 ةيبلتلاب» : ظفلب هب ركب يبأ نب هللادبع ّيلإ بتك :لاق جيرج نبا امهعباتو . بئاسلا: نع هدانسإب ركب يبأ نب هللادبع نع

 يردأ الو : حور لاقو ؛«لالهإلا وأ ةيبلتلاب» : لاقف حور هفلاخو .ركب نب دمحم اذكه هنع هاور .امهنيب عمج :؟لالهإلاو

 نم سيلو «ميدق كشلا نأ ىلع لدي اذهف .امهنع دمحأ هاور .«(ةيبلتلا وأ لالهإلا) يف دالخ وأ هلئادب وأ انآ ؟لهَو انآ

 اذه ةياور ىلع ءالوه قافتاف «حور لاق امك «دالخ وأ ركب يبأ نب هللادبع نم وهف ؛نيمدقتملا نايفسو كلام ةياورل حرر

 ذاتسالا قيقحتب يذمرتلا ةخسن يف عقو امك ؛ةذاش ةيبلتلاو لالهإلا نيب عمجلا ةياؤر نأ ىلع لدي كشلا ىلع فرحلا

 رهو «نايفس:نع يديمحلا قيرط نم هدنع هنإف ؛هتاور دحأ وأ خسانلا نم أطخ وهو ؛4كردتسملا» يف عقو كلذكو ءساعدلا

 A2) «ةفحتلا» يف يروف كرابملا خيشلا لاق .«ةيبلتلاب وأ لالهإلاب» :كشلا ىلع (86) مقرب ؟يديمحلا دنسم» يق

 .8بيطلا وبأ هلاق . كشلن (وأ) ةملكو .ةيبلتلاب توصلا عفر هانعم نأل ؛ديرجتلا ةقيزط ىلع ءةيبلتلا : (لالهإلا) ب دارملا#

 هبنتق أ« هدعب يتلا دلاخ نب ديز ثيدح يف يه امنإو «بئاسلا ثيدح نم هريغ دنع الو هجام نبا دنع تسيل ةدايزلا هذه : تلق )١(

 ا )٠ «ةحيحصلا» يف جرخم وهو !!مقرلاب هجام نبال هوزع نيذلا ةث ةثالثلا نيقلعملا لثم نكت الو
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 . «همأ هتدلو امك داعف «هبونذب تباغالإ ؟ٌسمشلا َبيغت ىتح يبي هموي هلل )حضي مرح نم

 .هل ظفللاو «هجام نباو «دمحأ هاور

 يضر ةعيبر نب رماع ثيدح نم يقهيبلاو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (ادج فيعض) (۳) 718٠
 رع هللا

 : ك هللا لوسر لاق :هيفو ء[۱۹ مقر] لوألا بابلا يف دعس نب لهس ثيدح مدقتو "”(ادج فيعض)

 . «اهنم جرخو هبونذب سمشلا تبرغ الإ ؛ًايَلُم وأ الهم ًاجاح وأ «ًادهاجم هللا ليبس يف ٌملسم حار اما

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 (ىصقألا دجسملا نم مارحإلا يف بيغرتلا) ٦.

 نأ ؛اهنع هللا يضر ةملس مأ نع سنخألا نب بمآ يبأ ٍتنب ميكح ٌمآ نع (فيعض) (1) - كشف

 . ؛هل ٌَرفُغ ؛(؟!(سدقملا تيب) نم ةرمعب ّلهأ نم» : لاق كلي هللا لوسر

 . ع یحص دانسإب هجام نبا هاور

 نم اهلبق امل ةرافك ناك ؛سدقملا تيب نم ةرمعب لهآ نم» : ل هللا لوسر لاق :تلاق :هل ةياور يفو

 .ةرمعب سدقملا تيب نم يمأ تجرخف :تلاق ."بونذلا

 دجسملا نم ّلهأ نم» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :تلاق :هظفلو ««هحیحص» يف نابح نبا هاورو

 .ةزمعب هنم تّلهأ ىتح سدقملا تيب ىلإ ميكح مآ تبكرف : لاق . «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ؛ةرمعب ىصقألا

 ؛مارحلا دجسملا ىلإ ىصقألا دجسملا نم ةرمع وأ ٍةجَحب ّلهأ نم» :امهظفلو ؛يقهيبلاو دواد وبأ هاورو

 .[لاق] امهتيأ يوارلا كش .«ةنجلا هل تبجو وأ ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ

 ىصقألا دجسملا نم ةرمعلاو جحلاب ّلهأ نم :لوقي يب هللا لوسر تعمس :تلاق :يقهيبلل ةياور يفو

 )١( نم هريسفت عم (لوألا ثيدحلا /باب -4) رباج ثيدح يف هوحن يتأي المؤلف 

 يف جرخم وهو .ثيدحلا <. . .هلل ًاموي ىحضأ نم» :هظفلو ءيناربطلا قيرط نم «بعشلا يف يقهيبلا دنع وه :تلق (؟)
 .,(5855و018٠9) «ةفيعضلا"

 .[ش] .ةقباسلا ةعبطلا نم مكحلا اذه طقس (۳)

 رهطملا هانعمو ؛ةددشم لادو فاقلا حتفو ميملا مضب وأ «ةففخم لادلا رسكو فاقلا نوكسو ميملا حتفب وه :(سدقملا تيب) (4)

 اهمهأ )١5(: بابلا يف اهضعب يتأيسو ؛فيلأتلاب تدرفأ ةريثك لئاضف هلو «فورعم دلب وهو «بونذلا نم هب رهطتي يذلا
 ؛(نيطسلف) نم اولتحا ام ةلمج يف دوهيلا هلتحا دقو ءاهيلإ لاحرلا دشت يتلا ةثالثلا دجاسملا دحأ وه يذلا ىصقألا دجسملا

 ىتح موق ام غي ال هللا نإ :لوقي هللا نكل ءاهايإ نييبيلصلا لالتحا دعب نم مهيلإ اهداعأ امك ؛ ؛نيملسملا ىلإ هللا اهداعأ

 رّيغي نأ ًاقح اودارأ نإ «ةئيسلا قالخألاو :ةفرحنملا دئاقعلا نم مهسفنأ يف ام اورّيغي نأ نيملسملا ىلعف ««مهسفنأب ام اورّيغي

 مهي لزن ام ىلاعت هللا

 نم هضعب كل رهظي !؟9نئسلا رصتخم» يف هسفن فلؤملا هنيب امك هدانسإو هنتم يف بارطضاو «ةلاهج هيفو فيك :تلق (2)

 .(511) ؛ةفيعضلا# يف جرخم وهو .انه فلؤملا اهقاس يتلا تاياورلا
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 : جوو ؛رجات امو هند نم م رقع 6 , ٠ ' :؟١!ةنجلا هل تبجوو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ؛مارحلا دجسملا ىلإ

 «يناميلا نك رلاو دوسألا رجحلا مالتساو فاوطلا يف بيغرتلا) ۷

 (تيبلا لوخدو ماقملا لضفو امهلضف يف ءاج امو
 ال يلام : رمع نبال لوقي هابأ عمس هنأ ؛ريمع نب ديبع نب هللادبع نع (هزیغل ص) (1)- 151 1١

 هللا لور هس هع ربنا ذل رمع نبا لاقف ؟يناميلا نكرلاو دوسألا زجحلا : تك

 : لوقي هيا

 ش ها ع ا ال
 1 :لوقي هتعمسو :لاق

 .«ةبقر لدعك ّناك ؛نيتعكر ىلصو "يصح ًاعوبسأ فاط نمو» (هريغل ص)- ۲

 1 :لوقي هتعمسو :لاق
(DVT °ا ء تانسبخ رشع هل بنک الا ؛ 5000 جر عفر ام» (فيعض) -  

 :«تاجرد رشع هل عفرو ‹تائیس رشع

 : لوقي كك هللا لوسر تعمس ينإ : هظفلو «يذمرتلاو ؛هظفل اذهو دمحأ هاور

 ش ٠ .هأياطخلل ةرافك امهّحسم نإ»-١
 ٠ : لوقي هتعمسو

 ةن اهب بو .ًةنيطخ اهب هللا طح الإ ؛ىرخأ عرب الو امدق عضب الا (هريغل ص)- ۲

 ينإق لعفأ نإ | :لاق :هظفلو ءادحيحصا) يف ةميزخ نباو ءادانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاورو

 : لوقب لي هللا لوسر تعمس

 فلل

 قفز

 فقل

 ١ «اياطخلا ٌطحي امهُحسم»- .

 :لوقي هتعمسو

  - ۲ٌفئيطخ هنع ّطَحو ءةنسح هل هللا بتك الإ ؛ًامدق عضب ملو .ًامدق.غفري مل ؛تيبلاب فاط نما

 تاهجلا يفر «ةدحاو قيرطلا نال يدجيال امم كلو اهيف كش ال هنأ الإ ؛ ؛اهلبق يتلاو ةياورلا هذه نيب ركذي قرف ال : :تلق

 : .ًافنآ تركذ امك بارطضالاو

 نم اهيف دب ال ىمسم ددعب ةديقملا تادابعلا لئاضف نأ ىلإ ةراشإ هيفو .صقن الو ةدايز ال اعبس هلعجيف هددع رصحي : يأ

 . هبنتف «صقني الو ديزي ال ءددعلاب كسمتلا

 ةباتكلا فيعبفت نود نكل رخآ ثيدحن يف ًاقلطم ءاج دقو «ةيتآلا ةميزخ نبا ةياور هيلع لدي امك ةيغكلا لوح فئاطلا ينعي

 : .ًافنآ مدقت امك عفرلاو عضولاو

 لوألا : نيمقر خيشلا اهاطعأ اذلو « اعم «فيعضلا و ؟حيحصلا» يف ف تءاج «ثيدحلا نم (دمحأ ظفل) ةعطقلا هذه :انلق]

 .[[ش].. هنم فذحلا هقحو «"«حيحصلا» يف عقو اذك ؛ةرقفلا مقر وهو (7) يناثلاو ؟فيعضلا» يف همقر وهو )١(
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 . «ًةجرد هل '"”بتكو

 :لوقي هتعمسو

 . ؛ةبقر ٍقتعك ناك ًاعوبسأ ىصحأ نما (هريغل ص) ۳

 ّطحي يناميلا نكرلاو رجحلا ٌحسم» :لاق كي يبنلا نأ ؛ًارصتخم (هحيحص» يف نابح نبا هاورو (حیحص)

 . «اطح اياطخلا

 ."هللادبع نع بئاسلا نب ءاطع نع مهلك هوور» :(ظفاحلا لاق)

 فاط نم» : ب هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ردكنملا نب دمحم نعو (هريغل ص) ١١40-14 -)١(

 . «اهقتعي ةبقر لدعك ناك ؛هيف وغلي ال ًاعوبسأ تيبلاب

 . تاقث هتاورو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 حابر يبأ نب ءاطع لأسي ماشه نبا تعمس :لاق ةّيوَس يبأ نب ديمح نعو (فيعض) (۲) 77377406

 اكلم نوعبس هب َلُكْو١ :لاق كيلي يبنلا نأ :ةريره وبأ ينثدح : ءاطع لاقف ؟تيبلاب فوطي وهو يناميلا نكرلا نع

 انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر# ءةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ مهللا :لاق نمف

 لاقف ؟دوسألا نكرلا اذه يف كغلب ام !دمحم ابأ اي :لاق دوسألا نكرلا غلب املف . «(نيمآ) :اولاق «(رانلا باذع

 نبا هل لاق .«نمحرلا دي ضوافي امنإف هضواف نم» :لوقي ب هللا لوسر عمس هنأ ؛ةريره وبأ ينثدح :ءاطع

 فاط نم» :لاق كي يبنلا عمس هنأ ؛هنع هللا يضر ةريره وبأ ينثدح : ءاطع لاق ؟فاوطلاف !دمحم ابأ اي : ماشه

 الإ ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو «هللا الإ هلإ الو ءهلل دمحلاو .هللا ناحبس) ب الإ مّلكتي الو ًاعبس تيبلاب

 وهو ملكتف فاط نمو «تاجرد رشع اهب هل عفرو «تانسح رشع هل تبتكو «تائيس ٌرشع هنع ْثّيحُم ؛(هللاب
 . «هيلجرب ءاملا ضئاخك هيلجرب ةمحرلا يف ضاخ ؛لاحلا كلت يف

 . ””نخياشم ضعب هنسحو . ةيوس يبأ نب ديمح ينثدح : شايع نب ليعامسإ نع هجام نبا هاور

 لك هللا لري :ا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۳) ٢-۷۲۲

 .«نيرظانلل نيرشعو « نيّلصملل نيعبرأو «نيفئاطلل نيتس «ةمحر ةئمو نيرشع مارحلا هتيب جاجح ىلع موي
 . ؟7نسح دانسإب يقهيبلا هاور

 الص تيبلا لوح ٌفاوطلا» :لاق ةَ يبنلا نأ ؛ًاضيأ سابع نبا نعو (حيحص) (۳) - 1141 ١510

 . «ريخب الإ ملكتي الف ملكت نمف هيف نوملكتت مكتأ الإ

 سابع نبا نع يور دقو» :يذمرتلا لاق .«هحيحص» يف نابح نباو «- هل ظفللاو  .يذمرتلا هاور

 )١( مقرب انه ًابيرق هظفل يتأيو ء(دراوم-١٠٠٠ مقر) «نابح نبا حيحص# يف عقو امك (عفرو) بارصلا لعلو .لصألا اذك )0(.

 ,(9018) ؟ةحيحصلا# يف جرخم وهو ؛طالتخالا لبق هنم عمس نمم هريغو يروثلا هنع هاور نكل . طلتخم ءاطع نأ ينعي ()

 يبأ نب ديمح نإف ؛اهنم اذهو «نييزاجحلا يف فيعض شايع نب ليعامسإو ءال ملو ؛هنيسحت يجانلا ظفاحلا ركنتسا :تلق . ()

 .(181/5) ؛طسوألا» يف يناربطلا لاق امك ليعامسإ هب درفت دقو !ًاضيأ فيعض هسفن وه هنأ عم «يكم ةيوس
 . ةيناثلا ةعبطلا (۱۸۷) «ةفيعضلا» يف هتليب ؛ نيك ورتم هيف نإف ؛ريبك لهاست وهو «لاق اذك )6(
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 ۲۲ بتاسلا نب ءاطع ثيدح نم الإ ًاعوفرم هفرعن الو «ًافوقوم

 نم ّجَرَخ هرم نيسفخ تيبلاب فاط نم» : لَو هللا لوسر لاق : هع نيل فيك جاوا

 . (همأ هتدلو مویک هيونذ

 ! :لاقف :؟ثيدحلا اذه نع - يراخبلا ينعي  ًادمحم تلأس بيغ تيد :لاقو يذمرتلا ءاور

 .«هلوق نم سابع نبا نع ىورُي
 ل لا لور تعمس :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (حيحص) (4) 1149-48

 .«ةبقر ٍقتهك ناك ؟نيتعكر ىلصو «("!تيبلاب ّفاط نم» :لوقي

 .[بابلا يف لوألا ثيدحلا يف] مدقتو ««هحیحص)» يف ةميزخ ناو «هجام نبا هاور

 تيبلاب اظ نمدأ :لوقي ب هللا لوسر تعمس :؛ ؛لاق ًاضيأ هنعو (هريغل ص) (۵) - 1١14-4

 .«ًةجرد اهب هل حفرو :ٌةنسح اهب هل ٌبتكو «ًةئيطخ اهب هنع هللا طح الإ ؛ىرخأ فري الو ءًامدق عضي ال ؛ًاعوبسأ

 : .هل ظفللاو «نابح نباو ؛«هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور

VE141أضون نم: :لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نع يورو (عوضوم) (5)-  

 نأ دهشأ ؛ ءربكأ هللاو ءهللا مسب) : لاقف هملتسا اذإف ؛ةمحرلا يف ضاخ ؛ ةملتسي نكرلا ىنأ مث ءءوضولا غبسأف

 بتك ؛تيبلاب فاط اذإف «ةمحرلا هترمغ ؛(هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 : نیعبس يف عفشو ءةجرد فلأ نيعبس هل عفرو «ةئيس فلأ نيعبس هنع ًطحو «ةنسح فلأ نيعبس مدق لكب هل هللا

 رفع برا قلع: ول هللا بنک ابا تجار اناج نينعكر دنع نصف یار مافن ىتأ اذإف ءهتيب لهأ نم

 1 . «همأ هتدلو ٌمويك هبونذ نم جرخو ٠ ليعامسإ دلو نم ةرّرَحُم

 .ًاقوقوم يناهبصألا مساقلا وبأ هاور

 : رجلا يف هللا لوسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (4)5 1

 ا ؛ ةملتسا نم ىلع دهشي «هب قطني ناسلو ءامهب رصبي نانيع هل ةمايقلا موب هللا همي هللاو»

 . ؟امهيحيحص) يف نابح نباو ةميزخ نباو ««نسخ ثيدح» : لاقو يذمرتلا هاور

 )١( نيهجو نم دودرم وهو «مدقتملا ثيدحلا يف قبس امك ءاطع طالتخاب هلالعإ ىلإ ريشي :

 ينالقسعلاو ديعلا قيقد نبا ثيدحلا .ىّرق كلذلو «يروثلا نايفس هنع هاور هنأ : لوألا .

 ؛ليلغلا ءاورإ# يف اذه ليصفتو «يذمرتلا لوقل فالح ؛هعفر ىلع ناتق هعبات هنأ . :رخآلاو )1/ 184 20 506

 !مهسقنأب مهفرعو هللا مهاده:! ثيدحلا اوفعضف «ةث ةثالثلا نوقلعملا

 دقو اهيصحيا : ةا دما رو تلق . .«ةبقر لدعك وهف ًاعبس فاط نم : ظفلي يثأسنلا هاورو» :(۲/۱۳۲) يجانلا لاق (۲)

 : لوألا بابلا ثيدح يف مدقت

 . (0577) «ةفيعضلا» يق جرخم وهو :«يناهبصألا#أ نم اهتكردتساو ؛لصألا نم تطقس (۳)

 ردح مت 17 ل هيب ةنس عابتاو هللا ةعاط وه قحب همالتساو «مالسإلا نيد وهو حب اهب ًاسيلتم : يأ ءةبالملل ءابلا (5)

 .ررضلل (ىلع) تسيلو « هب قلعتملا هللا قح هئادأ ىلع ةداهشلا يه هيلع ةداهشلاو . هسفن
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 ٌنكرلاو دوسألا ّرِجَحلا هللا ٌثعبي» :هظفلو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (فيعض) (5) - ٠ - ۷٠١

 .ءافولاب امهملتسا نمل نادهشي «ناتفشو ناناسلو نانيع امهلو ةمايقلا موي يناميلا

 لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ح) (۷)- ۳ _ ١١45

 .«ناتفشو ناسل هل "سبق يبأ نم َمظعأ ةمايقلا موي "رك رلا ينأي» : الك هللا

 1 . نسح دائسإب دمحأ هاور

 زع هللا نيمي وهو ءٌقحلاب هملتسا نمل دهشيلا :دازو «(طسوألا» يف يناربطلاو (فيعض) (7)-777- ٠

 .هَقْلَح اهب حفاصي «لجو
 . (هقْلَح اهب حفاصي يتلا هللا نيمي وهو «ةّينلاب هملتسا نّمع مّلكتي» : دازو ؛0هحيحص) يف ةميزخ نباو

 اذه اودهشأ» :ِهلكَي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (۸) - ۷۲۷ _ ٤

 1 . «هملتسا نمل دهشي ناتفشو ْناسل هل ءعّمشي ٌمفاش ةمايقلا َموي هنإف ؛ًاريخ رجحلا

 . لوهجم دابع نب ديلولا نأ الإ ؛تاقث هتاورو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 لزن» : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) (۸) - ٥ -_ ١١45

 . «مدآ ينب اياطخ هْنَدَوَسف «نبللا نم ًاضايب ٌدشأ وهو ءةنجلا نم ُةوسألا ُرَجَحلا

 .«حيحص نسح ثيدح" :لاقو «يذمرتلا هاور

 .«؟!:جلشلا نم ًاضايب ٌدسأ» : لاق هنأ الإ ؛«هحيحصا يف ةميزخ نباو

 ٌرجحلا» : لاق : هظفلو «نسح دانسإب «ريبكلا» و ؛طسوألا» يف يناربطلا هاورو (فيعض) (۹)- ۷۲۸ - ٠

 سجر نم هّسم ام الولو ءاهمّلاك ضيبأ ناكو «هريغ ةنجلا نم ضرألا يف امو ءةنجلا ةراجح نم ٌدوسألا
 .«أرب الإ ةهاع وذ هّسم ام ةيلهاجلا

 اياطخ هتدّوس امنإو ءةنجلا تيقاوي نم ءاضيب ةتوقاي ُوسألا ٌرجحلا» :لاق ةميزخ نبال ةياور يفو
 . ايندلا لهأ نم هلّبقو هملتسا نمل دهشي ؛دحا ّلثم ةمايقلا موي تعبي «نيكرشملا

 هْنَدَّوَس ىتح .جلثلا نم ًاضايب دش ناكو ءةنجلا نم ٌدوسألا ٌرجحلا» :لاق ًارصتخم ©*يقهيبلا هاورو

 .اكرشلا لهأ اياطخ

 .ةّرْوّلبلا يهو :(ةاهم) عمج ءًاروصقم :اهملا

 ١/۲۳١(. /50) «راتخملا ثيداحألا» يف يسدقملا ءايضلا هجرخأو :تلق (1)

 لج نم لق وهو ءامهريغو «(۳۳۷ /۱) «طسوألا مجعملا و (1117/7) هدنسملا» نم بيوصتلاو ؛«يناميلا نكرلا» : لصألا ()

 !هبيوصت ةثالثلا نيققحملا تاف امم

 1 .هيف ىنب نم لوأ هنأل ؛دادح جحذَم نم لجرب يمس ةكمب لبج (۳)

 ادحاو اوحجري ملو «نيظفللا اوئسحف ةئالثلا نوقلعملا امأو ء(۲11۸) «ةحيحصلا» يف هتققح امك ظوفحملا رهو :تلق )٤(

 .هنم دی الو !رخا ىلع امهنم

 .[ش] «حيحصلا» يف امل ةعبات ةياورلا هذه (0)



٠ J-4 7نم ٌدوسألا ٌنكرلا زن :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (لفيعض)  

 ..؟ميهاربإ دعاوق ىلع عضو مث «ةنس نيعيرأ ثكمف ؛ءاضيب اهم ناک ف بأ ىلع عضوف «ءامسلا
 . حيحص دانسإب ًافوقوم ؛ريبكلا» يف ف يناربطلا هاور

 ا ةّرهظ نسم وهو ءا هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنعو (هزيغل ص) (4)- ۷ _ ۱۱٤۷

  «برغملاو ٍقرشملا نيب ام اتءاضأل امهّرون َسَمْط هللا نأ الولو ءةنجلا ٍتيقاوي نم ناتتوقاب ٌماقملاو ٌنكرلا"

 هقيرط نمو «مکاحلاو 2'>هيبص نب ءاجر ةياور نم امهالك ؛«هحيحص» يف نابح نباو «يذمرتلا هاور
 . يقهيبلا

 طخ نم هكم ا الولو نجلا توقا نم ماقملاو كرل نإ : لاق يقهييلل ةباور يفو (حيحص نسح) ا

 .«يِفش الإ ميقسالو ة ةهاع يوذ نم امهم امو ؛برغملاو ٍقرشملا نيب ام ءاضأل ّمدآ ينب

 لإ اع وق هس ام ةيلهاجلا ساجنأ نم هن ام الل :لاق هعفر ًاضيأ.هنع هل ىرخأ يفو (حيحص) :

 1 . ريغ ةنجلا نم ٌءيش ضرألا ىلع امو «َّيِفش

)١1( - ۷۳۴١ - AAدك د ةر دكا : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (ادج فيعض)  

 انهه !رمج اي : لاقف «يكبي باطخلا نب رمعب وه اذإف تقلا مث.ءآلبولع يكيي هيلع هيس عضو مل ٠ «ٌرجحلا
 . «تاربّعلا بكت

 هب دزفتا : ملاوي اعلا هقيرط نمو حجو الار يسيح يف ةليزع ناز ؛هجام نبا هاور ٠

 : .("كورتم وهو « هثيدح نم الإ هفرعن الو» :(ظفاخلا لاق) . "نوع نب دمحم

 ىحضلا ٌعافترا ةكم انلخدف» :لاق امهنع هللا يضر هلئادبع نب رباج نعو (ركنم) (۱۲) 11-6

 هانيع تضافو هملتساف رجحلاب أدبف دجسملا لخد مث «هتلحار عا دجسملا باب - يب :يبنلا ينعي - ىتأف

 مث ءةيلع ةيدي عضوو ربل ل غرف املف . غرف ىتح ًاعبرأ ىشمو اثاث لمرو : لاق .ثيدحلا ركذف . ءاكبلاب

 . ؟ههجو امهب حسم

 00000 :لاقو مكاحلاو ءهل ظفللاو «هحيحص# يف ةميزخ نبا هاور

 ٌلخد نم» : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فیعض) (۱۳) 027 -

 .هل ًاروفغف ةئيس نم جرخو ٍةنسح يف ٌلخد َتيبلا

 ..«ريبكلا جحلا» يف ف هقرط تجرخ دقو «هريغو مكاحلا دنع دحاو ريغ هعبات نكل : تلق )١(

 هللا مهاذه . ةثالثلا نوقلعملا امهفعض دقو :(55"1) «ةحيحصلا يف جرخم هلبق يذلاو اذه (؟)

 كلذ نم هعنم نكل هب كورتملا درفتل ؛ديدشلا فعضلاب ٌٍيرح وهو ثيدحلا ةوقب رعشملا (نع) ظفلب هردصي اذه عمو : تلق (۴۳)

 نبا هنم بيرق «مكاحلاك نيلهاستملا نم ناك ولو «هححص نم مكح هيلع رثؤي لب ؛هملع هيلإ هيّدؤي امب ذحألا مزتلي مل هنأ

 هنع مهوأ فيك فلؤملا نم بجعلاف !«اذه نوع نب دمحم نم بلقلا يفو# : لاقف ثيدخلا ةلع نع فشك اذه نكلو ؛ةميزخ
 !؟ فالح

 )٤( ركنم ثيذحلا يف هجولا حسمو ءاكبلا ركذو «ملسم هب جتحي ملو ؛قاحسإ نب دمحم ةنعنع هيفو «لاق اذك .
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 . لّمؤملا نب هللادبع ةياور نم «هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور

 (هلضفو «ةجحلا يذ رشع يف حلاصلا لمعلا يف بيغرتلا) 4

 مايأ نم ام» : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع(حيحص) (۱) - ١١48-0

 داهجلا الو !هللا ٌلوسر اي :اولاق .«رشعلا َمايأ ينعي .مايألا هذه نم لجو زع هللا ىلإ ٌٍبحأ اهيف حلاصلا لمعلا

 .«ءيشب كلذ نم مجري مل مث «هلامو هسفنب چرخ ٌلجر “الإ ؛هللا ٍليبس يف ٌداهجلا الو» : لاق ؟هللا ٍليبس يف

 .هجام نباو دواد وبأو يذمرتلاو يراخبلا هاور

 دلع فش ا لاق : هظفلو «ديج دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلاو (فيعض) ۰ - ۷۳۳ - )١(

 . «ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلا نم ٌّنهيف اورثكأف ٠ ءرشعلا مايأ نم نهيف لمعلا هللا ىلإ ٌبحأ الو

 ٍرْشَع يف هلمعي ربخ نم ًارجأ مظعأ الو هللا دنع ىكزأ يلمع نم ام» : لاق ؟"'يقهببلل ةياور يفو (نسح)

 ملف هلامو هسفنب جرخ ٌلجر الإ هللا ٍليبس يف ُداهجلا الو» :لاق ؟هللا ليبس يف ٌداهجلا الو : ليق . «ىحضألا

 ٌرَدَقُب داكي ام ىتح «ًاديدش ًاداهتجا ٌدهتجا رشا ُمايأ ّلخد اذإ ريبج نب ديعس ناكف :لاق .؟ءيشب كلذ نم مجري

 . هيلع

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر  دوعسم نبا ينعي  هللادبع نعو (حيحص) (۲) - ١١48-5

 الود :لاق ؟هللا ٍليبس يف ٌداهجلا الو :ليق .«رشَعلا مايأ نم لضفأ اهيف "”حلاصلا لمعلا مايأ نم ام» : 6

 . "[همد قيرهأو ءهداوج رثع نم الإ] ءهللا ليبس يف ٌداهجلا

 . حيحص دانسإب يناربطلا هاور

 ايندلا مايأ ٌلضفأ» : لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل ص) 0120 1١90-91

 ٌلجر الإ هللا يبس يف نهم الو» :لاق ؟هللا ٍليبس يف نهّلثم الو : لبق .« ةجحلا يذ ٌرشع : ينعي - - ٌرشعلا

 . ثيدحلا «بارتلاب ههجو رع

 دنع لضفأ مايآ نم ام» : لاق : هظفلو ؛حيحص دانسإب ىلعي وبأو «نسح دانسإب رازبلا هاور (هريغل ص)

 : لاق ؟هللا ليبس يف ًاداهج نهتدع مآ لضفأ نه !هللا لوسر اي : لجر لاقف :لاق . ؛ةججلا يذ رشع مايأ نم هللا

 . ثيدحلا «بارتلا يف ههجو رفعي ريفع الإ ٠ ءهللا ليبس يف ًاداهج ّنِهنَدِع نم ٌلضفأ َّنُه»

 .[يلاتلا بابلا لوأ] هللا ءاش نإ همامتب يتأيو . ؛هحيحص» يف نابح نبا هاورو

 . لجر داهج الإ :يأ ()

 . نسح هدنسو ء(۲-١۲۹ /۲) يمرادلا مامإلا وهو الأ ؛رهشأو هنم ةقبط ىلعأ وه نم هاور دق :تلق (۲)

 يف سيل وه اذكو ۲١۹(. /۸) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو ء(١٠٠٤٠٠ )555/٠١/ يناربطلا دنع سيل (حلاصلا) ظفل (۳)

 ميعت وبأ هححصو .(عمجملا»

 «نيتفوكعملا نيب يتلا ةدايزلا هنمو ءهححصو ء(۹/۸١۲) ؛ةيلحلا» يف ميعن وبأ هنعو )0١5208/187/1١(. ؛ريبكلا» يف (5)

 دنسلاو «٠ءيشب كلذ نم عجري مل مث «هلامو هسفنب جرخ نم الإ : ظفل نكل (۱۷۷۷ ٤٠١/ /1) ًاضيأ ؛طسوألا» يف يهو
 !دحاو
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 حا مايأ نم ام» : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (1) - نراك 144

 ةليل مايقب اهنم ٍةليل لك مايقو «ةئس مايصب اهنم موي لک مایص ُلَدَعُي ؛ رجلا يذ رئت نم اهيف هل ديمي نأ هللا ىلإ

 : .اردقلا

 نب دوعسم ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو لاو هجام نباو يذمرتلا هاور '

 اذه ريغ نم هفرعي ملف ؟ثيدحلا اذه نع  يراخبلا ينعي  ًادمحم كلأسو .مهق نب ساهنلا نع «لصاو
 ٍ ْ .ةهجولا

 ىيحي انثدخ : نالا نبع نب يدي نع شر كيسا یورک لاق) ( فيفا واب العم

 نبا نع ريبج نب ديعس نع - EEE نب تي ع نط انزل

 هذه نم لجو زع هللا ىلإ ٌبحأ هيف لمعلا الر هللا دنع ٌلضفأ مايأ نماام» : : لَو هللا لوسر لاق :لاق سابع

 نس مايضب لدي اهنم موي مايص نإو ءهللا ركذو ريبكتلاو ليلهتلا نم نهيف اورثكأف .- رشعلا نم ينعي  مايألا

 . «فعض ةئم عبسب فعاضي نهيف لمعلاو

 مو لک : E لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (4) 56

 . لضفلا يف ينعي :لاق . موي فالآ ةرشع ؛ةفرع مويو «موي بأ

 و سأب ال يقهيبلا دانْبسإو «يناهبصألاو يقهيبلا هاور

 ةدزغ ردقك ؛رشعلا مايأ نم مويلا يف لمعلا نأ ينغلب : . لاق يعازرألا نعو «فيعض) (۵) 110-35

 هيي د يعازوألا لاق . ةداهشب ٌقرما صتخي نأ الإ < ءاهليل سرمو ءاهّراهن ماصي « هللا ليبس يف

 ١ لك يبنلا نع موزخم ينب نم لجر
5 : 

 (ةفرع موي لضفو ,ةفلدزملاو ةفرعب فوقولا ف بيغرتلا) -

 هللا دنع مايأ نم اما : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع (فیعض) (۱) - ۷۳۸ . ۷

 : لاق ؟هللا ليبس يف ًاداهج َنهتَدِع مأ لضفأ ّنه !هللا لوسر اي : لجر لاقف :لاق .«ةّجحلا يذ رشَع نم لضفأ

 ىلاعتو كر رابت هللا لزني ؛ةفرع موي نم هللا دنع لضفأ موي نم امو . “للا يبس يف ًاداهج َّنِهتَدِع نم لضفأ َّنه»

 «نيحاض ًاربُغ ًاثْنش ينؤاج يدابع ىلإ اورظنا :لوقيف ءءامسلا ّلهأ ضرألا لهأب يهابيف .ءايندلا ءامسلا ىلإ

 ٠ .«ةقرغع موي نم رانلا نم ًاقيتع ٌرثكأ ٌموي رب ملف «يباذع اوري ملو «يتمحر نوجري «قيمع جف لك نم اوؤاج

 نم اذه سايع نبا ثيدح امهدنع أدبي مث ؛ةرامع ةعبط اذكو ؛لصالا يف ةريره يبأ ثيدح ىلع ظفاحلا مالك يهي انه ىلإ )١(

 رصف !ةلطوطخمملل افؤلخ ١ .نعو# :لاقف ةفطاعلا واولا هلوأ يف ةرامع دازو ! مقر نودبو !«. . .ريبج نب دعس نعا :هلوق

 !دانسإ الو جيرخت هل سيل امهتعابط ءوسب ثيدحلا

 براو /1١ «يقهيبلا بعش» :رظنا :سلدم  يرصبلا وهو  نسحلاو .سنأ نع نسحلا هيف :تلق (۲)

 0 2654/180/1)«يناهبصألا .

 . هبتناف . هلبق يذلا بابلا يف مدقت دقو «هريغل حيحص ثيدحلا انه ىلإ (۳)
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 لوسر لاق :هظفلو يقهيبلاو «هل ظفللاو ؛هحيحص» يف نابح نباو «ةميزخ نباو رازبلاو ىلعي وبأ هاور

 نعش ينوتأ يدابع ىلإ اورظنا : لوقبف ؛ةكئالملا مهب يهابي ىلاعتو كرابت هللا نإف ةفرع موي ناك اذإ» : يب هللا

 ءًانالفو أقر ًانالف مهيف نإ : ةكئالملا لوقف .مهل ترفغ دق ينأ مكُدهشأ «يتيمع جف لك نم َنيحاض اربع
 . (ةفرع موي نم رانلا نم ًاقيتع رثكأ موي نم ام» : ايب هللا لوسر لاق .«مهل ترفغ دق : لجو زع هللا لوقي : لاق

 7 .نيفرح وأ فرح يف الإ اقلتخي مل ؛هوحن ةميزخ نبا ظفلو
 .دسافملا بكتريو «مراحملا ىشغي يذلا وه :(قّمّرملا)

 لكل لاقي ءاهنم نيرتتسم ريغ سمشلل نيزراب يأ :ةلمهملا ءاحلاو ةمجعملا داضلاب وه (نيحاض) : هلوق

 . حاضل هنإ : هنکیو هلظي ءيش ريغ نم سمشلل زرب نم

 يؤر ام» :لاق يب هللا لوسر نأ «زيرك نب هللاديبع نب ةحلط نعو (فيعض) (۲) - ۷۳۹ _ ۸

 لّرنت نم هيف ىري امل الإ كاذ امو «ةفرع موي يف هنم ظيغأ الو ُرقحأ الو ٌرحدأ الو ٌرْغصأ هيف وه ًاموي ناطيشلا
 . “'"ةكئالملا عري ليربج ىأر هنإف ءردب موي يؤر ام الإ ؛ماظعلا بونذلا نع هللا زواجتو ءةمحرلا

 . لسرم وهو ءامهريغو هقيرط نم يقهيبلاو كلام هاور

 . ٌلذأو دعبأ يأ : ءار امهدعب نيتلمهملا ءاحلاو لادلاب (رحدأ)

 : ةفرع موي يب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىماصلا نب ةدابع نعو (فيعض) (۳)-۷ ۹ ٤١

 مكئيسم بهوو «مكنيب اميف ِتاعبتلا الإ مكل رفغف مويلا اذه يف مكيلع '”َلَّوطت لجو زع هللا نإ !سانلا اهيأ»
 (عمَّج) ب ناك املف .«هللا مساب اوعفداف «لأس ام مكنسحمل ىطعأو «مکحلاصل مكحلاطو «مكنسحمل

 قّرفت مث .مهّمعتف ةمحرلا لزنت «مكيحلاط يف مكيحلاص عفشو «مكيحلاصل رفغ دق لجو زع هللا نإ :لاق

 ام نورظني ٍتافرع لابج ىلع هدونجو ٌسيلبإو .هديو هناسل ظفح نمم بئات لك ىلع عقتف «ضرألا يف ةرفغملا

 .«روبثلاو ليولاب هُدونجو ٌسيلبإ اعد ٌةمحرلا ِتّلَرَ اذإف « مهب هللا عنصي
 . مسي مل الجر مهيف نأ الإ ؛!حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 :لوقي ةي هللا لوسر ٌتعمس :لاق : هظفلو «سنأ ثيدح نم ىلعي وبأ هاورو (فيعض) (4)- ٠-741١

 اولبقأ ءًاربُع ًائعش يدابع ىلإ اورظنا !يتكئالم اي :لوقي ءةكئالملا مهب يهابي ٍتافرع لهأ ىلع َلّوَطَن هللا نإ»

 تبهوو .؟!ههبيِغَر تعَّفَشو «مهءاعد تبجأو «مهل ترفغ دق ينا مكذهشأت .ٍقيمع جف لك نم ّيلإ نوبرضي
 ىلإ موقلا ضافأ اذإف مهنيب يتلا تاعبتلا ريغ ينولأس ام عيمج مهينسحمل ٌتيطعأو «مهنسحمل مهئيسم

 )١( ملعأ هللاو .راشتنالاو قرفتلا نع مهفكي هنأكف .برحلل مهفصيو مهقوسيو مهبتري :يأ .

 . ملعأ هللاو .ملاظملا :يأ (تاعبتلا الإ) : هلوقو . لضفلا :ىنعمب (لوطلا) نم خلإ . . .مويلا اذه يف مهيلع لضفت :يأ (؟)
 !ملعلا نم مهغلبم كلذ !!تافرعب ٠١٤( /۲) ةثالثلا ةلهجلا هرسفو .ةفلدزملل ملع (*)

 خسنلا رثكأ نأ (۲ /۱۳۳) يجانلا دافأو ؛ةطوطخملا يف اذكو طفنلا لامهإ (مهبعر) ٠١١5(: /۳) ىلعي يبأ يفو «لصألا اذك (5)

 ةبغرلا يف اوداع» :نيعضوم يف هدعب هلوقل قيقحت وهو ««مهتبغر» :باوصلاو .فيحصت وهو :لاق ءانتخسنل ةقباطم

 .ةرامع ةعبطل قفاوم اذهو .؟بلطلاو



 ةبغرلا يف اوداعف اوفقو يدابع E اي :لوقيف لا ىلإ بلطلاو ةبغرلا يف اوداعو اوفقوو «(عمج)

 ٌتيظعأو : يحب مهئيسم تبهوو ¢ ”'هبيغر 517 «مهءاعدا ٌتبجأ دق ينأ مكدهشأف < «بلطلاو

 .«مهنيب يتلا ٍتاعبتلا مهنع ُتْلَفَكو ءينولأس ام ٌعيمج مهينسحم

VEY Vrةيشع هتمأل اعد كي هللا لوسر نأ : هلع هللا يضر سادرم نب سابع نعو (فيعض) (۵) -  

 ٌتيظعأ تتش نإ !ٌبر ْيأ :لاق .هنم مولظملل ذخآ ينإف .2"”ملاظلا الخ ام مهل ترفغ دق ينإ :بيجأف «ةفرع

 ام ىلإ َبيِجَأَف ءاعدلا داعأ (ةفلدزملا) ب حبصأ املف . ةفرع ةيشع بجي ملف . ملاظلل َترَمَعو ةنجلا ٌمولظملا

 !يمآو تنأ.يبأب : امهن هللا يضر رمعو ركب وبأ هل لاقف - مسبت : لاق وأ: ةَ هللا لوسر كحضف : لاق . لتس

 ملع امل َسِنِلبإ هللا ودع نإ : :لاق ؟كّنِس هللا ٌكَحضأ ككحضأ يذلا امف ءاهيف كحضت تنك ام ٌةعاسل هذه نإ

 ءروبثلاو ليولاب وعديو «هسآر ىلع هوثحي لعجف بارتلا ذخأ يمل رفغو «يئاعد باجتسا دق هللا نأ

 . هِعَّرَج نم تيأز ام ينكحضأف

 . هيبأ نع هربخأ هابأ نأ ؛سادرم نب سابع نب ةناثك نب هللادبع نع هجام نبا هاور

 ىحؤأف . ءاعذلا زثكأف «ةمحرلاو ةرفغملاب هتمأل ةفرع ةيشع اعد يي هللا لوسر نأ : هظفلو يقهيبلا هاورو

 كنإ !ٌبزرااي :لاقف . ايترن دقف مهيبو يني اميف مهبونذامأو «ًاضعب مهم مل الإ كلف دق ين : هيلإ هللا

 ٌةادغ ناك املف . ةّيشَملا كلت ُهْبِحُي هبي ملف . ملاظلا اذهل رفغتو ءهتمّلَظَم نم ريخ مولظملا اذه بيثت بيثت نأ ىلع ٌرداق

 : هباحصأ ضعب هل لاقف . ايک هللا لوسر مسبتف :لاق . مهل ترفغ دق ينإ .هللا هباجأف «ءاعدلا داعأ (ةفلدزملا)

 E عادل سيلبإ هللا ودع نم تمّسبت» :لاق ؟اهيف مّسَبتَت نكت مل ةعاس يف تمسبت !هللا لوسر اي

 0 . ؛هسأر ىلع بارتلا وثحيو ءروبثلاو ليولاب وعدي ىوهأ يتمأ يف يل باجتسا
 «نئابع هدج نع هيبأ نع ءهّمسي ملو «يملسلا سادرم نب سابعلا نب ةناتك نبا ثيدح نم يقهيبلا ءاور

 نإوأ | «ةجحلا هيفف هدهاوشب حص نإف ««ثعبلا باتك» يف اهانركذ دقو «ةزيثك دهاوش هل ثيدحلا اذهوا : لاق مث

 ` ىه «كرشلا نود ًاضعب مهضعب ملظر «(ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو# : ىلاعت هللا لاق دقف حصي مل

 نب سنأ نع يدع نب ريبزلا نع ينروثلا نايفس نع كرابملا نبا ىؤرو (هرْيغل ص) ۹ ١١5١ - )١(
 مأقف . «ٌسانلا يل ثنا !لالب ايا :لاقف « بوت نأ ٌسسمشلا تداك دقو (تافرع) ب ل يبا فقو :لاق كلام
 نم ينارقاف فنا ليئاربج يناتأ !سانلا ٌرشاعم» :لاقف «ٌسانلا ٌتصنأف موي هللا لوسرل اوتصنأ :لاقف «لالب

 نب ُرمع ماقف . .«تاعبتلا مهنع َنِمّضو ؛ ءرّعْشَملا لهأو «ِتافرع ٍلهآل ٌرفغ لجو زع هللا َّنإ :لاقو ءمالسلا يبّر
 لاقف . ؛ةمايقلا موي ىلإ مكعب نم ىتأ نملو «مكل اذه» :لاق ؟ةصاخ انل اذه !هللا لوسر اي :لاقف باطخلا

 , 7باطو هللا ريخ رك :باطخلا نب زمع

 .ةقباسلا ةيشاحلا سفن )١(
 .هريغو )۳١٠۳( ؛هجام نبا» نم حيحصتلاو ء(ملاظملا) :لصألا ()

 = لاججر نما تاقث هقوف نمو «ثيدحلا ةمئأ نم مامإ وهو :كرابملا نبا ىلإ هتبسنب هللا همحر فلؤملا مزجل انه هتدروأ امنإ (۳)
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 يهاب هللا ّنإلا : لاق لك هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحبص) (۲) ۲ ١181
 . اربع ًائعش ينؤاج يدابع ىلإ اورظنا : مهل لوقيف ءءامسلا لهآ ٍتافرع ٍلهأب

 . "امهطرش ىلع حيحص» : لور تاجلاو دما لف ناب نو معلا و

 لَو يبلا نأ ؛امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (7)- 1188 1۷۳
 . اربع اثعش يدابع ىلإ اورظنا : لوقف «ةفرع ٍلهأب ةفرع ةّيِشَع ةّيِشَع هتكئالم يهابي لجو زع هللا نإ» :لوقي ناك

 اپ دعا سرر یتا ر ےک يف راو دمعلا او

 نم ٌرثكأ موي نم ام : ا ور ورح و حو وول الا ٤
 . «؟ءالؤه دارأ ام : لوقيف ةكئالملا مهب يهابي مث اونديل هنإو «ةفرع موي نم رانلا نم“ '؟ديبع هيف هللا َقِتعُي نأ

 . هجام نباو يئاسنلاو ملسم هاور

 . مهل ترفغ دق يّنأ يتكئالم اودهشا» : هيف «هعماج» يف نيزر دازو (هريغل ص)

 امهنع هللا يضر سابع نبا تعمس :لاق يدبعلا سيق نب زيزعلادبع نعو (فيعض) (1) 074 - ده

 هللا لوسر هل لاقف «نهيلإ ٌرظنيو ءاسنلا ظحالي ىتفلا لعجف « ةفرع موي لقي هللا لوسر فهر الف ناك :لوقي

 .«هل رفع ؛هناسلو هرصبو هعمس هيف كلم ْنَم موي اذه نإ ! يخأ نبا 3

 .يناربطلاو «حيحص داتسإب دمحأ هاور

 » :مهدنعو يقهيبلاو .“ 5 ”)[هحييحصل يف ةميزخ نباو «(تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاورو

 يف يطويسلا هلقن .٠حيحصلا طرش ىلع رهف كرابملا نبا ىلإ هدنس تبث نإف» :رجح نبا ظفاحلا لاق كلذلو :نيخيشلا =

 كلذ عمو ؛رهاظ وه امك هيلإ هتبسنب فلؤملا مزج ام ؛كرابملا نبا ىلإ هدنس تبثي مل ول هنأ ينظو :تلق .(14 /۲) «ءىلاللا»

 لاجترالا يف مهتداعك اولاقف ةثالثلا نوقلعملا امأو .ملعأ ىلاعت هللاو )١714(: «ةحيحصلا» يف اهتجرخ دهاوش هلف

 !2؟نسحا :ءاعدالاو

 )١( ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ كلذكو ؛ًاعيمج هيجرخم دنع امك دارفإلاب «ًادبع» باوصلاو .باتكلا يف عقو اذك )0/ ۳۷۳

 .!ةلاجعلا» يف يجانلاو «(ىراتفلا عومجم

 تاياور نم ءيش يق اهل لصأ ال ةركنم ةدايز «ىلجتي" ةدايزو ؛هانتبثأ ام باوصلاو «٠ىلجتي ونديل» :ةطوطخملاو لصألا (۲)

 ام فالخ اذهو ءاهب هريسفت ثيدحلا يف اهجردأ نم دوصقم نأ رهاظلا نمو .(59001) «ةحيحصلا' يف هتققح امك ثيدحلا

 هوندو هلوزن هيشي ال ءءاشي امك هقلخ نم ونديو ءءاشي امك لزني وهف «لوزنلاك ىلاعت هلل ةقيقح ةفص وندلا نأ فلسلا هيلع

 بيوصتلا اذه يفخو .هريغو «لوزنلا ثيدح حرشا هباتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هققح امك ءمهوندو تاقولخملا لوزت

 تائم لب تارشع نم لاثم اذهف !نيتركدملا نيتدايزلاب ثيدحلا اوعبطف  اومعز  باتكلل ةثالثلا نيققحملا ىلع هلبق يذلاو

 !مهقيقحت نم ةلثمألا

 , ثيدح دعب ًابيرق ينآلا رمع نبا ثيدح اهل دهشي نكل :تلق (۳)
 .ةبادلا رهظ ىلع كفلخ هلمحت يذلا وه : ىنعمب (فدرلا) و (فيدرلا) ( )

 ءامهتلاهجل كلذو : تلق . «هيبأو زيزعلادبع نب نيكس ةدهع نم يرب انأو» )57١/4/*78(: هيف هلوقب هلعأ هنكل :تلق (ه)

 اوبكرف ةثالثلا نوقلعملا كلذب أبعي ملو .امهقيرط نم (719/1) هدنع وهو دمحأ دانسإل فلؤملا حيحصت يجانلا دقتنا اذهبو

 . هيف ةحداقلا ةلعلا نايب عم )0۹1٠(. «ةفيعضلا" يف جرخم وهو !هونسحو مهسوؤر
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 : : . ثيدحلا «. . لا هللا لوسر فيدر سابع نب ٌلضفلا

 لضفلا ن نع "يأ يقهيلاو ««باوثلا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ ءاورو (فيعض) (10 - الك

 .«ةفرع ىلإ فرع نم هل رفع ؛ ةفرع موي هَرَصِبو هَعْمَسو هّلاسل ظفح نما : : لاق ًارضتخم لإ يبنلا نع سابعلا نبا

 كو هللا لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يرو (ادج فيعض) (4) الكمال

 . ةرقغملا دعب لضفلاب اورَشْبَتْس سال ؛اوُلَح نمب عمجلا لهأ ملعي ولا : لوقي

 . "يقهيبلاو يناربطلا هاور

 ةا يبنلا ىلإ راصنألا نم لجر ءاج : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (نسح) (0) ۷ ٠٠۵١

 !هللا َلوُسَر اي :لاقف .فيقث نم جر َءاجو .«سلجا» :لاقف .نهنغ ٌلأسأ ٌتاملك !هللا لوسر اي :لاقف
 «ًاقح ٍبيزغلل ن ناو «ٌبيرغ ٌلجر هنإ : يراصنألا لاقف .«يراصنألا ٌكَقِبس» : يب لاقف . نهنع ُلأسأ ٌتاملك

 :لاقف .0؟كُربخأو ينلاست َتئش نإو «هنع ينلأست تنك امع كابن تعش نإ :لاقف يفقثلا ىلع لبقأف . هب أدباف
 .«موصلاو ةالصلاو دوجسلاو عوكرلا نع ياست تئج» : لاق .كلأسأ ثنك امع ينبجأ لب !هللا وسر اي

 SERE لاق . ايش يسفن يف ناك امم َتأطخأ ام ٌقحلاب كّدعب يذلاو :لاقف

 َلوأ ٌلصو ءًارقن ةن رقنت رقنت الو «كهبج ْنَكمف ت َتْدجس اذإو «هّدخأم وضع لك دخأي ىتح نكسا مث . كعباصأ ٌجّرف مث

 كالو ريش لع یو .ٌلصم آذإ تنأف» :لاق ؟امهنيب تيَّلِص انآ ناف !هللا يبن اي :لاقف :«هّرخاو ٍراهنلا

 كد تعش نإ" :لاقف «يراصنألا ىلع لبقأ مث . يفقثلا ماقف . ر مخو «ةرشع َعبرأو ءةرشع
 :لاق . ٌكلأسأ تج هج امي ينربخأ !هللا يبن اي ال :لاقف . «؟كئربخأو ينلأست تتش ےش نإو «ينلاست تج .

 e ؟رامجلا يمري نيح هل امو ؟تافرعب ٌموقي نيح هل امو ؟هتيب نم جرخي نيح هَل ام جاحلا نع ينلاست

 امم َتأطخنآ ام قحلاب كثعب يذلاو !هللا ّيبن اي :لاقف .2؟تيبلاب فاول رخآ يضقي نيح هل امو ؟هّسآز ٌقلحي

 وأ ءةنسج اهب هل هللا بنك الإ | ؛ةوطخ وطخت ال هّتلحار نأ هِتيب نم جرخي ْنيح هلا ناف : لاق ًائيش يسفن يف ناك

 ًانعش يدابع ىلإ اورظنا : لوقيف ايندلا ٍءامس ىلإ ٌلزنَي لجو زع هللا نإف (ةفرع) ب َفقو اذإف < «ًةئيطخ اهب هنع طح

 يردي ال ٌرامجلا ىمر اذإو «جلاع ٍلمرو ءامسلا ٍرطَق ددع تناك نإو «مهبونذ مهل ترفغ دق ينأ اودهشا أربغ

 اذإو الا موي رون از نم تا ة ريتش لكي هلق ناار قلخ ااو تمایل عيب فو نتح اکا

 .؛همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ ؛تيبلاب فاوط رخآ ىضق

 هل ظفللاو ««هحيحص# يف نابح نباو « يناربطلاو رازبلا ءاور

 !:هفرعأ ملام هيفوف“: اقف يمشيهلا ىلع هلاح يفخو يدع نبا هلعأ هبو ؛ كورتم اا قد

 )01١5(. «ةفيعضلا# يف اذه نايبو

 . ةقباسلا ةيشاحلا سفن قفز

 .رازبلاو ««ناسحإلا# نم ةدايز (۳)

 .رطسأب هلبق اممو ؛ةدراوملا" نم حيحصتلاو ؛«فاوطلا' : لصآلا )٤(

 د نیا قيرط نم (418/15) يناريطلاو «فرصم نب حاط قيرط نم (راوم 4779 نابح نیا ۱۲ ۸۲) رازبلا هجرحخأ :تلق )٥(

۹۸ 



 نم ام» : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) (4) 7415-8

 «كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) :لوقي مث ههجوب ةلبقلا لبقتسيف دولاب فرع جاع فقي ملتي

 :لوقي مث «ةرم ةئم «دحأ هللا وه لق أرقي مث ءةرم ةئم (ريدق ءيش لك ىلع وهو .تيميو يبحب ؛دمحلا هلو
 لاق الإ ؛ةرم ةئم (مهعم انيلعو «ٌديجم ٌديمح كنإ ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم ىلع ّلص مهللا)

 ىلع ىلصو ؛ّىلع ىثنأو ينفرعو ينمظعو ينرټکو ينلّهو ينحّبس ؟اذه يدبع ٌءازج ام ! يتكئالم اي : ىلاعت هللا

 .«فقوملا لهأ يف هتعّمشل اذه يدبع ينلأس ولو «هسفن يف هتعَّمشو هل ترفغ دق ينأ !ينكئالم اودّهشا «يببن

 . "'هلعأ هللاو . «عضولا ىلإ بسني نم هدانسإ يف سيلو «بيرغ نتم اذه» :لاقو يقهيبلا هاور

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لئُس :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نعو (فبعض) 40-8 -)1١(

 املف ءهللا باب ّمرحلاو .هللا تيب ةبعكلا نأل :لاق ؟مرحلا يف نكي مل ملو ؟لبجلاب ناك مل :فوقولا نع

 َّنذأ امل هنأل :لاق ؟مارحلا رعشملاب فوقولاف !نينمؤملا ريمأ اي :ليق .نوعّرضتي بابلاب مهفقوأ نيدفاو هودصق

 مهنابرق بيرقتب مهل نذأ مهعرضت لاط نأ املف ؛(ةفلدزملا) وهو يناثلا باجحلاب مهفقوأ هيلإ لوخدلاب مهل
 ىلع هيلإ ةرايزلاب مهل نذأ ؛مهيلع تناك يتلا بونذلا نم اهب اورهطتف مهنابرق اوبرقو مهَنَمَت اوضق نأ املف «ىنمب

 « هتفايض يف مهو هللا ُراَوُر موقلا نأل :لاق ؟قيرشتلا مايأ مايصلا مرح نيأ نمف نينمؤملا ريمأ اي :ليق .ةراهطلا

 ىنعم يأل ةبعكلا راتسأب لجرلا ُقَلَعَتَف !نينمؤملا َريمأ اي :ليق . هفاضأ نَّم ِنْذِإ نود موصي نأ فيضلل زوجي الو

 . هتيانج هل ّبهيل ؛هل ""اعدختيو ءهيلإ لّصنتيو «هبوغب قلعتيف «ةيانج هبحاص نيبو هنيب لجرلا لثم وه :لاق ؟وه
 . ملعأ هللاو .هبشأ يدنع وهو .هلوق نم نونلا يذ نع ًاضيأ هاورو .ًاعطقنم اذكه هريغو يقهيبلا هاور

 [اهعفر يف ءاج امو] ''”رامجلا يهر يف بيغرتلا) ٠

 دحأ يردي ال رامجلا ىمر اذإو» :«حيحصلا رمع نبا ثيدح يف هلبق يذلا بابلا يف مدقت» : ظفاحلا لاق

 ريفكت اَهَتْيَمَر ةاصح ّلكب كلف ؛ًرامجلا كّيمر امأو» :رازبلا ظفلو «نابح نبا ظفل .«ةمايقلا موي هافوُي ىتح هل ام

 .تاقبوملا نم ةريبك

 :رامجلا يمر نع ةي يبنلا لأس الجر نأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (۱)- ٩-۷٤۸

 ةثالثلا ةلهجلا هبقعتف ؛«نوقثوم رازبلا لاجر" : يمشيهلا لاق نيقيرطلا نيب قرفللو «رمع نبا نع دهاجم نع امهالك ؛دهاجم 3

 اذه نم ةفيظنلا ىلوألا قيرطلا نع مهراصبأ تيمع لهف .«فيعض دهاجم نب باهولادبع مهيف لب :(!)الق» :مهلوقب
 حرصو ء(١۲۹ /5) «لئالدلا» يف يفهيبلا اهنسح دقو !اوماعت مأ  مهتداعك ماقرألاب اهيجرخم ىلإ اهوزع دق مهر  فعضلا

 . (جحلا) : باتكلا اذه لوأ يف مدقتملا قيلعتلا رظناو . يتالا بابلا لوأ يف اهتحصب فلؤملا

 «ةفيعضلا» يف هنايبو ءًاعباتم هل تدجو دقو ء(يحلطلا) ب رجح نبا هلعأو :سلدي ناكو يبراحملا ةئعنع هيف :تلق )4١

.(01 €) 

 )14//١(. يجانلا هيلع هن امك (عضخي) :باوصلاو ءًافّحصم دجو اذک (۲)

 . [[ش] .«بيغرتلا حيحص» يف سيل اهدعب نيتفوقعملا نيب امو] ؛راغصلا راجحألا يه (۳)
 يفخأ ام سفن ملعت الف : لجو زع هللا لاق ءرامجلا كيمر امأو# : تماصلا نب ةدابع ثيدح يف مدقتو» :لصألا يف اهدعب] (4)

 .[ش] .[«فيعضلا» الو «حيحصلا# يف ال هل دوجو الو ؛٠(نولمعي اوناك امب ءازج نيعأ ةرق نم مهل
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 . ؛هيلإ نوكت ام جوحأ كبر دنع كلذ دجت» :لوقي هتعمسف ؟هيف انل ام

 ..ةاطرأ نب جاجحلا ةياور نم ؛ريبكلا و «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ' . «ةيلإ نوكت ام جوحأ كبر دنع كل روخدم هنإف ؛َرامجلا كيمر امأو) : :سنأ ثيدح يف [باب - ۱] مدقتو

 ىتأ امل» :لاق يب يبنلا ىلإ هعفر امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) ١ ١١85 )١(

 3 ضرألا يف حاس ىتح ِتايصح عبسب هامرف «ةبقعلا ةرمج دنع ٌناطيشلا هل ضرع َكسانملا هللا ٌليلخ ٌميهاربإ

 «ةثلاثلا ةرمجلا دنع هل ضرع مث « ضرألا يف حاس ىتح ٍتايِصح عبسب هامرف «ةيناثلا ةرمجلا دنع هل ضرع مث

 '.نوعبتت ميهاربإ مكيبأ ًةلمو «نومجرت ناطيشلا : سابع نبا لاق .«ضرألا يف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف

 .«امهط رش ىلع حيحص» : لاقو «- هل ظفللاو  مكاحلاو ««هحيحص» يف ةميزخ نبأ هاور

 ًاروت كل ناك ؛رامجلا َتيمر اذإ» : ءب هللا لوسر لاق ا ا و

 . «ةمايقلا موي

 ."ةماوتلا 'یل اوم حلاص ةياور نم رازبلا هاور

 هذه ل Gs انلق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعوإ(فيعض) (۲) - ۷4۹ _ ۴

 . «لابجلا لثم اهومتيأرل كلذ الولو « عفُر اهنم لبقُي ام» : لاق ؟صقنت اهنأ بسحنف ةنس لك ىمرت يتلا رامجلا

 يفو» :هللا همحر يلمملا لاق .«داتسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو أ ««طسوألا» يف يئاربطلا هاور

 .؛هقيثوت يف فلتخم «يميمتلا نانس نب ديزي امهدانسإ
 (ىنمب سأرلا قلح يف بيغرتلا) ١

 رفغا مهللا» :لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) 1168 4

 !هللا لؤسر اي :اولاق .«نيقّلحملل رفغا مهللا» :لاق .نيرّصقمللو !هللا ٌلوسر اي :اولاق .«نيقلحملل

 «نيرضقمللو» :لاق . نيرّصقمللو !هللا لوسر اي :اولاق . «نيقلحملل رفغا مهللا» :لاق . نيرّصقمللو

 , .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 » :عادولا ةجح يف يي يبنلا تعمس اهنأ ؛نيصحلا مآ رای () - ۱۱4 _

 . ةدحاو ٌةرم نيرّصقمللو ءًاثالث نيقلخملل

 .ملسم هاور

 : . اهيف صاغ : يأ 3

 ةنالثلا نوُلعملا امأو . «هرخآ يف يذلا سابع نبا لوق نود هانعمب دمحأ هاورؤ» :يجانلا لاقو . «هصيخلت# يف يبهذلا هقفاوو ()

 ىرخخأ قيرظ نم ةميزخ نبا دنع وهو امينم ال ءالاق امك حيحص رهف هل هجو الو ء«نسح» :اولاقو - مهتداعك - اوفلاخف

 ! يجاتلا اهيلإ راشأ يتلا دمحأ ةياور يهو ةثلاث قيرطو ؛تاقث اهلاجر

 «يئالقسعلا ظفاحلا لاق امك هطالتخا لبق هنم عمس ىسومو هع ةبقع نب ىسوم ةياور نم ةنأل ءدب هلالعإل هجو ال :تلق .(۳)

 هركذ دقو: املا نب ةدابع :ثيذج: رف دماج لو :(5515) «ةحيحصلا# يف كلذ هجو تنيب دقو «هدانسإ نسح كلذلو

 أ . يلاتلا بابلا رح يف فلؤملا



 :لوقي وهو كي هللا لوسر عمس هنأ ؛هنع هللا يضر ةعيبر نب كلام نعو (نسح) (80- 1١50-17

 زال هللا لوسر لاقف .نيرّصقمللو :موقلا نم لجنر لوقب :لاق .«نيقّلحملل رفغا مهللا «نيقأحملل رفغا مهللا»
 رمح يسأر قلحب نري امف «سأرلا قولحم ذئموي انأو :لاق مث .«نيرّصقمللو» :ةعبارلا يف وأ ةثلاثلا يف

 . معلا

 : (ظفاحلا لاق) . نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلاو «دمحأ هاور

 امأو» :يراصنألل لاق لل يبنلا نأ [۱۹ مقر /باب ]١ حيحصلا رمع نبا ثيدح يف مدقتو (نسح)

 . «ةئيطخ اهب كنع ىحمتو «ةنسح اهتقلح ةرعش لكب كلف ؛كّسأر كقالح

 هنإف ؛كّسأر كقلح امأو» ١ مقر /باب ]١- تماصلا نب ةدابع ثيدح يف ًاضيأ مدقتو (هريغل ص)

 .«ةمايقلا موي ارون كل تناك الإ ؛ضرألا يف عقت ةرعش كرعش نم سيل

 (هلضف يف ءاج امو مزمز ءام برش يف بيغرتلا) ١

 ىلع ٍءام ريخ» : ةا هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع ن نبا نع احل 0-11

 «(توهَرَب) يداوب ٌءام ضرألا هجو ىلع ٍءام ٌرْشو «مقّسلا ءافشو ؛"''معطلا ٌماعط هيف ءمْزمَر ًءام ضرألا هجو

 ,«اهيف َلالَب ال يسمتو «قفدلت حبصُت ءدارجلا لجرك ء(تومرضح) ب ةبقب

 . 270[ ةحيبحضاا يف نابح نباو «تاقث هتاورو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 مسا :ةلمهملا ءاحلا حتفب (تومرضح) و ."ءانثم هرخآ ءاهلا مضو ءارلاو ةدحوملا ءابلا حتفب (توُهَرَب)

 (َتوم) تبرعأو حتفلا ىلع (رضح) تينب ٌتئش نإ ءًادحاو ًامسا العج نامسا امهو :ةغللا لهأ لاق .دلب

 . (توم) تضفخو (ًارضح) تبرعأف «يناثلا ىلإ لوألا تمض تعش ن نإو «فرصني ال ام بارعإ

 ٌماعط مزمز» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رَ يبأ نعو (حيحص) (۲) 1111-6

 . قش ءافشو «ممط
 .©4!ديحص دانسإبب رازيلا هاور

 . هلكأ نم عبسي ماعط : يأ «نيعلا نوكسو ءاطلا مضب ؛معط ماعط» : هلوق

 :لوقي هتعمس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ليفطلا يبأ نعو (هريغل ص) (۳) - ۱۱۹۳-۹

 .هوحن باتكلا يف يتأيو .ريثألا نبا هلاق ؛ماعطلا نم عبشي امك اهءام برش اذإ ناسنإلا عبشي : يآ )١(

 ء؟عمجملا» يف يمثيهلا هيلإ هازع معن ؛«هيعماج# يف يطويسلا هيلإ هازع الو ؛؟ناسحإلا# يف الو ««دراوملا» يف هرأ مل :تلق (؟)

 ء«ناسحإلا عبط املف ء«دراوملا» يف هدروي نأ هتاف امم هنأ )٠١١١( «ةحيحصلا» يف ترهظنسا تنكو «فلؤملا عبت هنظأو

 نيقلعملاو يواتملاك عمج وزعلا اذه دلقتو . ملعأ هللاو . مهو «نابح نبا حيحص» ل وزعلا نأ نظلا ىلع بلغ هيف هدجن ملو

 ! ةثالعلا
 . ريثالا نبا هلاق .اهرعق ىلإ لوزتلا عاطتسي ال (تومرضح) ب ةقيمع رثب 90

 هونسحق ةثالثلا نوقلعملا امأو .ملسم طرش ىلع هنأ (401/4170/1) «رازبلا رصتخم» يف ظفاحلا ركذو «لاق امك وهو :تلق (6)

 !طقف



 .لايعلا ىلع نوعا َمْعِن اهدجن انكو «- مزمز ينعي عاش اهيمسن انك

 .داتسإلا حيحص فوقوم وهو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 سابع نبا نعو ((ةريغل ح) (4)- ١ - ١١54 وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (فيعض)) (1)_ 60-7
 هښرش نإو ؛هللا كافش يفشتست هَتْبرَش نإ ء[هل برش امل مزمز ءام] : : لإ هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر
 . «ليعامسإ هللا ايقُسو «ليثاربج ةمْرَه يهو .هللا هعطق كئمظ عطقل هتبرش نإو « هللا كعبشأ كعّبشل

 مزمز ءام برش اذإ سابع نبا ناكو .؛هللا كذاعأ ًاذيعتسم هتبرش نإو» :دازو مكاحلاو «ينطقرادلا هاور
 . (ٍءاد لك نم ًءافشو ءًاعساو ًاقزرو ؛ًاعفان ًاملع كلأسأ ينإ مهللا) :لاق

 هنإف ؛هنم ملس» :(ظفاحلا لاق) .بيبح نب دمحم : ينعي . . «دوراجلا نم ّمِلَس نإ داتسإلا حيحص» :لاقو
 نبا ءاعد ينطقرادلا یورو . U A ES PY «قودص

 .«يندعلا رمع نب صفح ةياور نم ًادرفم سابع

 . ةرفح هيف ريصتف «كلجر وأ كديب ًاعضوم زمغت نأ وه : يازلا نوكسو ءاهلا حتفب (ةمْرَهلا)

 ٌمَرمَر ءام ىتأ ةكمب كرابملا نب هللادبع تيأر : لاق ديعس نب ديوس نعو (فيعض) (۲) 091

 ؛رباج نع ردكنملا نب دمحم نع انثدح يلاوملا يبأ نبا نإ مهللا :لاقف ةبعكلا لبقتسا مث ؛ةبرش هلم ىقستساو
 . برش مث «ةمايقلا موي شطعل ةبرشأ اذهو . «هل برش امل مزمز ءام» :لاق ی هللا لوسر نأ

 بأ نبا ثيدح نم بيرغ» :لاقو يقهيبلاو «"حيحص دانسإب [؛هخيزات» يف بيطخلاو] دمحأ هاور

 ْ . ىهتنا «هنع هجولا اذه نم كرابملا نبا نع ديوس هب درفت .ردكنملا نبا نع يلاوملا
 ابأ عمس هنآ ؛لمؤملا نب هللادبع نع ")نم عوفرملا هجام نباو دمحأ یورو (هريغل ح) ٠-680-1١58(

 «ناشطعلا يوري اهءام نأل كلذب تيمس «يناغاصلا هطبض اذكه» :حراشلا لاق «؟سوماقلا» يف امك (ةمادُق) نزو ىلع )١(
 !«ةدحوملا ءابلا ديدشتو ؛نيشلا حتفب» : لاقف يجانلا:امأ '. «ةياهنلا» يف هوحنو .«ناثرغلا عبشيو

 عيمج يف ضايب هنأ. هيلع بتكو ضايب انه كرت. : ةعوبطملا ةخسنلا يف هشماه ىلعو . «حيحص دانسإب دمحأ هأور# : لصالا (0)
 د :تلق. .ملعأ هللاو .دمحأ ثيدحلا ىور يذلا نأ روكذمو ءاهيف صقن ال ةديحولا انتخسن نأ الإ «خستلا

 قوئوم ريغ ةديحولا ةخسنلاف «فلؤملا حرصيس امك طقف هنم عوفرملا ىرر امنإو «مامتلا اذهب ًاقلطم دمحأ هوري مل ثيدحلاف ١
 ركذي مل اذك:؛«حيحص دانسإب هاور» :اهيفف 1/١4١( ق) ةيرهاظلا ةطوطخم اهنمو ؛خسنلا عيمجل اهتفلاخم عم اميس ال اهب
 للخت نكلو ::4هخيزات» يف. بيطخلا :دارآو ءاهلك خسنلا يف اذك» ١/٠١١(: ق) «ةلاجعلا» يف يجانلا لاق كلذلو . يوارلا
 ءامهتم مهو كلذو: ؛«حيحص دانسإب# .:هلوق.نع تكسو : لرقأ . «كشلاو ماهيإلا لصجف :ىرت ام هركذ ام نيبو اذه نيب
 ام نقلتي ناصف يمع هنأ الإ ءهسفن يف قودص» : ظفاحلا لاق .فيعض رهو «ىرت امك ديعس نب ديوس ةياور نم وهو فيك

 1 ل و ا م ل ل نا
 ثيداحألا».يف ةجرخم يهو ءهنع ىرخأ ةياور يف يقهيبلاو هجام نبا دنع عامسلاب ريبزلا وبأ هيف حرص دقو . باتکلا يف ىرت
 . انه «حيحصلا» يف هتد روأ كلذلو ء(۸۸۳) «ةحيحصلا

 هل تب ملر ؛يجانلا ظفاحلا هيلع هين مهو رهو ءدمحأل ةوزعم لصألا يف تعقوو «مهضعبل ةصق هيفو «تبا نم ردقلا اذه فرق

 1 . قباسلا.شماهلا يف هايي امك ؛ةثالثلا نوقلعملا



 . نسح دانسإ اذهو.هركذف :لوقي هللادبع نب رباج تعمس :لوقي ريبزلا

 ةياقس نم اوبرشا :لوقي ناك هنآ ؛هنع هللا يضر بئاسلا نعو (فوقوم فيعض) (۳) ۷۲-۲۲ ٠

 . ةَّنُسلا نم هنإف ! سابعلا

 .تاقث هتيقبو «مسي مل لجر هدانسإ يفو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 (''جحلا ضرف ءاضق دعب اهتيب ةأرملا موزل يف ءاج امو «جحي ملف ححلا ىلع ردق نم بيهرت) 1

 ًاداز َكَلَم نم : اک هللا نونبر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نع يور (فيعض) - ۷٣۳ - )١(

 ىلع هلو :لوقي هللا نأ كلذو «ًاينارصن وأ ًايدوهي تومي نأ هيلع الف ؛جُحَب ملو هللا تيب ىلإ هغلبُت ةلحارو
 . «4ًاليبس هيلإ ٌعاطتسا نم تيبلا حح سانلا

 نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو «يلع نع ثراحلا ةياور نم يقهيبلاو يذمرتلا هاور 1

 .«هجولا اذه

 ٠  )۲(- ۷١٤لاق ا يبنلا نع ةمامأ يبأ نع طباس نب نمحرلادبع نع ًاضيأ يقهيبلا هاورو (فيعض) :

 ءاش نإو ءًايدوهي ءاش نإ تميلف ؛جحي ملو ءرئاج ناطلس وأ «سباح لضرم وأ «ٌةرهاظ ٌةجاح هسبحت مل نم»
 "!(ًاينارصن ,

 مالسإلا : مهسأ ةينامث مالسإلا» : لاق لكي يبنلا نع ةفيذح ثيدح ١[ /تاقدصلا ] مدقتو '''(هريغل ح)

 يهنلاو «ٌمهس ٍفورعملاب ُرمألاو ءٌمهس تيبلا جحو “مهس موصلاو] .ٌمهس ةاكزلاو مهس ةالصلاو .ٌمهس
 . ٤هل مهس ال نم باخ دقو ٌمهس هللا ليبس يف داهجلاو ؛ٌمهس ركنملا نع

 :١ ١١55 -)١( لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ص) :

 دقي ال ماوعأ ةسمخ هيلع يضمت «ةشيعملا يف هيلع ُتْعَسوو «همسج هل ٌتححص ًادبع نإ : لجو زع هللا لوقياا

 .«مورحمل ؛ّىلإ

 :لاق انباحصأ ضعب ينربخأ :رذنملا نب يلع لاق» :لاقو «يقهيبلاو ««هحيحص» ىف نابح نبا هاور

 ي ا لا مرا ج تو ااو كيرلا دوس هيك ی اک

 .«حيحصلا# يف رطشلا أذه ثيداحأ رظنا (1)

 . فيعض امهالكو «ميلس يبأ نب ثيل نع هللادبع نب كيرش هداسإ يف :تلق (۲)

 ناثيدح بابلا يف ًاقباس درو امف «كلذ جمدلا ةعيبط ىضتقاو «هيلإ لاحملا نطوملا نم هانذخأ ءانتفاضإ نم مكحلا اذه (۳)
 !ثيدحلا اذه فعضب رعشي مكح نرد  لصألا يف امك  هكرتو ؛ثيدحلا اذهب «حيحصلا» يف بابلا اذه أدبيو :نافيعض

 .[ش] . كاده هللا ىلوت «كاذل هبنتف ؛كانه نم مكحلا انتثأ اذلو

 . مدقت اميف ةتباث يهو ءانه لصألا نم تطقس (4)

 وهو «يبأ عم هنم تعمس# )75١7/١/5(: متاح يبأ نبا لاق «يدوألا يفيرطلا وهو «لبتح نب دمحأ ةقبط نم لضاق لجر (5)

 ."قدصلا هلحمو «ةجح نيسمحو ًاسمخ وأ نيسمخ جح :لاقف ؟هنع يبأ لتس «قودص ةقث

 . ملسم لاجر نم «ينادمهلا ّيفش نب نايح نبا وهو «يح نب حلاص نب حلاص نب نسحلا وه (7)

o۳ 



 ١ ٍ . 1 نينس

 ةنيجح ماع سا ناق ا يبا نأ اده هللا يضر ةريره يأ نقرا( غيض نجف 0 ۷ نفل

 انناكو ةممز تنب ةدوّسو شح تنب بنز الإ | نججحي نهّلك نکو :لاق . ا روف ع انلوت : عادولا

 . 8 يبنلا نم كلذ انعمس ذإ دعب ةباد اكرم ال هللاو : نالوقت

 . «رطجلا روهظ م هذه : : اك هللا لوسر لوق دعب ٌةباد انكر حت ال هللاو : اتلاق» : هئيدح يف قاحسإ لاقو ٠

 لبق e «بئذ يبأ ُنبا ؛ةمأؤّتلا ىلوم حلاص نع هاور «نسح هدانسإو ؛ىلعي وبأو ديحأ هاور
 ١ . هطالتخا

 ةجح يف ا هلا لوسر انل لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو (حيحص) (۳) - ۱۱۹۸ - 1۲3

 .«تويبلا يف ٍرصُحلا روهظ ىلع سولجلا مث ءةجحلا هذه يه "(امنإ] : عادولا

 . تاقث هثاورو «ىلعي وبأو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 هئاسنب جحا امل و ينل ذأ : رمع نبا نع «طسوألا» يف يناربطلا هاورو:(هريغل ص) (4)- ٠-1١59

 . «رصحلا زوهظب مكيلع مث ءهذه يه امنإلا : :لاق

 لوقي ل لا لوسر تعم : لاق هيبآ نع يثيللا دقاو يبأل نبا نعو (هريغل ص) (0)- 1170 ١07

 ا و و : عادولا ةجح يف هجاوزأل

 ."””دقاو بأ نبا مسي ملو «دواداوبأ هاور'

 1 (ايقو سدقملا تييو ,ةتيدملأ دجسمو مأرحنا دجمملا يق ةالصلا يف بيغرتلا) 3

 يف دلما :لاق لو هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رفع نبأ نع (حْيحص) (17- 11/14

 . "يارحلا دجسملا الإ ؛هاوس اميف ةالص فلآ نم لضفأ :ءاذه يدجسم

 . ةجام ن نباو يئاسنلاو ملسم هاور

 دال : لل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ريبزلا نب هللادبع نعو (حيحص) (۲)- ۱۱۷۲-۹٩۹

 دجسملا يف ٌةالصو «مارحلا ٌدجسملا الإ .؛دجاسملا نم هاوس اميف ةالص ٍفلأ نم ٌلضفأ ءاذه يدجسم 'يف

 000 , اذه يف ٍةالص ةئم نم ٌلضفأ ءمارحلا

 36 . ؛ةئيدملا دجسم يف : ينعي : دازو ««هحيحص» يف نابح نباو «ةميزخ نباو. «دمحأ هاور

 اف الص فلا نم ضنا ؛اذه يدجسم يف ةالص» : لاق اك هللا لوسر نأ :هظفلو. ءرازبلاو (حيحص)

 as a ES a الإ داسيا سالم

 رقبتجا 3 هللاديع 2 نم ( يئاربطلاو ءهل' قايسلاو OAR» /۳۱۲ /۱۲) ؟ىلعي يبآ» 2 ةدايز (۱)

 : . )۲٤١١(. ؟ةحيحصلا) :رظنا .اهنع حيحصلا هدنسب يمرخملا

 . -01515) هدزاد يبأ حيحص» » و (1401) ةةحيحصلا» رظناف ««ًادقاواا :هريغو دمحأ مامإلا هامس :تلق (۲)

 هلإ بهذ ام ةحص ىلع علاق صن وهف هدعب رياجو ريبزلا نبا ثيدح يف امك ةالص فلأ ةئمب هيف ةالصلاو :ينعي :تلق (۳)

 : : ٠ .ةنيدملا نم لضفأ ةكم نأ ريهامجلا



 .اضيأ حيحص هدانسإو

 ءيدجسم يف ٌةالص» :لاق ءاي هللا لوسر نأ ؛ هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۳)- 1178-7

 اميف ةالص فلآ ةئم نم ٌلضفأ «مارحلا دجسملا يف ًةالصو ؛مارحلا دجسملا الإ ؛هاوس اميف ةالص ٍفلأ نم ٌلضفأ

 .«هاوس

 .2©”نيحيحص نيدانسإب هجام نباو دمحأ هاور

 يف ةالص» :لاق لب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) 1194 11١

 . ؟مارحلا ٌدجسملا الإ ؛هاوس اميف ةالص فلآ نم ٌريخ ؛اذه يدجسم

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو «- هل ظفللاو  يراخبلا هاور

 0/١ ۱۱۷۵ - )١( ال هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع رازبلا ىورو (هريغل ص) :

 ةجسملا :ٌلحاورلا هيلإ شتو رازي نأ دجاسملا ٌقحأ .ءايبنألا دجاسم ُمتاخ يدجسمو ءءايبنألا ٌمتاخ انأ»

 ؛ًمارحلا ةجسملا الإ ؛دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلآ نم ُلضفأ يدجسم يف ًةالصو . يدجسمو «مارحلا .

 , يف ىلص نم» :لاق ءاي يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (ركنم) ۳ -_ ۷٠١ - )١(

 ٠ . «قافنلا نم ءىربو «باذعلا نم ٌةءاربو «رانلا نم ةءارب هل تبتك ؛ٌةالص هتوفت ال ةالص نيعبرأ يدجسم

 . ظفللا اذه ريغب يذمرتلا دنع وهو .«طسوألا» يف يناربطلاو "حيحصلا ةاور هتاورو دمحأ هاور

 ١١[. /ةالصلا 2 «حيحصلا» يف ىضم]

 ءقالصب هتيب يف لجرلا ٌةالص» كي هللا لوسر لاق :لاق هنعو (ًادج فيعض) (۲) - 705-84

 ءةالص ةئم سمخب هيف عمجي يذلا دجسملا يف ٌةالصو ؛ةالص نيرشعو سمخب لئابقلا دجسم يف ةئالصو
 دجسملا يف ٌةالصو ؛ةالص فلأ نيسمخب يدجسم يف ٌةالصو «ةالص فلأ نيسمخب ىصقألا دجسملا يف ٌةالصو
 0 . «ةالص فلأ ةئمب مارحلا

 نم هل جّرخب ملو «هتمجرت نآلا ينرضحت ال يقشمدلا باطخلا ابأ نأ الإ ؛تاقث هتاورو «هجام نبا هاور

 . ملعأ هللاو . هجام نبا الإ دحأ ةتسلا بتكلا باحصأ

 تيب يف كي هللا لوسر ىلع ٌتلخد :لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو (حيحص) (5) - 1175- 8

 هب برضف ىصح نم ًافك ذخأف ؟ىوقتلا ىلع سا يذلا نيدجسملا يأ !هللا لوسر اي :تلقف هئاسن ضعب
 .ةنيدملا دجسمل هاذه مكدجسم وه» :لاق مث . ضرألا

 نم ىوقتلا ىلع َسسمُأ يذلا ٍدجسملا يف نالجر ىرامت :لاق :هظفلو ءيئاسنلاو «يذمرتلاو ملسم هاور

 وها :ْكَي هللا لوسر لاقف . هللا لوسر دجسم وه :لجر لاقو «ءابق دجسم وه :لجر لاقف «موي ِلوأ
 . اذه قىدحسم

 . 741١-0145 /۲) ؛ءاورإلاذ رظنا . حيحص دحاو دانسإ وه امنإو . لاق اذك 220

 !هونسحف ةثالثلا ةلهجلا امأو :(774) «ةفيعضلا» يف هنايبو «ىتعملاو ظفللا يف ةراكنو لوهجم هيف لب ءالك :تلق (

0.0 



 دجسملا يف نالجر فلتخا :لاق هنع هللا يضر "دعس نب لهس نعو (هریغل ص) (۷)- ۱۱۷۷-۹
 ايك هللا لوسر اونأف .ءابق دجسم وه : رخآلا لاقو . ةنيدملا دجسم وه :امهُدحأ لاقف «ىوقتلا ىلع سسأ يذلا

 . «اذه يدجسم وه» :لاقف '

 . !هحیحص) يف نابح نبا هاور

 يف 5 املا : ءا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (ركنم) (۳) - ۷۵۷ _-- ۷

 . «ةالص ةئم سمخب سدقملا تيب يف ةالصلاو «ةالص فلأب يدجسم يف ةالصلاو «ةالص فلآ ةئمب مارحلا دجسملا
 ٌلضفأ مارحلا دجسملا يف ةالض» :لاق :هظفلو ء'هحيحصا يف ةميزخ نباو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 يف ةالصو ءهاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ ةنيدملا دجسم يف ةالصو ءةالص فلأ ةئمب دجاسملا نم هاوس امم

 , (ةالص ةئم سمخب دجاسملا نم هاوس امم لضفأ سدقملا ثيب دجسم

 يدجسم يفو ؛ةالص فلا ةئمب هربغ ىلع مارحلاٍدجسلا يف قالصلا لف لاق :هظفلو «رازبلا هاورو

 , اةالص ةئم سمخ سدقملا تيب دجسم يفو «ةالص فلأ

 1 . "لاق اذك . «نسح هدانسإ» :رازبلا لاقو

 ١8 "ه8 )٤( هللا لوسر لاق .: لاق هنع هللا يضر ثراحلا نب لالب نع يورو (عوضوم) 6:
 اهاوس اميف ٍةعمج لأ نم ٌريخ ةنيدملاب ٌةعمجو «نادلبلا نم اهاوس اميف ناضمر فلآ نم ٌريخ ةنيدملاب ناضمر)
 ش . «نادلبلا نم

 . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 0 دلل لوز قف ا قكضر تودع ا عر (عيصطل 00-1194 1۳4

 ل ًاثالث لجو رع هللا لأس «سدقملا ِتيب ءانب نم مالسلا امهيلع ٌدواد نب ناميلس عرف

 نم جرخالإ ؛هبف ًةالصلا الإ ديري ال ٌدحأ ةجسملا اذه يتب ال هنأو ءهدعب نم ٍدحأل يغضي ال ًاكلُمو قكدمكح

 . «ةئلاثلا يطعأ دق نوكي نأ وجرأو ءامهيطعأ دقف نيت د امأ» : هلو هللا لوسر لاقف . ها هَندلو مويك هيونذ

 لوطأ مكانلاو «ةامهيحيحصا يف نابح ن نباو ةميزخ نباو «هل ظفللاو «هجام نباو يئاسنلاو دمحأ هاور

 ظوفحمملاو ؛ذأش وهو «هنع سنأ يبأ نب نارمع نع نامثع نب ةعيبر ةياور نم وهو «هریغو «نابح نبا حیحص يف عقو اذك )0(

 .(57/6) «ناسحإلا» ىلع هتقلع اميف اذه تحرش دقو . هلبق يذلا ثيدحلا يف امك ديعس يبأ ن ,عاذه نارمغ نع قرط نم

 ةفيعضلا» يف مث 094179 47 )٤/ ةءاورإلا» يف هتنيب امك (نيفيعض) هيف نأل ؛كلذك وهو «هنيسحت در ىلإ ريشي :تلق (۲)

(ooo)يف انه وهو : نا تيب جيف تارام حرا نا لنا يونا الا يل ةالصلا ثيدحل هتفلاخمل ؛ركتم هنتمو .  

 !ةلهجلا هنسح ةرإكتلاو فعضلا اذه عمو .1حيحصلا»

 ار الو ءةينآلا رداصملا نم ءيش يف وه الو ««هيلطعي نأ" : هلوق  فلؤملا ركذيس امك هل ظفللاو  هجام نبا دنع سيل (۳)

 '  !اهيف تسيلو ءجيرختلا رداصم يف اهنأ ةثالثلا نوقلعملا معز كلذ عمو :(474 /؟نا* ٠ /۱) الغم مكاحلاك

 )٤( يأ ؟يغبني ال اكلموا .: هلوقو ؛سانلا نيب تاموصخلا لصفر ؛داهتجالا يف باوصلل قيفوتلا دازملاو « هللا مكح قفاوي : يأ :

 نوكت نأ دارأ ًاكلم هنوكلو «ةيادهلاو ناميإلل ًاببس نوكيف «هل ةزجعم همظعل نوكي ال ملعأ هللاو  هدارم لعلو .نوكي ال

 هلاح بساني ام هتزجعم .



 .5هل ةلع الو ءامهطرش ىلع حيحص» :لاقو ءاذه نم

 ةالص» : لكي هللا لوسر لاق :الاق امهنع هللا يضر ةشئاعو ةريره يبأ نعو (ذاش) (0) 84-5

 . 0 ىصقألا دجسملا الإ ءدجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ يدجسم يف

 .؟حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 ِتيب يف ةالصلا نع ا هللا لوسر ٌلأس هنأ : هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (حيحص) (۹)- 1١0/4-0

 ءهيف ٍتاولص عبرأ نم ٌلضفأ ءاذه يدجسم يف الص : :لاقف ؟لك هللا لوسر دجسم يف وأ ؛ٌلضفأ سدقملا

 لجرلا - سوق :لاق وأ - طوس ُديِقَلو نامز سانلا ىلع نيتأبلو (*رشنملاو رشحملا ضرأ وه « «ىلصملا ممثلو

 . (اعبمج ايندلا نم هيلإ ٌبحأو هل ريخ ؛سدقملا تيب هنم ىرَي ثيح

 . ةبارغ هنتم يفو ءهب سب ال داتسإب ©"”يقهيبلا هاور

 : دال هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (ًادج فيعض) (5) - 7501

 لضفأ اذه يدجسم يف ٌةعمجلاو مارحلا ةجسملا الإ هاوس اميف الص لأ نم ٌلضفأ اذه يدجسم يف ٌةالصلا»

 اميف ناضمر رهش فلآ نم لضفأ اذه يدجسم يف َناضمر ٌرهشو ءٌمارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةعمج فلأ نم

 «مارحلا دجسملا الإ هاوس

 .“يقهيبلا هاور

 لالب ثيدح مدقتو . هوحنب رمع نبا ثيدح نم هريغو وه ًاضيأ هاورو (ًادج فيعض) (۷)- ۷٩۱ ۔ ۰

 . ["ثيداحأ لبق] ًارصتخم

 باحصأ نم ناكو  هنع هللا يضر يراصنألا ريهظ نب دّيسأ نعو (هريغل ص) 10/4 118٠0 )1١(

 . «ةرمعك (''ءابُق دجسم يف ٌةالص» :لاق هنأ ؛يلكَو يبنلا نع ثدحي الب يبلا

 ةدع يف مدقت امك «مارحلا دجسملا الإ :باوصلاو ء(١۷۷۲ مقر) دمحأ دنع ةاورلا ضعب نم أطخ ءانثتسالا اذه :تلق )١(

 ناك امف ء(١۷۷۲ مقر) هسفن اذه هدانسإب باوصلا ىلع ًاضيأ دمحأ هجرخأ.دقو «حيحصلا» يق هريغو ةريره يبأ نع ثيداح

 هئطخ روهظل هدروي نأ فلؤملل يغبني

 , ثيداحألا هيلع لدت امك ةمايقلا برق يف هيلإ رشحلا نوكي هنأ دارملاو «ةمايقلا موي : يأ (0

 نوقلعملا امأو . . يبهذلا هقفاوو ؛هححصو «يقهيبلا خيش وهو 42009 )٤/ «مكاحلا كردتسم» يف ثيدحلاق «ةعجنلا دعبأ دقل (۳)

 عبط هراثآلا لكشم» ىلع نيقلعملا ضعب اودلق مهنأ رهاظلاو «مهتداع يه امك ةنيب ريغب ثيدحلا اوفعض ءامهوسكاعف ةثالثلا

 .(۲۹۰۲) «ةحيحصلا# رظنا . ةسسؤملا

 يفو «هريغ هاورو ؛هفرعأ ملو (يعازخلا قاحسإ نب عفان نب دمتحم نسحلا وبأ) هيفو «(4 1407 /187/7) ؛بعشلا# يف : تلق 2

 .(1176 مقر) «ليلغلا ءاورإ# رظنا . كورتم هدانسإ

 .(ةرمب فيعض هدانسإ» )5١54(: يقهيبلا لاقو (0)

 هباشي اميف انعنص اذكهو ؛«ثيداحأ» : لوقت انتلعج جمدلا ةعيبطو .نيفيعض نيثيدح لبق دارملاو «؟نيثيدح» :لصالا يف (5)

 .[ش] .(۱۷۳۸) مقرب هرظناو ءاذه

 > لصتا دقو «نيليم وحن بونجلا ةهج نم ب يبنلا ةئيدم برقب عضوم وهو «فرصي الو فرصيو دميو رصقي ؛فاقلا مضب (۷)

0¥ 



 .«بيرغ نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو .يقهيبلاو هجام نب باو يذمرتلا هاور

 00 : .ملعأ هللاو . اذه ريغ ًاحيحص ًائيدح ديسأل فرعن الو" : (ظفاحلا لاق)

 نبا: :ويَو هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر فينح نب لهس نعو (حيحص) (۱۱) - ١١81-4

 .«ةرمع رجأك هل ناك ؛ٌةالص هيف یلضف «ءابق دجسم ىنأ مث «هتيب يف رهط

 '  ..يقهيبلاو «ادانسإلا حيحصاا : لاقو ؛مكاحلاو «هل ظفللاو هجام نباو ؛يئاسنلاو دمحأ هاور

VY °يبنلا نع هيبأ نع لهس نب ةمامأ يبأ نع نامهط نب فسوي هاورو» : لاقو (ًادج فيعض) (۸) -  

 تناک هيف يامل ج يذلا دهس ليزيد اذه يدجسم الإ ديزيلال رهط ىلع جرخ نموا: :دازو انعمب ل

 . ١ةخَح ةلزنمب

 0 .«ملعأ هللاو . هاو وهو «نامهط نب فسوي ةدايزلا هذهب درفتا» : ظفاحلا لاق

  )9( - VIF _ Vitoهلي هللا لوسر لاق :لاق هلع «ريبكلا» يف يناربطلا ىورو (ًادج فيعض) :٠»

 ةبقر لدع كلذ ناك ؛تاعكر عبرأ هيف عكرف ؛ءابقا دجسم لخد مث ڈ َءوضولا َنسحأف أضوت .

 . ۰ (754 VEلاف كي هللا لوبسر نأ ؛ هنع هللا يضر ةرجع نب بعك نع يورو (ادج فيعض) :

 دجسم يف ة ةالصلا الإ ودغلا ىلع هلمحي الو ا و را ب

 . (هللا تيب ىلإ رمتعملا رجأك هل ناك ؛نآرقلا مأب ةعكر لك يف أرقي «تاعكر عبرأ هيف ىلصف .ءابق
 . "ركنم ثيدحلا يف ةدايزلا هذهو «ةريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ل ل لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (خيحص) (11)- ۱۱۸۲ ۷

 : . «نيتعكر هيف يلصيف :- ةياور يف داز - ًايشامو بكار ءابق

 1 . ملسمو يراخبلا هاؤر

 اار بس لك ةابق جسم ينأبا ناك ا هللا لوس أ :يناسنلاو يراخبلل ةياور يفو (حيحص)

 . (؛هلعفي هللادبع ناكو :ًايشامو

 هللا يضز امهابأ اعمس دعس تنب .ةشئاعو دعس نب رماع نعو (فوقوم حيحص) 1147-4 - )۱١(

 ْ .سدقملا تيب دجسم يف ّيلصأ ْنأ نم ّيلإ ٌبحأ ؛ءابق دجسم يف يلصأ نأل : لؤقي هنع
 .«امهطرش ىلع حيحنص هدانسإ١ :لاقو مكاحلا هاور

 (طاسوألا) ب ةزانج دهش هنأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص 4

 ابأ ايامؤت نبأ :هل ليقف . جرزخلا نب ثراحلا ءانفب فوع نب ورمع ينب ىلإ ًايشام َلبقأف :ةدابع نب دعس راد يف

 تيبس لك هيلإ بهذي ناك كي هنأ بابلا يف يتأيو ؛باوثلاو رجألا يف : يأ ؛«ةرمعك» :هلوقو . ةتيدملا نيبو هنيب نآلا نابتبل =

 .اهيلإ لاحرلا دشب دصقت يتلا ةئالثلا دجاسملا نم سيل نكلو «هلضف ىلع لدي امم كلذو ءًايشامو ًابكار

 يجانلا هلاق ل بیجع وهو «هسفن ىلإ فنصملا هبسن نكل «روكذملا ديسأ ثيدح يف يذمرتلا مالك نم اذه :تلق (1)

)5/130 
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 هيف ىلص نم» :لوقي في هللا لوسر تعمس ينإف «فوع نب ورمع يلب يف دجسملا اذه ٌمْوَأ : لاق ؟نمحرلادبع

 ١ .«ةرمع لدعك ناك

 . ؟هحيحصا يف نابح نبا هاور

 يف اعد ب يبنلا نأ» :امهنع هللا يضر هللادبع نبا ينعي - رباج نعو (نسح) (15) ۱۱۸۵ _ ۰

 ٌفرُعف «نيتالصلا نيب ءاعبرألا موي هل ٌبيجتساف ءءاعبرألا مويو ؛ءاثالثلا مويو «نينثالا موي : الث جتفلا ٍدجسم

 . ةباجإلا ٌفرعأف ءاهيف وعدأف «ةعاسلا كلت تيت الإ ٌظيلغ مهم ٌرمأ يب لني ملف :رباج لاق . (ههجو يف ٌرْشبلا

 . ديج دمحأ دانسإو ءامهريغو رازبلاو دمحأ هاور

 (قيقعلا يداوو دحأ لضفو ءاهلضف يف ءاج هو «تامملا ىلإ ةنيدملا ىنكس يف بيغرتلا) 6

 :ثراحلا نب لالب ثيدح هنم برقيو هكلس يف مظتني امم هلبق بابلا يف يف مدقت : ظفاحلا لاق (عوضوم)

 اهاوس اميف ةعمج ٍفلأ نم ريخ ةنيدملاب ةعمجو «نادلبلا نم اهاوس اميف ّناضمر فلأ ن نم ريخ ةنيدملاب ناضمرا

 . «نادلبلا نم

 . «مارحلا دجسملا الإ» :هيفو ًاضيأ رباج ثيدحو “(ادج فيعض)

 ىلع ربصي ال» :لاق ةئ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۱) 1185-1

 . «ًاديهش وأ ةمايقلا موب ًاعيفش هل تنك الإ ؛ يتّمُأ نم ٌدحأ اهتّدشو ةنيدملا ءارأل

 .امهريغو يذمرتلاو ملسم هاور

 ال» :لوقي كك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو (حيحص) (۲) - ۱۱۸۷ _ ۲

 . «ًاملسم ناك اذإ ةمايقلا موي ًاديهش وأ ًاعيفش هل تنك الإ ؛ اهئاوأل ىلع دحأ ربصي

 .ملسم هاور

 . قيضلا ةدش يه :ًادودمم ًازومهم (ءاوأللا)

 نيب ام مّرحأ ينإ» : لاق لكي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر دعس نعو (حيحص) () 11848 د ۲۳

 ٌدحأ اهُعدي ال نوملعي اوناك ول مهل ٌريخ ٌةنيدملا» :لاقو .هاهُديص ّلتقُي وأ ءاهُماضِع ّعطقُي نأ ةنيدملا يال

 ًاديهش وأ ًاعيفش هل تنك الإ ؛اهدهّجو اهتاوأل ىلع ٌدحأ ُثبثي الو «هنم ريخ وه نم اهيف هللا لدبأ الإ ؛ ؛اهنع ةبغر

 . «ةمايقلا موي

 حلملا ٌبوذ وأ «صاصرلا َبوذ ٍرانلا يف هللا ُباذأ الإ ؛ءوسب ةنيدملا ّلهأ ٌدحأ ديري الو» :ةياور يف داز

 . «ءاملا يف

 .ملسم هاور

 نم قارعلا لهأ لهم هنأ هيق ءاج يذلا وهو ءاهنم برقألا وهو «ةقيلحلا يذ يداؤ نطبب يذلا وه» :«مجعملا» يف توقاي لاق )١(

 .«؟قرع تاذ

 .[ش] .نطوملا اذه نم طقسو «مكحلا اذه انذخأ كانه نمو :((5)-ا560119/43) مقرب هرظنا (۲)
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 داضلابو :ةلمهملا نيعلا نسكب (هاضعلاو) .اهافرطو اهاترح وه :ةففخملا ءابلا حتفب (ةنيدملا اتبال)

 ان لقو رف تاد ةزجش لك لب :ليقو ؛طمخلا ةرجش يهو «(ةهاضع) عمج : ءاه فلألا دعبو ةمجعملا

 .اهنم مظع
 “لع نيتأيل» :ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (هزيغل ص) (4) 116 5

 م نولمحتيف نوتأي مل تاخر نودجيف اخرا نوسمتلي ؛ٍفايرألا ىلإ اهنم ساغلا قلطني نامز ة ةنيدملا

 '.«نوملعي اوناك ول مهل ريخ ةنيدملاو ءءاخرلا ىلإ

 .«حيحصلا» لاجر هلاجرو «- "ل ظفللاو - رازبلاو دمحأ هاور

 اهينايتل ضرالا وه ١ ليقو . برعلا ضرأ يف هايملا براق ام وهو ؛ءارلا رسكب (فير) عمج (فايرألا)

 : . كلذ ريغ ليقو .بصخلاو عرزلا

 حتفت» :لوقي لو هللا لوسر تعمس :لاق ريهز يبأ نب نايفس نعو (جیحص) (0) ٥-۱۱۹۰

 ءماشلا حتفتو «نوملعي اوناك ول مهل ٌريخ ةنيدملاو «مهعاطأ نمو مهيلهأب نولمحتيف. ءنوُسُبَي موق يتأيف ُنميلا
 يتأيف «ٌقارعلا ٌحتفتو «نوملعي اوناك ول مهل ٌريخ ٌةنيدملاو «مهعاطأ نمو مهيلهأب نولمحتيف نوي موق ينأبف

 . «نوملعي اوناك ول مهل ٌريخ ٌةنيدملاو .مهّماطأ نمو مهيلهأب نولمحتيف نوُسَي موق

 . ملسمو يراخبلا هاور

 1 1 .باهذلا ةعرس :(سبلا) :ليقو «ديدشلا قولا :(لسبلا)

 لكي هللا وسر عم انك : لاق هنع هللا يضر يدعاسلا ديسأ يبأ نعو (هريغل ح) (5)- ۱۱۹۱-۳

 ؛هيمدق ىلع اهنورجيو .هامدق ٌفشكنتف ؛ههجو ىلع ةرمّتلا نورجُي اولعجف «بلطملادبع نب ةزمح ٍربق ىلع
 عفرف :لاق . «رعيشلا اذه نم هيمدق ىلع اولعجاو .ههجو ىلع اهولعجا» : لي هللا لوسر لاقف :هّهجو ُفشكتنيف

 ىلإ نوجرخي ٌنامز سانلا ىلع يتأي هنإ» :ِْلكك .هللا لوسر لاقف .نوكيب ٌةباحصأ اذإف هّسأر ي هللا ٌلوسر

 معن د :مهيلهأ ىلإ نوبتكيف .ءبكارم :لاق وأ ءابكرمو ًاسبلمو ًامعطم اهنم نوبيصيف «فايرألا
 .«نوملعي اوناك ول مهل ٌريخ ٌةنيدملاو «ةبودَج زاجح ضرأب

 ٠ :نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 : تکا فرم رر یو لا سمعو ةر مشن (جركتلا)

 لاقف ءٌدهَجلا ّدتشاف «ةنيدملاب ٌرعسلا الغ : لاق هنع هللا يضر رمع نعو (ركنم) ۷--_ ۷۹۵ - )١(

 دحاولا ماغط نإف ؛اوقرفتت الو اولكو «مکدمو مکعاص ىلع تک راب دق ينإف ءاورشبأو اوربصا» : ی هللا لوسر

 «ةعامجلا يف ةكربلا نإو ءةتسلاو ةسمخلا يفكي ةعبرألا ماعطو «ةعبرألا يفكي نينثالا ماعطو ءنينثالا ينفكي

 )١( ةديناسملا عماجا و «دنسملا# نم بيوصتلاو :(ةئيدملا لهأ) :لصألا )16//191/ 20111 . .

  7دمحال ظفللا لب :تلق ) )۳٤۲ /۳ی واب ء(۲٥/۱۱۸۹ /۲) ًارصتخم هاور امئإ رازبلاو ٠ دنحا ظل دهشيو

 : مقرب يتآلا ديسأ يبأ ثيدحو (۷) مقرب يتالا (حلفأ) ثيدح )3( .
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 هب هللا لدبأ ؛اهيف امع ةبغر اهنع جرخ نمو «ةمايقلا موي ًاديهشو ًاعيفش هل تنك ؛اهتدشو اهئاوأل ىلع ربص نمف
 . ؟ءاملا يف حلملا بوذي امك هللا هباذأ ؛ءوسب اهدارأ نمو ءاهيف هنم ريخ وه نم

 "نيج دانسإب رازبلا هاور

 يبأو تباث نب ديزب رم هنأ :يراصنألا بويأ يبأ ىلوم حلفأ نعو (حيحص نسح) (7) 1149 ۸
 هللا لوسر هانثدح ًائيدح اذن : هبحاصل امهّدحأ لاقف «زئانجلا دجسم دنع نادعاق امهو امهنع هللا يضر بوي

 نامز سانلا ىلع يتأيس هنإ» :" معزي هتعمس - ةنيدملا نع معن : :لاق ؟هيف نحن يذلا دجسملا اذه يف ةي

 وأ اجا مهل ٍناوخإ ىلع نورميف ءًاماعطو ًاشيعو ًءاخر ٌنوبيصي ٌلاجر اهيف جرخيف ي ةاعس هز غل

 ريخ ةنيدملاو -ًارارم اهلاق ىتح  .ٌدعاقو ٌبهاذف !؟عوجلا ةدشو شيلا ءاوأل يف ُب ام :نولوقيف ًاراَّمَع

 .«ًاعيفش وأ ًاديهش ةمايقلا موي هل تنك الإ ؛تومب ىتح اهتدشو اهئاوأل ىلع ٌربصيف ءدحأ اهب تبني ال «مهل

 . تاقث هتاورو ءديج دانسإب "ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 عانا نبا ناتو للا وسر نأ هامه هللا يهز رغ حبا نعو تم 0-۹

 . "اهب تومي نمل ٌعفشأ ينإف ءاهب ثميلف ةنيدملاب تومي نأ مكنم

 نأ مكنم ٌعاطتسا نم» :هجام نبا ظفلو «يقهيبلاو ««هحيحص» يف نابح نباو هجام نباو يذمرتلا هاور
 .هاهب تام نمل ٌدهشأ ينإف ؛ٌلعفيلف ةنيدملاب تومي

 تام نم هنإف ؛ثميلف ةنيدملاب تومي نأ مكنم َعاطتسا نم» :ك هللا لوسر لاق :يقهيبلل ةياور يفو

 .؟ةمايقلا موي هل ُتعفش ةنيدملاب

 ال هللا لوسر تعمس اهنأ ؛ ثيل ينب نم دمحم ةأرما  ةتْيَمَّصلا نعو (حيحص) (۹)- --1١١44

 . هل دهسُي وأ هل عفشُي اهب تمي نم هنإف ءاهب تميلف ةئيدملاب الإ تومي ال نأ مكنم عاطتسا نم» : لوقي

 هكراشي ال هئيداحأو ءنيل وهو «رائيد نب ورمع هب درفت" :لاقف هفعض ناب هيلع بّقع رازبلا نأل ءًادج بیرغ وهو لاق اذك )١(
 اذه (رانيد نب ورمع) نأ انظ امهنأ اذه ببسو !!حيحصلا لاجر هلاجرو ءرازبلا هاور» :يمثيهلا لوق هنم برغأو .ادحأ اهيف

 تاعوضوملاب درفتي» :نابح نبا لاق لب ءاقافتا فيعضلا (ريبزلا لا نامرهق رانيد نب ورمع) وه امنإو ءاقافتا ةقثلا يكملا وه

 ام هيف دازو ءاذه  ًاوهس وأ ًادمع  اهنم بكرف ءةحيحص ثيداحأ يف ًاقرفم ءاج ثيدحلا اذه ىف ام بلغأو :ةتابثألا نع
 .(0081) ؛ةفيعضلا» يف هلك كلذ تحرش دقو ءاهيف سيل

 .لرقي : يأ )۲(

 . تومي نأ ىلإ اهتم جرخي ال نأب : يأ (۳)

 نأ ىشخأو» )١/117753(: يجانلا لاق كلذلو ءركتم وهو ءهل دهشت وأ ةنيدملا هل عفشت يأ كهل دهشت وأ هل عفشت» :لصألا )٤(

 'ناسحإلا» يف كلذك هتإف ؛ةاورلا ضعب فرصت نم وه امنإ الك :لوقأف .«...فلؤملا فرصت نم كلذ نوكي

 «بعشلا» يف يقهيبلا ةياور يف اذكو )2٠١5(4: «نامظلا دراوم» نم تّيملار !قلعملا هيلع رمو :(0747/58/6)

 لوسرلا وه لعافلاو «لوهجملا ىلع ءانبلل وهف .(815 /571/15) ؛ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو 024147 /4 517 /5)

 : ظفلب (4188 ٤۸۸/ /۲) «ىربكلا» يف يئاسنلا هاور دقو اميس الو «ىرخألا بابلا ثيداحأ عم ثيدحلا يقتلي كلذبو . ةي

 .(۲۹۲۸) «ةحيحصلا» و ء(١۳ /جحلا 5) «دراوملا حيحص» ىلع قيلعتلا رظناو . ٠هل دهشأ وأ ءهل عفشأ ينإف»
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 . يقهيبلاز ««هحيحص» يف نابح نبا هاور ش

 نأ ٌعاطتسا.نم» ؛:لوقي ةا هللا لوسر تعمس اهنأ يقهيبلل ةياور يفو (ةريغل ص) ٠ ١١99 - )٠١(
 .ًاديهشو ًاعيفش هل تنك ةنيدملاب تام نمف «تميلف ةنيدملاب تومي

 ۶ق دف للا لرخر نأ هع اقل يضر ايقاف عر ی 010145-51

 : ر ااو تك نإ آو لري ل هال ےک رزه ا

 هنع' ىوز «ةمركع نب هللادبع الإ ««حيحصلا» يف مهب جتحم ةتاورو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . مدقت امك ؛«ةتيمص نع وه امنإو ءأطخ وه» : يقهيبلا لاقو ءذحأ '")هجرخُي ملو «ةعامج

 لوسر نأ فيت نم هلل لوسر دنع تناك تیت وآرما نهو (حيحص نسح) 113-1149 1

 موب ًاعيفش وأ ًاديهش هل تنك ؛اهب تام نم هنإف ¿ [ُثميلف ةنيدملاب تومي نأ مكدم ًعاطتسا نم» : لاق لكك هللا

 : . «ةمايقلا

 . نسح دانسإب ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 دعب ينراز نم : ا هللا لؤسر لاق : لاق هنع هللا يضر بطاح نعو (فيعض) (۲) - ۳ -_ ۷٩٩

 . ؛ةمايقلا موي نينمآلا نم تعب نيمرحلا دحأب تام نمو ؛يتايح يف ينراز امنأكف «يتوم

 . بطاح نع ِهّمَسُي مل - بطاح لآ نم لجر نع يقهيبلا هاور

VY 14راز نم ؛ لوقي و هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يضر رمع نعو (فيعض) () -  

 يف هللا هثعب نيمرحلا دحأ يف تام نمو «ةمايقلا موي ًاديهش وأ ًاعيفش اهل تنك  ينراز نم :لاق وأ - يربق

 . «ةمايقلا موي نينمالا

 . رمع نع همسي مل - E ”يقهيبلا هاور
EE SS VIA 119نما : ةا هللا لوسر لاق :  

 موي ياو يف ناک تیمار یلا انجم ينراز نمو ءةميقلا موي نينمآلا نم عب نيمرحلا دحأ .يف تام

 . قبس امك ؟ىرلكلا" يف ًاضيأ يئاسنلا ظفللا اذهب هاور )۱(

 بتكلا باحصآ نم دحأ هجرخي مل هنأ دارملاف «كلذك ناك نإف «؛ةلاجعلا» يف عقوأ كلذكو ةرامع ةعبتو ءلصألا اذك (؟)

 لوق هديؤيو ؛مالكلإ قايس هيضتقي يذلا هلأل .«دحأ هخّرجي ملو» :باوصلا نأو ؛فيحصت هنأ ينظ ىلع بلغيو .ةتسلا

 ؛هظفح لبق نم هيف مّلكتم وه نم هيلإ قيزطلا يف نإ مث .«ءوسب دحأ هيف ملكتي ملو ءةعامج هنع یورو ... » :يمثيهلا

 يجانلا ظفاحلا ثيدحلا داتسإ يف فالخلا حرش دقو < ؛يقهيبلا نع فلؤملا .هلقن امك ةتيمصلا نع هنأ باوصلاق كلذلو

 فلؤملا هلعج دحاو ثيدحلاف !اهسفن ةتيمصلا يه امنإ يثالا ثيدحلا يف ةميتيلا ة ةأرملا نأ نيبتي هنمو )10/ 35-7 ١(4

 اونسحو «(ةتيمصلا) ثيدح اوححصف «ةلهجلا نوغايلا نوقلعملا امأو !هيلإ راشملا فالخلل ههابتنا مدعل :؛ثيداحأ ةثالث

 !دحإو ثيدحلا نأ (يجانلا) مالك نم اوفرع دقو !!(ةعيبس) ثيدح اوفعضو !اهنع ةنباثلا يقهيبلا ةياور

 يف برطضا او ثيدح هلبق يذلاو اذه نإ مث ؛(15/15) «يسلايطلا دنسم» يف ثيدحلاف ؛ةعجنلا فلؤملا دعبأ دقل (۳)

 ثيدخلا تخت ” " ةيغبضلا يف اذه ىلإ ترشأ دقو . 08009 /4) ؛ءاورإلا» يف نيبم وه امك ليهاجملا هتاور دحأ هدانسإ

(AT) . 



 . (ةمايقلا

 ًاضيأ يقهيبلا هاور

 ال لاجدلاو ءابولا نإ» :ِْلكك يبنلا نع قيرط ام ريغ نم حص دقو» :(هللا همحر ظفاحلا يلمملا لاق)

 “هترهشل كلذ ترصتخا .«اهنالخدي

 ضرأب یلص مث ًآضوت ا هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو (حيحص) (۱۳) ١148-5

 ٌدمحم انأو .ّةكم لهأل كاعد كينو كّدبعو َكَليلخ ميهاربإ نإ : لاق مث ايقسلا تويب دنع «ةرحلا ضرأب ٍدعس

 مهّدمو مهعاص يف مهل رابت نأ كوعدن ؛ةكمل ٌميهاربإ كاعد ام لثم ةنيدملا لهأل كوعدأ «كّلوسرو كٌدبع

 ام تمرح ينإ مهللا «(ٌمُح) ب ابو نم اهب ام لعجاو «ةكم انيلإ ٌتببح امك «ٌةنيدملا انيلإ ْبْيَح بح مهللا .مهرامثو

 . مرحلا ٌميهاربإ ٍناسل ىلع تمرح امك اهْيتبال نيب

 .«حيحصلا» لاجر هدانسإ لاجرو «دمحأ هاور

 دحأ اهب دلوي ال «ةفحجلا نم ًابيرق نيمرحلا نيب ةضيغ مسا :ميملا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا مضب (مخ)

 (مخ) ريدغ نظأو و يبنلا ةوعدب ىمحلاو ءابولا نم اهب ام ةدشل اهنع لحتري نأ الإ ملتحي نأ ىلإ شيعيف

 .اهيلإ ًافاضم

 رمثلا ّلوأ اوأر اذإ ٌسانلا ناك :لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (14)- 5 ١1494

 ءانينيدم يف انل كرابو ءانرمث يف انل كراب ّمهللا» :لاق لك هللا لوسر هّدخأ اذإف ا هللا لوسر ىلإ هب اوؤاج

 ءّةكمل كاعد هنإو «كّيبنو كّدبع ينإو كينو كّليلخو كٌدبع ميهاربإ َّنإ مهلا ءانّدمو انعاص يف انل كرابو

 .ّرمثلا كلذ هيطعيف هاري ليلو ّرغصأ وعدي مث :لاق : «هعم هلثمو «ةكمل هب اعدام لثمب ةنيدملل كوعدأ ينإو

 . هریغو ملسم هاور

 يف ةكربلاب مهل اعد هنأ :هانعمو ءدملاو عاصلاب ليكملا انماعط يف ديري «(اندمو انعاص يف) :هلوق

 .ًاعيمج مهتاوقأ

 انيلإ بّبح مهللا» : لاق ب هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (16)- 48-17٠١

 . "(ةفحجلا) ب اهلعجاف اهاَمُح لُقناو ءاهّدمو اهعاص يف انل كرابو ءانل اهحّحصو ءّدشأو ةكم اّيحك ةنيدملا

 هيلع ىسيع لوزنو «لاجدلا حيسملا ةصق" :ديرفلا يباتك يف يدنع جرخم وهو «هيلع قفتم ثيدحلا نم هيلإ راشأ امو :تلق )1١(

 «يل رسيت امم اهطوطخمو اهعوبطم ؛ةنسلا بتك يف ةثينملا ثيداحالا تارشع نم اهفارطأ هيف تعمج ؛«ءايإ هلتقو ؛مالسلا

 . (ةيعرشلا ىلوألا ةعبطلا - ٤ج/۳۸ ص) (۳۹۱۸) مقر «عماجلا حيحص» يف وهو ءهيلإ راشملا ٌتيدحلا كلذ نمو

 ًادوهي ةفحجلا وتكاس ناك" : هريغو يباطخلا لاق . ًابيرق باتكلا يف يتأي ام هوحنو ؛لحارم ثالث وحن ةكم نيبو هنيب عضوم (۲)

 مهدالب بيطو ةحصلاب نيملسملل ءاعدلا هيفو . كالهلاو ماقسألاو ضارمألاب رافكلا ىلع ءاعدلل ليلد هيفف «تقولا كلذ يف

 ضعب لوق فالخ اذهو :ضايع يضاقلا لاق .ةفاك ءاملعلا بهذم اذهو «مهنع دئادشلاو رضلا فشكو ءاهيف ةكربلاو

 .ردقلا قبس عم ءاعدلا يف ةدئاف ال هنأ ةلزتعملا لوق فالخو !هكرت يغبني هنأو ءاضرلاو لكوتلا يف حدق ءاعدلا نأ ةفوصتملا

 .«ملعأ هللاو .ردقلا هب قبس ام الإ هنم باجتسي الو ؛ةلقتسم ةدابع ءاعدلا نأ ةفاك ءاملعلا بهذمو
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 .هريغو ''لئسمءاور

 : . دوهيلا راد كاذ ذإ تناك اهنأل ةفخجلا ىلإ ىَّمُحلا لقنب يعد امنإ :ليق

 هللا لوسز عم انجرخ : :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو (حيحص) (17) ۰1-4 ٠

 لهأل كاعد ٌكّليلخو كّدبع ميهاربإ نإ مهللا» : لل هللا لوسر لاق دعسل تناك يتلا ايقسلا دنع انك اذإ ىتح يك

 ام لثم .مهّدمو مهعاص يف مهل َكرابت نأ ةنيدملا لهأل كوعدأ ي ينإو «كلوسرو كّدبع دمحم انأو ؛ةكربلاب ةكم

 .«نيتكرب ةكربلا عم لعجاو كم ٍلهأل تكراب

 "يوق ديج دائسإب «طسوألا يف ف يناربطلا هاور ٠

e ST 1Y:انل كراب مهللا» :  

 ناكلم هيلع الإ ٌبْقَنِالو “عش ""اةنيدملا نم ام هديب يسفن يذلا, «نيتكرب ةكربلا عم ْلعجا مهللا ءانتنيدم يف
 . !اهناسرحي

 ۰ . ثیدح يف ملسم هاور

 لما میلاد : لاق هلو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۱۸) - ۰۳-1

 .هةكربلا نم ةكمب ٌتلعج ام ْيَفْعِض ةنيدملاب

 ا . ملسمو يراخبلا هاوز

E:هللا :لاقف ا هللا يبن اعد : لاق اا ينكر نفاع نبا نقر يكلم هل  

 لإ :ل لاق ؟«*نقارعو !هللا ّيبن اي : :موقلا نم لجر ٌلاقف . ءانتميو انياش يف انل ڭرابو ءانّدمو انعاص يف انل كاب

 .«يقرشملاب ًءافجلا َّنِإو «نتفلا ج ٌجُيهتو «ِناطيشلا َنرق اهب

 . تاقث هتاورو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ليقو . هفيرصتو هکلم لحمو هتوقو هتدش :ليقو . هعايشأو ناطيشلا عابتأ : هانعم : ليق (ناطيشلا“نرق)

 ١ 1 . كلذ ريغ

 )١(: يجانلا لاق )175/١(: مقرب «يراخبلا رصتخم» يف وهو .«ًاضيأ يراخبلا اذكو» )880(. 1

 ) )۲ةميزح ناو «هححبصو يذمرتلاو ًاضيأ دمحأ هجرخأ ثيذحلاف « يمثيهلا هعبت نإو  ةعجتلا فتصملا دعبأ دقل

 ( ۰ NTحيحص هدتسو :(ناسحإلا 7778/77 /5):نابح نبا هنعو .

 () يف ةمحقما يه لب «(ميش) ةظفل ملسم يف سيلا :يجانلا لاقو ءاهتفذحف اهل لصأ الو ؛42يشا :ةدايز لصألا يف :تلق :

 ؟ملسم» نم ؟جحلا# رخا يف ثيدحلاو :تلق )٤/۱۱۷(.

 ) )5حتفب :(بقنلا)و «لبجلا يف قيرطلا وه :تيكسلا نبا لاقو .نيلبجلا نيب ةذفانلا ةجرفلا وه.:ةغللا لهأ لاق ءنيشلا رسكب

 اهقرط :ةنيدملا باقنأ : شفخألا لاق . لبجلا يف قيرطلا وه : ليقو «بعشلا لثم وهو ءاهض ىكحو ءروهشملا ىلع نونلا

 ٠ .ملعأ هللاو .اهجاجفو .

 ) )5ةياوز يفو: . (نماثلا ثيدحلا .5 ص) «ماشلا لئاضف جيرخت" يباتك يف جرخم حيحص دانسإب رمع نبا ثيدح يف اذكو :تلق

 ء(۳۸/۱۳) «يرابلاب حتف» عجارق ؛ءاملعلا هرسف هبو «باتكلا ظفل هيلع لدي امك انقارع :: يأ هاندجن يفو» .: يراخبلا

 روكذملا يجيرختو انفاً.٠
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 يف ٌثيأر» : ةه هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۲۰)- 17١6  ١ا/ا/ال

 ىلإ لَن ةنيدملا ًءابو نأ ٌتلّوأف «(ةفحجلا) يهو (ةعيهَم) ب ْثماق ىتح ثجرخ «سأرلا ةرئاث ًءادوس ًةأرما مانملا

 . ؟(ةفححلا)

 .تاقث هدانسإ ةاورو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ةميدق ةيرقل مسا يه ؛نيتحوتفم ةلمهم نيعو «تحت ةانثم ءاي اهدعب ءاهلا ناكسإو ميملا حتفب (ةعيهم)

 نم داع ةوخإ ليبع ينب قيلامعلا جرخأ املف ءةكم نم اليم نيثالثو نينثا ىلع «يماشلا جحلا تاقيمي تناك

 (ةفحُجلا) ذئنيح تيمسف « مهب بهذو :«مهفحجف «- ميجلا مضب - (فاحُجلا) ليس مهءاجف' ءاهولزن برثي
 . ةلمهملا ءاحلا ناكسإو ميجلا مضب

 ةبق ةنبدملا» : لإ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (0) - 594 4

 .؟مارحلاو لالحلا ىوثمو ؛ةرجهلا ضرأو «ناميإلا ٌرادو «مالسإلا

 . "هب سأب ال دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هيلإ تبر ام ریخ» : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۲۱)- 1105

 .«يدجسمو كب ميهاربإ دجسم ٌلحاورلا
 ءاذه يدجسم» :لاق هنأ الإ ؛«هحيحصا يف ةميزخ نباو «يناربطلاو «"نسح داتسإب دمحأ هاور

 . ارومعملا تيبلاو

 . قيتعلا ٌثيبلاو ءاذه يدجسم ٌلحاورلا هيلإ ْثّبكُر ام ٌريخ َّنإ» : هظفلو «هحيحص» يف نابح نباو
 ش : (ظفاحلا لاق)

 ىلإ الإ لحاورلا ٌدشت ال» : لاق هَ يبنلا نأ ؛قيرط ام ريغ نم حص دقو (حيحص) (77)- ٠-1707

 . [ةشئاع ثيدح نم /باب ١5 مدقتو] . «ىصقألا دجسملاو ؛مارحلا دجسملاو ءاذه يدجسم :دجاسم ةثالث

 هاّقلت كوبت نم ةي هللا لوسر عجر امل :لاق هنع هللا يضر دعس نعو (ًادجت ركنم) (5) 1737075

 لوسر لازأف .هفنأ اي هللا لوسر عم ناك نم ضعب رّمخف ءًارابغ اوراثأف «نينمؤملا نم نيفلختملا نم لاجر

 نمو - ركذ هارأو :لاق - ءاد لك نم ًءافش اهرابغ يف نإ هديب يسفن يذلاو» :لاقو ؛ههجو نع مائللا لب هللا

 .امهريغو دمحأو يراخبلا ءاور ثيدحلاف «يمثيهلا هيلع هعبت بيجع لوهذ اذهو :تلق )١(

 . 07/5١ مقر) هةفيعضلا يف هيب امك «نافعضم هيفو ؛لاق اذك (؟)

 نم شحاف ريصقت اذهو . هنع ريبزلا يبأ نع ةعيهل نبا قيرط نم )۳۳٣/۳( دمحأ دنع هنأل هنيسحت ىلع فلؤملا رصتقا : تلق (۳)

 ء(دراوم )٠١۲۳- نابح نبا دنع (دعس نب ُتيِللا) ةعيهل َنبا عبات دقف !ةثالثلا نوقلعملا مث ؛يمئيهلا هيف هدلق «فلؤملا

 يف ةبارغ الو . ملسم طرش ىلع حيحص دانسإ وهف 76١(: /۳) دمحأل ةياور وهو :(4 479/وال45) ؛طسوألا# يف يئاربطلاو

 نورهاظتي نيذلا ةثالثلا نيقلعملا نم - قحب - ةبارغلا امنإو ءظفحلا ىلع  بلاغلا يف دمتعي هنإف .فلؤملا ريصقت

 .(15144) «ةحيحصلا# رظناو !مهولا نودلقي مث ؛مقرلاب نابح نبال ثيدحلا نوزعيف «قيقحتلاب

 . (فراعملا )786-1١84/ «زئاتجلا ماكحأ» و ء(۲۲۹/۳_۲۳۲ ج) (۷۷۳ مقر) «ليلغلا ءاورإ» يف اهرهشأ جيرخت رظنا (5)
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 .«صربلاو ماذجلا

 .؟"لوصألا يف هرأ ملو ««هعماج» يف يردبعلا نيزر هركذ

 يبال ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (۲۳) - ۱۲۰۸-۷

 اب هللا لوسر ٌمدخأ تنكف «هءارو ينفدري ةحلط ؤبأ جرخف . ينادي امل نم امدا يل نقلا :ةحلط

 ةنيدملا ىلع فرشأ املف .")هّيحنو ابحي ليج اذه» :لاق دخ هل ادب اذإ ىتخ ا : لاق ؛َلْزَن املك

 . !مهعاصو مهدم يف مهل راب مهللا- : :لاق  ءةكم ٌميهاربإ مرح ام لم اهيلبج نيب ام ٌمّرحُأ ينإ مهللا» : لاق

 لهأ هب دارأ» : ةّيحنو انّيحي لبج اذه» :هلوق يف يباطخلا لاق ._ هل ظفللاو  ملسمو يراخبلا هاور

 ىلع هؤازجإ ىلوألاو :يوغبلا لاق .ةيرقلا لهأ : يأ «ةيرقلا لأساو# :ىلاعت لاق امك اهناكسو ةنيدملا

 لكي ةتقرافم ىلع ةناوطسألا تلح امك ةعاطلا لهأو ءايلوألاو ءايبنألا بجب تادامجلا فصو ركني الو «هرهاظ

 نأ هيلع رکنی الف. . يحولا لبق هيلع ملسي ناك ًارَجَح نأ :ربخأ اًمكو ءاهنگس نأ ىلإ اهنينح موقلا عمس ىتح

 يذلا اذهؤ) :(ظفاحلا لاق) .«اهايإ هتقرافم ةلاح هئاقل ىلإ ّنحتو هّيحت ةنيدملا ءازجأ عيمجو دحأ لبج نوكي

 ١ .. ملعأ هللاو . ديج نسح يوغبلا هلاق

 نع يدكلا نع رول نا نب ب ديلولا ثيدجح نم يذمرتلا ىور دقو «هريغل ص) (۲ - 42 ااا

 امف ءاهيحاون ضعب يف انجرخف ءةكمب لي يبنلا عم تنك : :لاق بلاط يبأ نب يلع نع ديزي يبا نب داب

 . هللا لوسر اي ٌكيلع ٌمالسلا :لوقي وه الإ ٌرجش الو ٌلبج هلبقتسا

 برع سیخ ثيدخا يذمرتلا لاقو

 هومتتج اذإف .«هيحنو ابحي ٌلبج ٌدَحُأ» :قكي هللا لوسر لاق :لاق هنعو (فیعض) (۷) 64 ١
 . (ههاضع نم ولو ؛هرجش نم اولكف

 .ديز نب ريثك ةياؤر نم «طسوألا» يف يناربطلا هاؤر

 لاق :: لاق هاو دأتسإ اذهو - سنأ نع فتكم نب ۽ هللادبع نع قاحسإ نب محم ةياور نم هجام نبا ها هاورو

 . رال عرق نم ةعرت ىلع ريغو ءةنجلا رت نم ةعرت ىلع وهو هيو اح يح ليج نإ : :ل هللا لوسر

 اد ةفيعض يهو يشب اهيلع ملكتي, ملو «هوحنب اهركذ تاياورب هعبتأ هنكل ؛(١ ۳٣ ق) يجانلا خيشلا هديأو :تلق )١(

 ةلهجلا دمتغا كلذ عمو :(51715و79617 «ةفيعصلا# يف ًالصفم هتنيب امك نوكورتمو نوباذك اهيف 0

 يف اوتاك نيبو ذجملا نأ نوملعي ال مهلهج غلابل مهنأكو !!«هدهاوشب نسح» : مهلوقب هع لقنلا اوردصو ةمهبملا هتاياور ىلع

 . امهريغو «نيحيحصلا" يف ةتباث ثيداحأ يف مهاردع ءاقتاب رمأ اب يبنلا نأو «ةئيدملا

 وپ نه : يأ )¥(

 ا ا ءهماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف .هلهأ بحنو ا :يأ تاق قدح ىلع :ليق 6090

 «سبايلا عذجلا يفو لابجلا يف ةبحملا عضو دعبتسي ال ذإ «قيقحتلا لهأ دنع حيحصلا وهو «هتقيقح ىلع. :ليقو . ةنيدملا

 .ملعأ هللاو . للي يبلا ىلإ نح هنإ ىتح

 يف.اهلجأ نم جر ىرخأ قيرط ثيدحللو E ل «(ةدابع) :ةرامع ةعوبطمو لصألا (4)

 «ةحيحصلا# )۲۹۷١( .



 هنأ ؟ةباحصلا نم ةعامج نعو قيرط ام ريغ نم ةَ يبنلا نع حص دقو» :هنع هللا يضر (يلمملا لاق)

 . «ًادج ةبيرغ يناربطلا دنع اذه ىلع ةدايزلاور «هّبحنو انّبحي لبج اذه» : دحل لاق

 يه :ةحوتفم ةلمهم نيع اهذعب ءارلا نوكسو قوف ةانثملا ءاتلا مضب (ةَعّْرّشلا) و .2"'هدقت (هاضعلا)

 . ثيدحلا اذه يف دارملا وهو ءاضيأ بابلاو ؛ةضورلا

 لاق لب يبنلا نأ : هنع هللا يضر ربج نب سبنع يبأ ثيدح يف ًارسفم ءاج دقف (فيعض) (8) ٠-07

 نم باب ىلع «هضغبنو انضغبي لبج ريع اذهو .؛ةنجلا باوبأ نم باب ىلع «هّبحنو انّبحي لبج اذه» :دحأل
 . «رانلا باوبأ

 .«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلاو «رازبلا هاور

 ٌدَحأ» : اك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع يوُرو (فيعض) (4) 1/086

 .؟ةنجلا ناكرأ نم نكر

 .«ريبكلا» يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 شحولا يمرأ تنك :لاق هتع هللا .يضر عوكألا نب ةملس نعو (ًادج ركنم) ١ _ ۷۷4 - )1١(

 (قيقعلا) ب اهديصت تنك ول امأ» : يب هللا لوسر لاقف ءو هللا لوسر ىلإ اهمحل يدهأو ءاهديصأو

 .«قيقعلا ٌبحأ ينإف ؛تئج اذإ كُتيَّقلتو .تبهذ اذإ كتل

 . "نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 انأو ِثآ يناتأ» :لاق يب يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (70) - ۲ 1١١١

 .«كرابم داوب كنإ :لاقف (قيقعلا) ب

 . يوق ديج دانسإب رازبلا هاور
 ال هللا لوسر ينثذح :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو (حيحص) (75)- 1111 108

 . «كرابملا يداولا اذه يف لص :نأ (قيقعلا) ب انأو يبر نم ِتا ةليللا يناتأ» : لاق

 يهو ؛(ةهاضع) عمج «ءاه فلألا دعبر ةمجعملا داضلابو ةلمهملا نيعلا رسكب يهو ««ثلاثلا ثيدحلا /حيحصلا يف ينعي (1)
 . طمخلا رجش

 . (ةفيلحلا يذ) برق داو (۲)

 مقرب "ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو ؛«ثيدحلا ركنم» :يراخبلا لاق امك وهو «يميمتلا دمحم نب ىسوم هيف نإف ؛الك :تلق (۳)

)9414( . 

 ًاضيأ ثيدحلا ىلعو رازبلا ىلعو هيلع أطخأو ؛«حيحصلا لاجر هلاجرو . .» )١14/5(: يمثيهلا لاقو ءلاق امك وهو :تلق (4)
 يف يمشيهلا لاقو ؛(١١١٠) «راتسألا فشك» يف رازبلا هاور ؛مدقتملا هدهاشب نسح »)187١( :اولاقف ءةثالثلا نوقلعملا

 نم ةكرب ىلع ناحطب» ثيدح يف اذه يمشثيهلا لاق امنإ :لوقأو !«مسي مل وار هيفو ءراربلا هاور )١5/5(: «دئاوزلا عمجما

 اذه دنسو .(91/70) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو )٠۲٠١(! اذه لبق «فشكلا" يفو ءاذه بقع هدنع وهو «اةنجلا كرب

 !هدعب يتالا رمع ثيدح اودارأ امنإو ؛مدقتي مل هنإف ؛؛مدقتملا هدهاشب» :مهلوق يف ةعبار ةرم اوأطخأ مث !هوفعضف حيحص

 !!قيقحتلا نكيلف اذكهو



 . 'هحیحص» يف ةميزخ نبا هاور

 , (عءوسب مهتدارإ وأ ةنيدملا لهأ ةفاخإ نم بيهرتلا)

 ا لوقي ب يبنلا تعمس : لاق هنع هللا يضر دعس نع (حيحص) (۱) 1717-14

 1 . اءاملا يف حلملا ٌعامْنَي امك عامنا الإ ؛ّدحأ '"'ةنيدملا

 رانلا يف هللا هباذأ الإ ؛ءوسب ةنيدملا ّلهأ ٌدحأ ديري الو» :”'هلسمل ةياؤر يفو . ملسمو يراخبلا هاور

 ١ . «ءاملا يف حلملا َبوذ وأ : صاصرلا وذ

 .اهريغو «حاحصلا» يف ةباحصلا نم ةعامج نع ثيدحلا اذه يور دقو

 ّمدق «اقنتفلا ءارم نم ًاريمأ نأ :امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حيحص) (1) - 11۳ 6

 َسِعَت :لاقف ءٌبَكناف ؛هينبا نیب يشمي جرخف ءهنع تيحنت ول :رباجل ليقف «رباج ٌرِصَب بهذ دق ناكو ءةنيدملا
 ٌتعمس :لاقف ؟ثام دقو «هللا وسر ٌفاخأ» فيكو !هاتبأ اي :امهذحأ وأ هانبا لاقف . هِي هللا لوسر فاخأ نم

 . "ينج نيب ام فاخأ دقف ؛ةنيدملا لهأ فاخأ نم» :لوقي كي هللا لوسر

 .«حيحصلا) لاجر هلاجرو . ءدمحأ هاور

 نم فاغأ نم : ل هللا لوسر لاق :ًارصتخم «هحیحصا يف نابح نبا هاورو (حيحص نسح)

 . «هللا هفاخأ ؛*ةنيدملا

 : لاق هنآ ؛لي هللا لوسر نع هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (حيحص) (۳) ۱۷۸ ۱۱٤
 فرص هنم ليي الو «نيعمجأ سانلاو ةكلالملاو هللا ةنعل هيلعو «هفخاف ؛مهّفاحبأو ةنيدملا لهأ ٌملظ نم مهللا»

 .؛لدعالو

 .ديج دانسإب «ريبكلا) والطسوألا» ىف ىناربطلا هاور

 يراخبلا رضتخم) . «ةجحو ةرمع» :ةياور يفو «اةجح يف ةرمع :لقو# :ةدايزب هريغر ًاضيأ يراخبلا هجرخأ هنأ هتاف : تلق 220

 14 نص) ةرمعلاو جحلا كسانم» يتلاسر يف تتش نإ هظفل رظناو ء(۷۹١١) «دواد نبأ حيحص» يف جرخم وهو .(9781-

 0 ١5(. ةرقف

 مهمل روفو عم نيدلا لهأ هيش هنآ هيشتا اذه هجو ء؛ءاملا يف حملا عمن امك عال ةلزتوت هوس مهب ديري نم د يآ ۵

 ديري يذلا حلملاب اوهبش مهيلإ ةعجار تناك امل مهديك ةياكن نأل «حلملاب مهب ديكلا ديري نم هبشو ءءاملاب مهحئارق ءافصو

 را رف هللا هباذأ الإ ءوسلاو ىذألا مهب ديريو «ةئيدملا لهأ ديكي دحأ ام : :ىنعملاو .هسفنب وه بوذيق ءاملا داسفإ

 : . ملعأ هللاو . ًاميظع امثإ هباكئرال الإ باذعلا كاذ اذه قحتسي الو «صاصرلا

 يه امنإو . (هرصتخم ۸۷۲ مقر) يراخبلا ظفل وه امنإو «كلذك سيلو ءاضيأ ملسم دنع ىلوألا ةياورلا نأب:راعشإ هيف : :تلق (۳)

 ء(۲/۸۹ ق)١ىربكلا» يف ذ ًاضيأ يئاسنلا هجرحأ هنعو ؛ةريره يبأ ثيدح نم ًاضيأ اهاورو . اهانعمب )١57/4( ملسم دنع

 .(1/41) يئاسنلا اذكو ء(۱۸۴ /1) دعس نع ىرخألا ةياورلا هدنعو (۳۷ و۳۳۰ راء 4و؟الو/؟) دمحأو

 يف هبلإ راشبلا ريمألا هلعلو «ةبقع نب ملسم رمأب كلذ ناكو «مايأ ةثالث ةنيدملا اهيف تحيبتسا يتلا «ةّرحلا ةنتف ينعي هنأك ()

 .هازخأو هللا هحبق «ثيدحلا

 : كيدح دعب يلا بئاسلا ثيدح وهو ء(۲۹۷۱) «ةحيحصلا» يف جرخم رهو :؟مهلًاملاظا :رخآ ثيدح يف داز )0(
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 لوسر نع هنع هللا يضر دالخ نب بئاسلا نع يناربطلاو يئاسنلا ىورو (حيحص) (4)- ۱۲۱۵ ۷

 الو ؛نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو «هفخأف ؛مهقاخأو 2''ةنيدملا ّلهأ َملظ نم مهللا» : لاق ا هللا

 . «ًالدع الو ًافرص هنم هللا بقي

 :ةمايقلا موي هللا هفاخأ ةئيدملا لهأ فاخأ نم» :لاق يناربطلل ةياور يفو (فيعض) ٠ ۷۷١ _ )١(

 .«ًالدعالو ًافرص هنم لبقي ملو "هيلع بضغو

 :(لدعلا) و «ةلفانلا وه :ليقو .يروثلا نايفس هلاق .عوطتلا :(لدعلا) و .ةضيرفلا وه :(فرصلا)

 «باستكالا :(فرصلا) :ليقو .لوخكم هلاق .ةيدفلا :(لدعلا) و ةبوتلا :(فرصلا) :ليقو .ةضيرفلا

 . كلذ ريغ ليقو . ليكلا :(لدعلا) و «نزولا :(فرصلا) : ليقو .ةيدفلا :(لدعلا) و

 :لاق ي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع يوُرو (فيعض) (۲) - ۸-۷۷٩

 .«ٌلدعالو فرص هنم لبقُي ال «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو «هللا هاذآ ةئيدملا لهأ ىذآ نم»

 . ؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 مهللا» : ة4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (فيعض) (۳) - ۷۷۷-۹

 يف حلملا بوذي امك هللا هباذأ الإ ؛ءوسب ٌدحأ اهديري الو : ةنيدملا ّلهأ ينعي - سأبب مهَمَهَد نم مهفكا

 . اءاملا

 . مدقتو .هوحنب «حيحصلا» يف هرخآو "نسح دانسإب رازبلا هاور

 . ةعرسب مهيشغ : يأ ؛ةكرحم (مِهَمَهَد)

 داهجلا باتك ۔۲

 (لجو زع هللا ليبس يف طابرلا يف بيغرتلا) ١
 يف موي ًطابر» : لاق كو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر دعس نب لهس نع (حيحص) (1) - 1415-0

 اهحوري ةحوّرلاو ءاهيلع امو ايندلا نم ٌريخ ةنجلا نم مكدحأ طوس ٌعضومو ءاهيلع امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس
 . اهيلع امو ايندلا نم ٌريخخ ةودّقلا وأ هللا ليبس يف ُدبعلا

 .«مهل ًاملاظ» :ةيلحلا» يف ميعن وبأ داز )1١(
 . بئاسلا نع 10/٠-17/1( /۷) يناربطلا دنع (ةديبع نب ىسوم) ةياور نم الإ ثيدحلا قرط يف درت مل ؛هيلع بضغو» :هلوق (۲)

 يف ةجرخم يهو «ةفلاخملا دنع ةصاخبو ءهب جتحي ال نم اهيفو ؛رباج نع ىرخأ ةياور يف الإو ؛فيعض اذه (ىسوم) و

 .(171/1) مقرلا تحت «ةحيحصلا»

 رطشلاو ٠ اومعز  هدهاوشب نوقلعملا هنسحو ءةعيهل نبا ١187( /91/7) ناربلا دنع هدانسإ يفو «؟عمجملا» يق لاق اذكو (۳)

 لهأ دارأ نم» : ظفلب )۱۸١/۱( دمحآو )۱۲۲و۱۱۳ «ملسم» يف هنم يناثلا رطشلاو !هل دهاش ال بيرغ هنم لوألا

 . بابلا اذه نم «حيحصلا» يف ثيدح لوأ وهو . ملعأ هللاو .رظن هلوأ توبث يفف .٠٠ .امك هللا هباذأ ءوسب وأ مَّهدَب ةنيدملا

 ةحلسألاب مهلاتق نم معأ وه :تلق .رافكلا لاتق يف دهجلا لذب : عرشلا يفو .ةقشملا وهو ءدهجلا :ةغللا يف داهجلا لصأ )٤(

 .(1551) هدواد يبأ حيحص؛ و ء(۳۸۲۱) اقاكشملا# .«مكتنسلأو مكسفنأو مكلاومأب نيكرشملا اودهاج# : ةي هلوقل «ةيبرحلا

 = :تلق . مهنم نيملسملا ةسارحل نيملسملاو رافكلا نيب يذلا ناكملا ةمزالم : ةفيفخلا ةدحوملا ءابلابو ءارلا رسكب (طابّرلا) (5)
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 "”هريغوإ ا ملسمو يراخبلا هاور

 ةدحباولا ا :ءارلا عت اجورلا) و: باهذلا نم ةدحاولا ةرملا يه ةمجعملا نيغلا حتفب (ةودقلا)
 .ءيجملا نم

 ٌطابر# قوق هلا لوز تمس :لاق نع هل يضر املس نمو (عيحص) )۱۷۷۰

TSناو ثا هيلع يرجو لعب ناك يذلا لمع هبلع یر هيف تام ناو  
 )™. نالا نم

 ٩7 يئاسنلاو ييئمرتلاو «هل ظفللاو ملسم هاور

 تیم لك : :لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ديبُع نب ةلاضق نعو (حيحص) (79- ۱۲۱۸-۲

 ..هربقلا ةنتف نم ٌنَمْويو «ةمايقلا موي ىلإ هلمع هل یمن هنإف ؛هللا ليبس يف طبارملا الإ هلمع ىلع ٌمتخي

 ع طرش ىلع حيحص» :لاقو «مكاحلاو حح نج بید : لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ن ةهاجتملا» :لوقي ال هللا لوسر تعمسو :لاق هرخآ يف دازو ««دحيحص" يف نابح نباو (حيحص)
 .«لجو زع هلل هّسفن دهاج

 . يذمرتلا خسن ضعب يف ةدايزلا هذهو

 ٍرهش طارد : لاق ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر ءادردلا يبآ نعو (هريغل ص) (4) - 1114 5

 «ةلجلا نم خبرو «هقزرب هيلع َيِدُعو ءربكألا عرقا نم َنمأ هللا ليبس يف ًاطبارم تام نمو ءرهد مايص نم ريخ

 .«لجو زع هللا ُّنعِبي ىتح ؛طبارملا ٌرجأ هيلع ىرجُبو
 .تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 ببم ةلافكي  اومعز - مهنم ءافتكا ؛باستكالا مهكرتو «دبعتلل اهيف مهعاطقناو «طبرلل ةيفوصلا ةمزالم كلذ نم سيلو <
 لاق كلذلو ؛ هللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تيضق اذإف# :لئاقلا وهو فيك «ىلاعتو هناحبس بابسألا

 .(ةضف الو ًابهذ رطمت ال ءامسلا نأ متملع دقف «ينقزري هللا :لوقي دجسملا يف مكدحأ ٌندعقي.ال) :هنع هللا يضر رمع

 نم معأ ءالعتسالا ىنعم نأ وه هاهيف امو» :هلوق نع لودعلا ةدئافو ءايندلا ىلع :ْيأ «اهيلع امو ايندلا نم ريخ :هلوقو

 عطقنملا نم ريخ يقابلا مئادلاو .ةيقاب ةرخالاو ءةيتاف ايندلا نأ ثيدحلا نايبو «ةغلابمملا ةدايز هدصقف ءىوقأو ةيفرظلا

 5 . ملعأ هللاو . ريثكلا

 تاردال ةفحت» رظناو «ةودغلا ةلمج الإ (*5/5) هنم وري مل. هنإف ا نم ولخي ال ملسمل هوزع :تلق )١(.

 . (47 /5) «ءاورإلا» يف ةجرخم يهو . هدعب يتآلا ناملس مهنم ةباحصلا نم عمج نع ةيورم يهو «(4/717/11/4)

 يف يواحظلا ةياور.هديؤيو «نينثا ىلع عمجلا قالطإ نم «روبقملا نانتفي ناذللا ريكنأو ركنم امهو .٠ (نتافال عمج ءافلا مضب 00

 يف ناكر ؛هدعب يتآلا ثيدحلا اهنمو ء(۲۸۷ /5) يمشيهلا دنع دهاوش هلو ؛«ربقلا ناتف نمأو» :(١1؟ /0) ؛ثيدحلا لكشم»

 . قرط نم (17- 17 /0) ؛ءاورإلا# يف هتجرح دقو «(01/5) (ملسُما نم اهتححضق ءاطخألا ضعي لصألا

 يف اهثيدج تجرح دقو «ةفيعض ةدايزلا هذه : تلق .«ًاديهش ةمايقلا موي ثعبو .ذازو يناربطلاو» : لصألا يف اذه دعب ()
 .(07560) «ةفيعضلا"

 .(؟؟و؟1/١)ًاضيأ دمحأ دنع ةدايزلاو .(؟ /۳) ًاضيأ «يذوحألا ةفحت» ةخسن يهو : تلق 22
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 ل5 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعو (حيحص نسح) (0)- 65-177١

 موي ىلإ هفزر هيلع ىرجُيو «هّلمع هل ىي هنإف ءهللا ليس يف طبارملا الإ ؛ تام اذإ هبحاص نع عطقني لمع لك"

 . «ةمايقلا

 .؟تاقث امهدحأ ةاور نيدانسإب ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نم ءيش يف طبار نم» :لاق ثيدحلا عفرت اهنع هللا يضر ءادردلا مأ نعو (فيعض) (1)_ 1/7/8 6

 .. «ةنس طابر هنع تأزجأ ؛ مايأ ةلالث نيملسملا لحاوس

 .تاقث هدانسإ ةيقبو «نّييندملا نع شايع نب ليعامسإ ةياور نم دمحأ هاور

 تام نم» :لاق ةي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (5)- ١7775

 عبو «ناتفلا َنِم َنِمأو هزر هيلع ّيرجأو «ٌلمعي ناك يذلا حلاصلا هلمعُرجأ هيلع ّيرجأ هللا ليبس يف ًاطبارم
 . «ربكألا عّرقلا نم ًانمآ ةمايقلا موي هللا

 ٠ . حيحص داتسإب هجام نبا هاور

 ؛هطابز يف تام اذإ طبارملاو» : هيف لاقو «هنم لوطأ «طسوألا» يف يناربطلاو (فيعض) (۲)- ۷۷۹ - ٠

 ىلإ ءعفشا فق :هل ليقو «ءاروح نيعبس جوزيو «هقزرب حيرو هيلع يدغو «ةمايقلا موي ىلإ هلمع ٌرجأ هل بک

 . «باسحلا ّنِم ْغَرَقُي نأ

 , ."7براقم هداتسإو

 نس نم :لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر عقسألا نب ةلثاو نعو (حيحص نسح) (۷) 1777 10

 ىنح اهمثإ هيلعف ؛ةئيس ٌةنس َّنس نمو «كرتت ىتح هتامم دعبو :هتايح يف اهب لمع ام اهّرجأ ُهلف ؛ةنسح ٌةنس
 . «ةمايقلا موي ثعبي ىتح هللا ٍليبس يف طبارملا لمع هيلع ىَرَج ؛هللا ليبس يف ًاطبارم تام نمو كرت

 .[۲ /ةنسلا 7 ىضم] .هب سأب ال دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ؟"طابرلا رجأ نع ةَ هللا لوسر لئس :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (عوضوم) (۳) 8-078١

 . «ىلصو ماص نمم هفلخ نم رجأ هل ناك ؛نيملسملا ءارو نم ًاسراح هليل طبار نم» :لاقف

 . ديج دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 طبار نم» : لوقي وَ هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (4) - ۷۸۱-4

 )١( ظفاحلا لاق ءيِفَّدَّصلا وهو «(ىيحي نب ةيواعم) هيفو «(541/1897/18) دحاو دانسإب الإ «ريبكلا مجعملا» يف هرأ مل :

 ءهللا ءاش نإ نسح رهف ءهنع نييماشلا ةياور نم اذهو :تلق .1(يرلا) ب ثّدح امم نسحأ ماشلاب تح امو تعض

 هلبق امب حيحصو .
 . )٥۳٠۳( «ةقيعضلا» يف هنايبو ٠ فيعض دنسلاف «ةذاش اهلعلو . تاقث هدانسإو : ةخسن يفو قفز

 ؛باوصلا وه انتبثأ امو :تلق .«حصأ ىلوألاو ؛«طابرلا رجأ نع» :ةخسن يفو» :هشماه ىلعو ؛(ةطبارملا) :لصألا (۳)

 .امهريغو «نيرحبلا عمجما و (يتروصم ۸۲١ مقر) ؛طسوألا" يف امل هتقباطمل

 .(0137) «ةفيعضلا يف هنايبو ءامهتم هيف نإف ؛الك :تلق (4)
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 .«نيضرأ عبسو «تاوامس عبسك قدنخ لک «قدانخ عبس رانلا نيبو هئيب هللا لعج ؛هللا ليبس يف ًامؤي

 . بيرغ هنتمو ؛هللا ءاش نإ "هب نمأب ال هدانسإو ؛«طسوألا يف يناربطلا هاورأ

 ابر :ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ببنك نب نبأ نع يورو (عوضوم) (9)-1817-18 ۱
 اهينايص نس ةثم ٍةدابع نم ًارجأ مظعأ ؛ناضمر رهش ريغ نم ؛ًابيصُم نيملسملا ةروع ءارو نم هللا يبس يف موي
 مظعأو هللا دنع لضفأ ؛ناضمر رهش ن ًابستخم نيملسملا ةروع ءارؤ نم هللا ليبس يف موي طابرو ءاهمايقو

 ةئيس' هيلع بتكت مل ؛ ًاملاس هلهأ ىلإ هللا هدر نإف ءاهمايقو اهمايص ةنس ئقلأ ةدابع نم - لضفأ :لاق هارأ  ًارجأ

 . «ةمايقلا موي ىلإ طابرلا رجأ هل ىرجُيو ؛تائسحلا هل بتكتو «ةئس فلأ

 هنأ الولو ين :اسارخلا حیض نب رمع هيوارف «بجع الو «هيلع ةرهاظ عضولا راثاو «هجام نبا هاور

 . هتركذ امل لوصألا يف

 اوعزفق طابرلا يف ناك هنأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دهاجم نعو (حيحص) (۸)- ۱۲۲۳-۱
 ابأ اي كّققوي ام :لاقف .ٌناسنإ هب ٌرمف ؛ٌفقاو ةريره وبأو ٌسانلا فرصناف ءّسأب ال :َليق مث .لحاسلا ىلإ
 رجلا يع رتقلا اياب ندع ؛هللا ٍليبس يف ةعاس قوم : :لوقي ل هللا لوسز ٌتعمسأ :لاقف !ةريره

 ْ ش .  .«دوسألا
 م .امهريغو يقهيبلاو هحيحص» يف نابح نبا هاور

 886 هللا لور ثعمس :لاق هنع هللا يضر نافع نب نامثع نعو (هريغل ح) (4)- ۱۲۲۴ _ ۲

 . «لزانملا نم هاوس اميف موي لأ نم ٌريخ ؛هللا ليبس يف موي طابر# : لوقي

 .«بيزغ نسح كيدخ» ؛لاقو «يذمرتلاو يئاسنلا هاور

 .ههسفنل ءىرما لك رظنيلف» :دازو «مكاحلاو ««هحيخصأ) يف نابح نبا هاورو

 : مكاحلا لاقو «يذمرتلا ةياور يف ةنيبم تءاج اذك «ةعوفرم ريغ ؛نامثع مالك نم ةجردم ةدايزلا هذهو
 يف ًةليل طبار نم» :لوقي قي هللا لوسر تعمس :لاق هنأ الإ ؛هجام نبا ةاورو .«يراخبلا طرش ىلع حيحص»

 . 'اهمايقو اهمايص ةليل فلأك تناك ؛ هللا ليبس

 إ١ :لاق لكي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (5) - ۷۸۳ _- ۳

 يف ظفاحلا لاقو ؛ يشيبلا لاق امك فيعض وهو «ناميلس نب ىسيع ةيبط ربأ (4818) مقر يئاربطلا دنع هيف :تلق )١(
 . "مهي قردص» : : «بيرقتلا»

 ءایخ وهو «(ةيزاتلا ١076 /9) «هجام E كلذكو ءارغصم (حيبّص) :ةثالثلا نيقلعملار ةرامع ةعوبطمو لصألا ()

 .لاجرلا بتك نم هريغو "ةصالخلا» نم حيحصتلاو

 . كيدحلا عظوب نيفورعملا نيباذكلا دحأ هنأ ينعي ةضز

 57 ةريره يبأ نم عمسي مل ًادهاجم نأ ليق ام ىلإ كلذب ريشيل ءةريره يبأ نود دهاجمب فنصملا أدب امنإ : تلق . (4)

 نئسا' يف ةريره يبأ نم دهاجم عامس تبث هنأ هديؤيو .(ليق) :ضيرنتلا ةغيصب «بيذهتلا» يف ظفاحلا هاكح كلذلو . تبثي

 )1١58(. «ةحيحصلا» يف ثيدحلا تجرخ كلذلو . حيحص دنسب هنع هاور ء(١۲۷ /۷) «يقهيبلا
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 . «هريغ يف هقفني رانيد ةثم عبس نم ٌلضفأ هنم مهردلاو رانيدلا ٌةقفنو ءةالص ةئم سمخ لِدعت طبارملا ةالص

 . يقهيبلا هاور

 ضرأب ةالضلا نإ :سنأ ثيدح نم هريغو “خيشلا وبأ یورو (ًادج فيعض) (۷) - 784-04
 . ؛ةالص فلأ يفلأب ؛ طابرلا

 . ةراكن هيفو

 اذإ» :لاق لک هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر "ر دلا نب ةبتع نعو (ًادج فيعض) (۸) 7808-8
 ”ةطابرلا مكداهج رخ ؛ ؛ مئانغلا تلحتساو «مئارغلا ترثكو « مكوزغ "””طاتنا

 . «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 دبع سد :لاق ي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) ۰ ن5 1۲9 ل

 طعُي مل نإو ء يضر ّيطعأ نإ  ةفيطقلا دبعو :ةياور يف داز - <“ 'ةصيمخلا ٌدبعو يهردلا ٌدبعو «رانيدلا
 هّسأر ثعشأ ءهللا ٍليبس يف هصرف نانعب ٍذخآ دبعل ىبوط .رغقتنا الف كيش اذإو ءٌسكتناو سعت ءطخَس
 ءهل نذؤي مل نذأتسا نإ «ةقاسلا يف ناك ةقاسلا يف ناك ْنإو «ةسارحلا يف ناك ةسارجلا يف ناك نإ «هامدق ةربغُم

 . عف مل َعَقَش نإو
 . "يراخبلا هاور

 وأ رخ نم ملعم بوث :ةمجعملا ءاخلا حتفب (ةصيمخلا) و .ًاراثد لعجي لمح هل ءاسك :(ةفيطقلا)
 ةانثملا ءايلا نوكسو ةمجعملا نيشلا رسكب (كيش) و .ًارابسخو ٌةبيَح هسأر ىلع بلقنا : يآ (سكتنا) و .فوص
 يف ةياكنلا :ليقو «حالسلا :انه ةكوشلا : ليقو .(كوشلا) ةدحاو يه «ةكوش همسج يف تلخد : يأ ؛تحت

 .ربجنا الف بيصأ اذإ :هانعم لَم اذهو . شاقنملاب اهعزن :ةمجعملا نيشلاو فاقلاب (شاقتنالا) و .ودعلا

 .رهظألا وهو «(بيطلا) نم ىلعف : ليقو ءاهيف ةرجش مسا :ليقو .ةنجلا مسا :(ىبوط) و

 . لبق يذلا نم ةراكت دشأ هنأ رهاظلا نم نكلو «هدانسإ ىلع نآلا فقأ مل )0(
 : ينطقرادلا لاقو 0( /1177) «ةلاجعلا# و «ةباصإلا*.يف امك «ةلمهم ءار هرخآ ؛ةددشملا ةلمهملا لادلا حتفو نونلا مضب (؟)

 ا ةرامع ةعوبطمو لصألا يف عقوو : تلق .٠ةمجعم لاذو ةدحومب (رذبلا نبا) : لاقف يئاربطلا هفّحصو»
 يتاربطلا ةياورب (150/5) ًاضيأ ؟عمجملا» و (150) هنامضلا دراوم» يف عقو باوصلا ىلعو ةافيأ فیش

 . كورتم وهو «زيزعلا دبع نب ديوس امهدنس
 . عطقنت داكت ال ىرخأ ةزافمب تطين اهنأكف ءاهدعُب وهو «ةزافملا طاين نم وهو «مكوزغ دعب :يأ ؛(طاتحا) نزو ىلعوه (۳)
 .كالهلاب هيلع ءاعد وهو «ههجؤل بكتاو رسع اذإ (سعتي سعت) :لاقي ءاهحتفو نيعلا رسكب وه (4)
 : .عبرملا ءاسكلا :يه (5)
 . هتجرختسا اذإ كوشلا تشقن ا E رات :ىنعملاو .ةمجعملاو فاقلاب ()

 . «يرابلا حتف»

 نود ًارصتخم ىرخألا Ê 511/11) «قاقرلا» يفو ءاهمامتب ىلوألا ةياورلاب (حتف 17-11 /1) «داهجلا» يف قفز
 . oro) 0176 /۲)ًاضيأ هجام نبا دنع يهو ؛خلإ ٠ . سکتناو سعت : هلوق

o 



 لجر مهل سانلا ")شا ثاعَم ريخ ْنِما :لاق ای هللا لوسر نأ ؛هنعو (حبحص) ۷ 175 -)١١1(

 توملا وأ ّلتقلا يغتبي هيلع راط ةَ وأ ةعيق عمس املك «هننم ىلع ريطب «هلا بيس يف هسرف نانعب كيرف

 يتؤيو ءةالصلا ميقي «ةيدوألا هذه نم داو ِنطب وأ «فاعّشلا هذه نم ٍََمَش [سأر] يف مَع يف لجرو كلاب

 . «ريخ يف الإ سانلا نم سيل «نيقيلا هينأي ىتح هبر دبعيو ءةاكزلا

 .يئاسنلاو ملسم هاور

 ا ترس ندم تاج سونا الك :ءايلا نوكسو ءاهلا حتفب (ةعْيهلا) و .هرهظ :(سرفلا نتم)

 : . لبجلا سأر يه : نيتحوتفم ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا نيشلاب (ةفَعَشلا) و .ربخ

 نتف ال هللا لوسر ركذ : تلاق اهنع هللا يضر ةيزهبلا كلام مآ نعو (هريغل ص) (177- 1577 - ۸۰۸

 « هر ٌدبعيو : ءاهقج يدؤي ةيشام يف ٌلجر» :لاق ؟اهيف سانلا ٌريخ ْنَم !هللا لوسر اي :ُتلق :تلاق .اهّبّرقف

 . ؛هنوفيخُيؤ ٌردعلا فيي ءهسرف سأرب ٌدخآ ّلجرو

 نب كيل هاؤرو .هجولا اذه نم "بيرغ ثيدح# : لاقو كلام مأ نع سواط نع لجر نع يذمرتلا اور

 ئهتنا كلام مآ نع سواط نع ميلس بأ

 ٌريخ# : لاق ال ّيبنلا هب غلبت رشبم مآ ثيدح نم ًارصتخم يقهيبلا هاورو (هريغل ص) (1)- ٠-١١78

 .«هتوفيخيو ٌودعلا ٌفيخي سرف ٍنتم ىلع ٌلجر ٌةلزنم سانلا

 (ىلاعت هللا ليبس يف ةسارحلا يف بيغرتلا) -؟

 :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (هريغل ص).(1) 1514-8

 . هللا ٍليبس يف ٌسسرحت تناب ٌنيعو هللا ةيشخ نم تكي ٌنيع ءٌرانلا امهّسمت ال نانيع»

 5 . «بيرغ نسحأ ثيدحا :: لاقو يذمرتلا هاور

YAT 1۸1°نم سرح نما : لاق كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نعو (فيعض) (1) -  

 E ؛ مسقلا ةّلجت الإ هنيعب رانلا ري مل ؛ ؛ناطلس هذخأي ال ًاعوطتم یلاعتو كرابت هللا ليبس يف نيملسملا ءارو

 .؟#اهدراو الإ مكنم نإو# :لوقي ىلاعت

 ٠ ؟!تاعباتملا يف هب سأب الو «يئاربطلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور :

 هي نوكت امو ,.هب شاعي امو ماعطلاو ! .ًاشاغمو ًاشيع شيعي شاع ءقايحلا :(شيعلا)» :«سوماقلا يف . مهتايح ي 0

 . ةايحلا

 . (ةلزعلا 9 /بدألا ١١ يتأيس اميف فلؤملا هركذ اذكهو (۳۹ /1) «ملسم» نم حبحصتلاو ؛«هنتم ىلع: :لصالا (؟)

 مهفيعضت «مهلهجو ةثالثلا نيقلعملا ضقانت نم نإو .9بيرغ نسحا :(۲۱۷۸مقر /541/5) (ساعدلا) ةعبط يق :تلق (۳)

 ناكملا. يق اولاقو .909119/ا/) يذمرتلا هاور «فيعض »)١847( :اته اولاقف «رخا ناكم يف هايإ مهنيسحتو' ءانه ثيدحلل

 ي !:(1843) مقرب مدقتؤ «بيرغ نسح :لاقو (۲۷۷۱) يذمرتلا هاور «نسح (1۹۲1» :(۲۳۸/۲) رخآلا

 !ضعب قوف اهضعب تاملظ !أطخف مهمقر امأو .يذمرتلا نم هيلإ ترشأ يذلا ناكملا

 ا .هريغو ظفاحلا لاق امك فيعض وهو ءدئاق نب نابز هيف ۰ (6)



 :هانعم ؛ثينأت ءات امدعب ماللا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا رسكو قوف ةانثملا ءاتلا حتفب وه (مسقلا َدّلِحت)

 .نيميلا وهو ؛ مّسقلا ريفكت

 هلي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (عوضوم) (۲) - ۷۸۷ _- ۱

 نوتسو ةثم ثالث ةنسلا ءةنس َفلأ هلهأ يف همايقو ٍلجر مايص نم ٌلضفأ ؛هللا ليبس يف ةليل سْرَح» :لوقي

 .«ةنس فلأك مويلا ءًاموي

 .ًاعوضوم نوكي نأ هبشيو «هجام نبا هاور
 : ر فلآ هلهأ يف هتدابع نم لضفأ ناك ؛رحبلا لحاس ىلع ًةليل سرح نم :لاق ًارصتخم ىلعي وبأ هاورو

 نيع :ًادبأ رانلا امهشمت ال ٍنانيع١ : ةا هللا لوسر لاق : لاق هنعو(حيحص نسح) (۲)- ۱۲۳۰ _- ۲

 .«هللا ةيشخ نم ثكب ٌنيعو ءهللا ليبس يف الكت ثناب

 . هرانلا نايرت ال نانيع» :لاق هنأ الإ ؛«طسوألا» يف يناربطلاو «تاقث هتاورو «ىلعي وبأ هاور

 . سرحتو ظفحت : يأ ؛ًازومهم(الكت)

 ٌةثالث» : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةديح نب ةيواعم نعو (هريغل ح) (۳) ۔ ۱۲۳۱ ۲۳

 .«هللا مراحم نع ْتَّقك نيعو «هللا ةيشخ نم تّ ّنيعو «هللا ٍليبس يف ثسرح نع :ّرانلا مهّئيعأ ىرت ال
 . هلاح ينرضحي ال '7يزقنعلا بيبح ابأ نأ الإ «تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 ةليلب مكنبنأ الأ» :لاق اإ يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (4) - ٤-۱۲۳۲
 . «هلهأ ىلإ عجري ال نأ هلعل .فوخ ضرأ يف سرح ٌنمراح ؟ردقلا ةليل نم ٌلضفأ

 .«يراخبلا طرش ىلع حيحض» :لاقو مكاحلا هاور

 ٌسْرَح' :لوقي هيي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر نامثع نعو (فبعض) (۳) - ۷۸۸ - ٥

 .«اهراهن ماصيو ءاهنيل ماقي ؛ٍليل لأ نم لضفأ ؛هللا يليبس يف قليل

 يف يتأيسف ءانتبثأ ام باوصلا لعلو .ةرامع ةعوبطمو ةطوطخملا يف اذكو (يرقبعلا) لصألا يف عقوو .؟عمجملا# يف اذك )1(

 هتخسن يف تعقو هنأ انه ةبسنلا هذه ىلع يجانلا مالك نم رهاظلاو «ةدحوملا ءابلا لدب نونلاب (يزقنعلا) ١(: /حاكنلا -1۷)

 «ركنم هفيرعتو ء(بيبحلا) ؛لاقف هفّرع انهو «بيبح ابأ : كانه لاق» :لاق هنإف ءانتبثأ امك نيعضوملا يف «بيغرتلا» نم

 كيرحتب ينعي .(يوّتْعلا) :هل لاقيو : كانه داز «ةمجعملا يازلابو ةنكاض نون امهنيب فاقلاو ةلمهملا حتفب ينعي (يزقنعلا)
 نب كرابملا :همسا نأ  ؟هتلقن نيأ نم فرعأ الو  يتخسن ةيشاح ىلع يطخب تيأرو ءواولا رسكو اعم نونلاو ةمجعملا

 «هنم نيتخسن يف هركاسع نبا خيرات" و ؟يعلخلا دئاوف» يف عقوو :تلق .«ءامسألا يف الو ؛ىنكلا يف هرأ ملو «هللادبع

 يف ؛يزملا بيذهت يف عقوو !(يوتفلا) لصالا ةطوطخم يفو ءًاضيأ ةمجعملا نيغلاب (يوتغلا) :يلازربلا ةخسن امهّدحأ

 اوركذ دقو ءهنم باوصلا ىلإ دتهن مل ديدش فالتخا اذهو «حمرلا يهو (ةانقلا) ىلإ ةبسن (يونقلا بيبح وبأ) زهب نع ةاورلا

 خويش نم (يونقلا يريشقلا دازرهش نبا :ليقو ءرطم نب ديز نب بيبح نب ةرق يلع وبأ) :ةريخالا بسنلا بسني نميف
 ينكلو ؛ىرت امك بيبح وبأ هتاف ءرطم نب ديزي اذه يلع يبأ دج وه ثيدحلا اذه بحاص وكي نأ لمتحملا نمف «يراخبلا
 . ملعأ هللاو .ًاركذ هل دجأ مل

oo 



 .دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلا هاور

 ال نيعأ ةثالث» : لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (4) - 7 -_ ۷۸٩۹

 : .«ةللا ةيشخ نم تكب نيعو «هللا ليبس يف تسرح ٌنيعو ؛هللا ليبس يف تئقُف ٌنيع :رانلا اهسمت

 دشاز نب زمع هدانسإ يف لب» :هنع هللا يضر ا لاق) .ةدانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور
 ل ناما

 نأ نينيع ىلع مر" : لاق ل هللا لوسر نأ ؛ًاضيأ ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (0) 118 1411

 .«رفكلا نم هّلهأو مالسإلا سرحت ْتَناب ْنيعو .هللا ةيشخ ْنم ثكب ٌنيع :ٌرانلا امهلانت

 . عاطقتا هداتسإ يفو « مكاحلا هاور

 «ةوزغ يف يب هللا لوسر عم انك :لاق هنع هللا يضر ةناحير يبأ نعو (هزيغل ح) (5)- 1184-4

 ءاهيف لخدي ةرفح ضرألا يف رفحي نم تيأر ىتح ؛ديدش درب انباصأف «هيلع انتبف فرش ىلع موي تاذ انيتأف

 وعدأو ءةليللا انسرحي نم» : لاق سانلا نم ةي هللا لوسر كلذ ىأر املف ::« سرتلا ينعي - ةفَحَجلا هيلع يقليو
 1؟ثنأ نم» :لاقف ءاندف ««هندا» ؛لاق !هللا لوسر اي انآ : راصنألا نم ٌلجر لاقف . «؟ٌلضف هيف ٌنوكي ءاعدب هل
 لوسر هب اعد ام تعمس املف :ةناحير وبأ لاق . هنم رثكأف «ءاعدلاب اإ هللا لوسر حتفف «يراصنألا هل ىمستف

 يل اعدف ؛ةناحير. بأ :تلقف .«؟تنأ نم» :لاقف..توندف ««هندا» :لاق .رخآ لجر انأ :تلقف ي هللا

 رانلا تمّرُحو ءهللا ةيشخ نم تكب وأ ْثَْعَمَد نيع ىلع ٌرانلا تمّرخ» : لاق مث «يراصنألل اعد ام نود وه ءاعدب

 -١.: ريِمُس نب المحم اهغمشي مل ةثلاث ئرخأ نيع ىلع رانلا تمّرُح .: لاق وأ - هللا ليبس يف ترهس نيع ىلع
 مكاحلاو ؛؛طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلاو ءهضعبب يئاسنلاو ءتاقث هتاورو «هل ظفللاو دمحأ هاور

 : .ادانسإلا حيحص» :لاقو

 : للي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر [ًاضيأ] ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (5) - ۷۹4۰ _- ۹

 لثو اهنم جرخ نيعو هللا ليبس يف ترهس نيعو ءهللا مراحم نع تَّضغ ٌنيعالإ «ةمايقلا موي ٌةيكاب ٍنيع لك"

 . هللا ةيشخ نم بابذلا سأر

 يناهبصألا هاور

 هللا وسر غم اوراس مهنأ .: هنع هللا يضر «ةيلظنسلا نبا لهس نعو (حيحص) 0401100 ۰

 اي :َلاقف ٌسْراف ءاجف وك هللا ٍلوسز عم ةالصلا ترضجف «ًةيشع ناك ىتح «ًريسلا اوبنطأف ء(نينح) موي كي

 ةركب ىلع نزاؤهب انآ: اذإف ءاذكو اذك لبج ىلع ٌتعلط ىتح ءمكيديأ نيب ٌتقلطنا ' |" ينإ !هللا لوسر

 عمسي مل وه مث «هريغو دمحأ هفعض بعصمؤ «ريبزلا نب:هللادبع نب تباث نبا وهو ءابغصم هيف نأل لاق امك سيلو :تلق )١(

 : .ريبزلا نبا هدج نم

 ' . هوفحض رمع : تلق» : هلوقب (۸۲ /۲) «هصيخلتا يف يبهذلا:هبقعت هنو «هفعض ىلإ ريشي (۲)

 (نينح) ةوزغ تناكو , . اطل ةيان دا وهو ءافرصلا نم عمتو فرصت نين ف همأ (ةيلظنحلا) و «عيبرلا نب لهس وه 5

 1 ١ . ةكم حتف دعب ةنماثلا ةنسلا يف

 معا



 ٌةمينغ َكلت» :لاقو اب هللا ٌلوسر َمسبتف :(نينح) ىلإ اوعمتجا «مهئاشو مهِمَّنو "”مهيئظب "مهيب 00

TSٌلوسر اي انأ :يونغلا دثرم يبأ نب سنأ لاق .«؟ةليللا انُسرحي نم» : لاق مث .  

 اذه لبقتسا» :ة هللا لوسر هل لاقف هلكت هللا لوسر ىلإ ًءاجو «هل ًاسرف ٌبكرف .«بكرا» :لاق !هللا

 الصم ىلإ ةا هللا لوسر َجرخ انحبصأ املف .«ةليللا كِلَبق نم نر الو «هالعأ يف ّنوكت ىتح ””َبْعشلا
 (االصلاب بوف .ءانسسحأ ام !هللا لوسر اي :اولاق را متسَسحأ له» : لاق مث «نيتعكر ٌمكرف

 : لاق ءّملسو هتالص ي هللا لوسر ىضق اذإ ىتح «بعّشلا ىلإ ٌتفتلَي وهو «يلصي الب هللا لوسر َلعجف
 ٍلوسر ىلع فقو ىتح ًءاج دق وه اذإف ءٍبْمّشلا يف رجشلا لالخ ىلإ رظنن انلعجف .«مكُسراف ءاج دقف اورشبأ»

 ٌتحبصأ املف لي هللا لوسر ينرمأ ٌثيح «بعشلا اذه ىلعأ يف ثنك ىتح تقلطنا ينإ :لاقف ب هللا

 الإ ءال : لاق .«؟ةليللا تزن له» :ِلَو هللا وسر هل لاقف ءادحأ َرأ ملف ٌترظنف ءامهالك نيبعشلا ٌتعلطا

 .«اهّدعب لمعت ال نأ كيلع الف ءٌتبجوأ دق» : الب هللا ٌلوسر هل لاقف . ةجاح ّيضاق وأ ًايلصم

 .هل ظفللاو «دواد وبآو «يئاسنلا هاور

 . ةنجلا كل بجوأ لعفب َتيتأ : يأ (تبجوأ)

 (مهلهأ يف ””مهفلخو ةازغلا زيهجتو هللا ليبس يف ةقفنلا يف بيغرتلا) ؟

 قفنأ نم» :هكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كتاف نب ميرخ نع (حيحص) (۱) - 1١1755-0١

 .«ٍفعض ةئم عبسب هل ْثبِتُك هللا ليبس يف ٌةقفن

 حیحص) :لاقو «مکاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نباو ««نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلاو يئاسنلا هاور

 . «دانسإلا

 وأ ةيلاعلا يبأ نع «سنأ نب عيبرلا قيرط نم ءارسإلا ثيدح رازبلا ىورو (بفيعض) ۲ ۷۹۱ )١1(

 راسف ءورصب ىصقأ هنم ٍةوطح لك لعجي سرفب ينأ» :قلكي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغ

 اي :لاقف !ناك امك داع اودصح املك «موی يف نودصحيو «موب يف نوعرزي موق ىلع ىتأف «ليئاربج هعم راسو

 . يباطخلا هلاق . ددعلا يف روفولاو ةرثكلا اهب نوديري برعلل ةملك 220

 ءراسُي يأ ءاهيلع نعظيو لحري يتلا ةلحارلا :ةنيعظلا لصأو :ةنيعظ اهتدحاو ؛ءاسنلا : نعظلا# :ريث آلا نباو يباطخلا لاق 7

 .؛دواد يبأ» نمو هنم اهتححصف ؛ءاطخألا ضعب لصألا يف ناكو . «نعظ امثيح جوزلا عم نعظت اهنأل ؛ةتيعظ :ةأرملل ليقو

 - نون هرخآ يف «لوعفملل ءانبلا ىلع ريغلا نم ملكتملا ةغيصب (نّرغن الو) .نيلبجلا نيب جرفنا ام :ةمجعملا نوكسو هلوأ رسكب 0
 .هدوبعملا نوعا يف اذك . ةلفغ ىلع (كلبق نم) ودعلا انئيجي ال : يأ ؛رورغلا نم : ةليقث

 ١ .حبصلا ةالص تميقأ :يأ (6)

 امنإ ؛كلذك سيلو ؛ةظفللا هذه ردصم اذه نأ ليخت فنصملا نأكو» :يجانلا لاق ."مهتفالخو" :باوصلاو «لاق اذك (©)

 لهآ لوق اذه «(ېموق يف ينفلخا# :ىلاعت هلوق هنمو «هل ةفيلخ راص اذإ ؛ةفالخ مهوحنو هلهأ يف ًانالف نالف فلخ :لاقي

 هحرش» يف يوونلا تيأر مث .نفلا اذه ةمثأ نم مهريغو «نموماقلا» و «حاحصلا» و :؛نيبيرغلا» بحاص مهنمو :ةغللا

 ىلع هللا تدمحق ؛«ريخب هلهأ يف هتفالخو هريغو بوكرب هللا ليبس يف يزاغلا ةتاعإ باب» :لاقف :هتلق امب ربع دق ؛ملسمل

 ! !ةثالثلا نوققحملا يوغللا أطخلا اذهل هبنتي ملو : تلق .1قيفوتلا

 كفي



 اوقفنأ امو ءفعض ةئم ةئم عيسب ةئسحلا مهل فعاضت «هللا ليبس يف نودهاجملا ءالؤه : لاق ؟ءالؤه نم !ليئاربج

 . [ةالضلا - © رخآ يف هنم فرط ىضم] ٠ هلوطبإ ثيدحلا ركذف . «هفلخي وهف ءيش:نم

VAY _ 1Aنوقف نيذلا لكس تلزن امل :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (بفيعض) (؟) -  

 SE I بن ةبح ِلَْمَك هللا ليبس يف مهلاومأ

 . . «باسح ريغب مهّرجأ نورباصلا ىَنَوُي امنإ# تلزنف ««يتمأ د دز بر : 4 هللا لوسر لاق :«ميلع

 ! . . يقهيبلاو ««هحیحص)» يف نابح نبا هاور

 مانا ار رح ىو اونلاين قطو أ نب يلع نع نسحلا نعو (فيعض) (۳) - ۷۹۳ _- ٤

 مهلك ؛ مهنع هللا يضر نيصح نب نارمعو هللادبع نب رباجو ورمع نب هللادبعو ؟ ”[رمع نب هللادبعو] يلهابلا

 ةئم ٌعِبَس مهرد لكب هلف «هتيب يف ماقأو هللا ليبس يف ةقفن لسرأ نما : لاق هنأ ؛ هللا لوسر نع ثّدحي

 هذه الت مث «مهرد فلآ ةئم عبس مهرد لكب هلف «كلذ ههجو يف قفنأو للا ليبس يف هسفنب ازغ نمو «مهرد

 '.«#ءاشي نمل فعاضُي هللاو# : ةيآلا

 نبا هاورو ٠ هيع شعلان فاد ةلادع الو حرج هيف ينرضحي الو - هللادبع نب ليلخلا نع هجام نبا هاور

 لاقو ءورهع نبا نم الو نارمع نم عمسي مل نسحلاو# : (ظفاحلا لاق) . طقف نارمع نع نسحلا نع متاح يبأ

 الا يحيط دوما ا ل ا : مكاحلا

 .؟ملعأ ةللاو .“ ”'هريغ نم عمس دقو ءًاضيأ

  1A9ر ا قر لخير ةانم نمو ف 4 فك 5200

 یا ا راما بح لک طيس تلا ی املك لك هلا ؛هللاركذ نم هللا ليبس يف داهجلا يف رثكأ
 نمخرلادبع لاق .«كلذ ردق:ىلع ةقفنلا» : لاق ؟ةقفنلا !هللا لوسر اي : نيق . الا مدلل كغ یا

 ءاهوقفنأ اذإ كاذ امنإ ؛كمهف ق : ذاعم لاقف !فعض ةئم عبسب ٌةقفنلا امنإ : ذاعمل تلقف 200

 بزح كئلؤأب مهفضوو ءدابعلا ملع هنع ٌمطقْنَي ام هتمحر نئازخ نم مهل هللا اخ اوقفنأو اوزغ اذإف «ةارُع ريَ
 ا .نوبلاغلا مه هللا بزحو «هللا

 . مسي مل وار هدانسإ يفو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نم : لات ا هلا لوبر ذأ ؛هنع هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديز نعو (حيحص) (۲) - ۱۲۳۷-۹

 : .هازغدقف ريخب هلهأ يف ًايزاغ َبَلَح نمو ءازغ دقف هللا ليبس يف ًايزاغ َرُهَج

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأو ملسمو يتراخبلا هاور

 برا تخل ناار وه لب !قيقحتلا نم نوعدي ام فالخ ىلع مهتداعك ةثاللا نرقلعملا اهنع لفغ ««هجام نبا١ نم ا 0(

 نع اوفرحف !بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نع : اهولعجف ةياورلا اوبلق مهنأ ىلإ لهجلا مهب لصو دقف « قيقحتلا ىلإ مهنم

 ل ا ءدانسإلا .نم (بلاط ا ا ياا

 ا . )1۸۳٤( «ةفيعضلا9 يف هتنيب امك

 ١ . هبنتف ءاسلدم ناك هنأل ؛هتع عامسلاب حرص اذإ ؛«حيحصا هنع هثيدحف ٠ ٠ نسحلا هنم عمس نم :تلق 0)

 كقول



 بتك ؛هلهأ يف هَمَلح وأ هللا ليبس يف ًايزاغ َرهَج نما :هظفلو ,0هحيحص» يف نابح نبا ءاورو (حيحص)

 . «ءيش يزاغلا رجآ نم صقني ال هنأ ىتح هرجأ لثم هل هللا

 . ؛هلهأ يف هفلخ» : ركذي مل نابح نبا وحنب هجام نبا هاورو

 تعمس :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ًاضيأ هجام نبا یورو (فيعض) (0) - 46 - ۷

 .«ٌعِجرَي وأ تومي ىتح هرجأ ّلثم هل ناك ؛َلقَمسَي ىتح ًايزاغ زهج نما : لوق كو هللا لوسر

 ينب ىلإ تعب كي هللا وسر نأ : هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (۳)- 1178-4

 . ؛هرجأ ُلثم هلف هلهأ يف جراخلا َفَلَخ مكُيأ» : دعاقلل لاق مث . «ٌلجر نيلجر لك نم ٍجُرخَيل» :نايحت

 .امهريغو دواد وبأو ملسم هاور

 يف ايزاغ َرّهَج نم» :لاق ا يبنلا نع هنع هللا يضر تباث نب ديز نعو (نسح) (4)_ ١١59-64

 . «هرجأ ٌلثم هلف ؛هلهأ ىلع قفنأو «ريخب هلهأ يف ًايزاغ فلخ نمو ءهرجأ لثم هلف ؛هللا ٍليبس
 .حيحصلا» لاجر هلاجرو ء١طسوألا» يف يناربطلا هاور

 لي هللا لوسر َّنأ :ُةثّدح ًالهس َّنأ ؛فينح نب لهس نب هللادبع نعو (فيعض) (5) --745 

 الإ لظ ال موي هلظ ين هللا هّلظأ .هيبَقَر ين ًابتاكم وأ ءهترسُم يف ًامراغ وأ ءهللا ليبس يف ًادهاجم ناعأ نم» : لاق

 . «هلظ

 . نع ليقع نب دمحم نب هللادبع نع امهالك ؛ يقهيبلاو دمحأ هاور

 ٌلظأ نمد : يلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو (فيعض) (۷)-۷۹۷ - ۱

 هيف ركذي ًادجسم هلل ىنَب نمو ءهرجأ لثم هلف ؛هللا ليبس يف ًايزاغ َرهَج نمو «ةميقلا موي هللا هلظأ ؛ٍزاغ سأر

 . «ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ؛ هللا مسا

 .['*”ثيداحأ لبق هضعب ىضم] '"”يقهيبلاو «؛هحيحص» يف نابح نبا هاور

 ٍتاقدصلا ٌلضفأ» : ب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (0)- 1740-8

 .«هللا ليبس يف ٍلحف ٌةقورط وأ ءهللا يليبس يف مداخ ٌةَحْنِمو «هللا يبس يف طاطسُم ٌلظ
 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 نيتس ثالث اهنس لقأو «لحفلا قرطل تحلص يتلا ةقانلا يه : ةفاضإلابو ءاطلا حتفب (لحفلا ةقورط)

 ٌلضفأ كلذ نإف ءاهتفص هذه ةقان وأ ًامداخ يزاغلا ىطعُي نأ هانعمو «(ةقحلا) يه هذهو «ةعبارلا ضعبو

 . تاقدصلا

 ؛كلذك سيلو ؛ةحصلا ينعي لوقلا اذه لثم نأ نيمهوتم ثيدحلا اوححصف ةئالثلا نرقلعملا هب رتغاو . يمشيهلا لاق اذكو )1١(

 .6805) «ةحيحصلا» يف ثيدحلا اذه جيرخت يف اهرخآ «عضوم ام ريغ يف نيبم وه امك ؛طقف نسح وه امنإو
 !نابح نبا الو ىتح ؛دحأ هقثوي مل هنإف ؛ لهس نب هللادبع هخیش نم ةلعلا امنإو «ثيدحلا نسح اذه هللادبع :تلق 0

 . ةقارس نب هللادبع نب نامشع هنع هيوارو رمع نيب عاطقنا هيف 7

 .[ش] ۷۹٥-)٥((. 18517 مقرب هرظناو ؛«ثيداحأ» :اهبارص راص جمدلا عقو املو «0ثيدح# :لصألا يف (4)

 كيا



 ءاهلضف يف ءاج امو ,ةعمس الو ءاير ال داهجلل ليخلا سابتحا يف بيغرتلا) ٤-
 '' (ةكربلاو ريخلا اهيف نأل اهيصاون صق نع يهنلاو ءاهنم ركذي اميف بيغرتلاو .

CRRAيفر يع نإ  dE oًرسبتحا نما : !» 
 يلعي . .ةمايفلا موي ةيازيم يف هلوبو لوو ؟ "برو هش ناف ؛هدعوب ًاقيدصتو “""هللاب ًاناميإ هللا ليبس يف ًاسرف

 . «تانسح

 : . امهريغو يئاسنلاو يراخبلا هاور
A4ا :لاق ؟ٌليخلاف !هللا وسر اي :ليق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (؟)- 1741 -  

 ًءابر اهطَبَر لجرف .؛رزو هل يه يتلا امأف .ٌرجأ يلجرل يهو ءٌرتس ٍلجرل يهو ٬ڙزو لجرل يه :ةثالث ٌليخلا»
 ٌّقح ني مل مث «هللا ٍليبس يف اهطبر لجرف ؛ دس هل يه يتلا امأو .ٌرزو هل يهف «مالسإلا ٍلهأل ًءاونو ًارخفو

 يف مالسإلا لهأل هللا لبس يف اهطبر ّلجرف ؛ٌرجأ هل يه يتلا امأو .ٌرتس هل يهف ءاهباقر الو اهروهظ يف هللا

 هل بتكو «ٌتلانسح كلكأ ام ةدع هل بك الإ ؛ءيش نم ةضورلا وأ جرملا كلذ نم ثلكأ امف ءةضور وأ جرم

 اهئاورأو اهراثآ دع هل [هللا] بك الإ ؛ ؛نيَقَرَش وأ ًاقرش ْتّدتساف اهّلَّوُط عطقت الو «ٌتانسح اهلاوبأو اهثاورأ ددع

 ْثبِرَش ام ددع هل یلاعت هللا بَ الإ ؛اهّيقسني نأ ديري الو ءهنم ثبرشف رهن ىلع اهّبحاص اهب رم الو «تانسح
 5 : 0 7 ا

 ثيدحلا] | : اكزلا تل همامتب مذقت ثيدح نم ةعطق وهو .هل ظفللاو ءملسمو يراخبلا هاور

 : ,لوآلا

 2 اهّدختي , يذلاف ؛ٌرجأ هل يه يذلا امأف» : لاق هنأ الإ ؛هحیحص)) يف ةميزخ نبا هاؤرو (حيحص)

 اهاعرف نيّجْرَم وأ ًاجرم ضرع ولو ءّرجأ اهب هل َبُك الإ ؛ًائيش اهنوطب يف بيعت ال «هل اهيو «هللا ليبس
 ءّرجأ اهاطخ ةوطخب لكب هل بتك ؛َنيقَرَش وأ ًافَرَش تنتسا ولو ءّرجأ اهنوطب يف تع امب هل بتُك ؛هيف اهبحاص .

 اهئاورأ يف, رجألا ركذ ىتح رجا هنم اهنوطب يف تبيغ ةرطق لكب هل ناك ؛هب اهاقسف ًارهن ضرع ولو

 يف 0 اهروهظ َّقح ٌسبحي الو ًازتستو ًالمجتو ًاففعت اهذختي يذلاف ؛رتس هل يه يتلا امأو .- اهلاوبأو

 000 ,ثيدحلا . «مهيلع ًاخَّدَيو ًارطبو ًارشأ اهذختي يذلاف ؛ٌرزو هل يه يڻلا امأو . اهرسعو اهرسي

 يف ٌدوقعم ليخلا» : دا هللا لوسر لاق : : هظفلو ةميزخ نبا ظفل وحنب ًارصتخم يقهيبلا هاورو (حيحص)

 اهذختا نمف ؛رتس لي امأف . رتس ليخو «رزو ٌليخو ءرجأ ُليخ : ةئالث ليخلاو .ةمايقلا موي ئلإ ٌريخلا اهيصاون

 روغثلا نم رغث' يف ثدخعي نأ. ىسع ًاجرسم هسبحي ىنعملاو .ىدعتي الو ىدعتي هسفنب ًاضيأ سبتحاو هتسبتحاو هتسبح :لاقي (۱)
 ل

 . سابتحالا ىلع بترتملا باوغلا نم هدعوب ًاقيدصتو .هرمأل ًالاثتما ىلاعت:هلل ًاصلاخ هطبر :يأ (۲)

 . ءايلا ديدشتؤ ءارلا رسكب (هّيرو) . هب عبشي ام يأ :نيشلا رسكب (هعّبش) ()

 .هعجازف « ماهيإلا نم يراخبلل ثيدحلا فلؤملا وزع يف ام نايب كانه ةيشأحلا يف مدقتو : تلق (4)

 . انا ایرو: ابو : : هلوق دعب دازو ۷۲(۰ /۳) «ملسم حيحص» يف ثيدحلاف «ةعْجّتلا فتصملا دعبأ دقل : تلق (9)

or» 



 يف اهطَبَترا نمف ؛رجألا ليخ امأو .هربسيو هرسُع يف اهنوطبو اهروهظ ّقح سني 5 تشو ًامركتو ًاففعت
 داو يف ودعت الو  اهّلاوباو اهتاورأ ٌركذ ىتح - ءٌرجأ هل ناک الإ ًايش اهنوطب يف بّبَعُت ال اهنإف ؟هللا ليبس

 يف بيعت ال اهّنإف ؛سانلا ىلع ًاخّدبت اهطبترا نمف ؛رزولا ليخ امأو . هنازيم يف ناك الإ ؛نيطوش وأ أ ًاطوش

 هيلع ناك الإ نيطوش وأ ًاطوش داو يف ودعت الو ؛- اهلاوبأو اهّئاورأ ركذ ىتح  .هيلع ًارزو ناك الإ ًائيش اهنوطب

 .«رزو

 «ةبادلا هب دشت لبح وهو «واولا حتقو ءاطلا رسكب (لّوُطلا) و .ةاداعملا وه :دملابو نونلا رسكب (ءاوّنلا)
 ًاعيمج ءارلاو ةمجعملا نيشلا حتفب (فّرّشلا) و .ةوقب ترج : يأ نونلا ديدشتب (تّدتسا) و . ىعرت اهلسرتو

 ءابلا حتفب (خذبلا) و .يقهيبلا ظفل يف ًارسفم ءاج امك .نيطوش وأ ًاطوش ةوقب ترج :هانعم ؛طوشلا وه

 ًارّبكت ليخلا ذختا هنأ هانعمو ءربكتلاو خذبلاو ربكلا وه : ةمجعم ءاخ هرخآ “ةمجعملا لاذلا نوكسو ةدحوملا

 مهئارقفو نيملسملا ءافعض ىلع ًءالعتساو ًامظاعتو

 يف ليخلا» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ديزي تنب ءامسأ نعو (فيعض) ٥ -_ ۷۹۸ - )١(

 «هللا ليبس يف ًاباستحا اهيلع قفنأو هللا ليبس يف ًةدع اهطبترا نمف «ةمايقلا موي ىلإ ًادبأ ٌدوقعم ريخلا اهيصاون

 ةعمشو ءار اهطبترا نمو «ةميقلا موي هنيزاوم يف حالف اهلاوبأو اهّئاورأو اهأّمَظو اهّيرو اهعوجو اهّعَبش نإف

 .«ةمايقلا موي هنيزاوم يف ٌنارسُ اهلاوبأو اهئاورأو اهأمظو اهيرو اهعوجو اهَعَبش نإف ؛ًاحرفو ًاحرمو

 . "”نسح دانسإب دمحأ هاور

 : 4 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌثرألا نب باّبَح نع يوُرو (ًادج فيعض) (1) -714-

 ليبس يف ذخُنا امف ؛نمحرلا سرف امأف .ناطيشلل سرفو «ناسنإلل ٌنسرفو «نمحرلل ٌسرفف :ةثالث ليخلا»
 نهوُر امف ؛ناطيشلا سرف امأو .هيلع لُّمُحَتو نطبتسا امف ؛ناسنإلا سرق امأو .هللا ءادعأ هيلع "”لتوقو ءهللا

 . ؛هيلع َرموُقو هيلع
 . بيرغ وهو «يناربطلا هاور

 ةثالث ليخلا» : لاق ةَ يبنلا نع هنع هللا يضر راصنألا نم لجر نعو (حيحص) (۳)- ۷ _ ۱۲٤۳

 ٌسرفو .“رجأ ِهُفَلَعو] ءٌرجأ هثيراعو «رجأ هّيوكرو ءٌرجأ هنمثف «لجو زع هللا ليبس يف ٌلجرلا ةطبتري ٌسسرف
 ًادادس وکی ْنأ ىسعف ءةنطبلل لسرفو .ٌرزو هّيوكرو ززو هُقَلَعو] «رزو هثمثف «ٌنهاريو لجرلا هيلع قلاغي

 . هللا ًءاش ْنِإ رقفلا نم

 «خذبتو  لاذلا رسكب  خذب : :لاقي ءًنذو رطبلاو رشألا لثم اهحتفب وه امنإو «بير الب أطخ اذه» :(۱/۱۳۸) يجانلا لاق )١(

 .«خذبتلا اذكو ءردصملا كيرحتلاب خذبلا ءالعو ربكت : :يأ

 !؟هريغو (؟27/6) يیمشیهلا لاق امك فيعض وهو «بشوح نب رهش هيفو فيك :تلق ()
 . 0/07 /5) «ريبكلا يناربطلا» نم بيوصتلاو ؛"عمجملا# يف اذكو «(لتق) :لصألا ()

 . 0581 /6) هدنسملا» نم اهتكردتساو ءلصألا نم تطقس ()

 . 0541 /6) هدنسملا» نم اهتكردتساو ءلصألا نم تطقس (5)
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 .«حيحصلا» لاجر هلاجرو «دمحأ هاور
  )۳( 4٠0ةثالث ليخلا» : لاق و يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعض) :

 لجو زع هللا ليبس يف طري يذلا ؛نمحرلا سرف امأف .ناطيشلل ٌيسرفو «ناسنإلل ٌسرفو .نمحرلل مرفق «
 E نهاريو هيلع رّماقُي يذلا ؛ناطيشلا سرف امأو .هللا ءاش ام ركذو .هثورو هلوبو هفلعف

 .«رقف نم ٌرتس يهف ءاهنطب سمتلي ناسنإلا اهطبتري سرفلاف
 : .؟دسح دانسإب ًاضيأ دمحأ هاور

 ةوقعم ثيخلا» :كَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حنيحص) (4) 1144-76
 .اةقدصلاب ٍفقكتملاك اهيلع قفل لنمو ءةمايقلا موي ىلإ ٍليخلا يصاونب

 راصتخاب ؛حيحصلا*'يف وهو ."!حيحصلا) لاجر هلاجرو ء؟طښوألا» يف ذ يناربطلاو «ىلعي وبأ هاور

 أ . ةقفنلا

 57 ؛ليخلا ىلع يتفتملا لكم :لاق ريخألا هرطش .e با یورو (عيحص)
 ْ : . هّفكب يطعُي يذلا : لاق ؟ةقدصلاب ٌُفّقكتملا ام : رمعمل "”تلقف .«ةقدصلاب

 ةوقعم ٌليخلا» : :لاق لك يبنلا نع لإ يبنلا بحاص ةشبك يبأ نعو (حيحص) () 1740-1٠

 : (ةقدصلاب هدي طسابلاك اهيلع ٌقفنملاو ءاهيلع نوناعم اهّلهأو «ةمايقلا موي ىلإ ٌريخلا اهيصاونب

 . ؟دانسإلا حيحص) : :لاقو «مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «يئاربطلا هاور

 ريختلا اهيضاوت يف ةوقعم ليخلا» : لاق هي يبنلا نع بيرع نع يورو (فيعض) (4)- 0-٠١
 نا ةقدصلاب هدي ظسابلاك اهيلع قفنملاو ءاهيلع نوناعُم اهلهأو «ةمايقلا موي ىلإ ليّتلاو

 . ةنجلا كسم نم ةمايقلا موي هللا دنع

 . ةراكن هيفو «هطسوألا و «زيبكلا» يف يناربطلا هاور

 لاق : لاق ب ورمع نب عيبرلا نب لهس وهو - ةيلظنحلا نبا لهس نعو (هريغل ص) (8) - 1745 1۸4۲

 . «اهضبقب ال ءةقدصلاب هدي طسابلاك ٍليخلا ىلع قفنملا» : لل هللا لوسر

 1 .دواد وبأ هاور

 وقم خلا : لاق ا هللا لوسر نأ ؛ امهنع هللا يضر ّرمع نبا نعو (جيحص) (۷) - 1740-1

 :ةةمايقلا موي ىلإ ٌريخلا اهيصاون يف

 : .هجام نباو يئاسنلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 ليخلا» : لاق كي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر دعجلا يبأ نب ةورع نعو (حيحص) (۸) - 4 _ ۱۲٤۸

 .هنع ينغي ام ؛حيحصلا» يفو «لصألا يف هتنبب بارطضاو ةلاهجو فعض هيفو !ةئالثلا هدلقتو !لاق اذك , ٠ )١(
 : هدعب ينالا جرخأ كلذكو «حيحص هدنسو )٥/ ٠١(« ؛هحيحص؛ يف ةناوع زبأ هاورو (۲)

 .روهشم ةقث ءدشار نبا وه رمعمو .قازرلاذبع وه «تلقف» : لئاقلا (۳)
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 . «ةمايقلا موي ىلإ ٌمدغملاو ٌرجألا :ٌريخلا اهيصاون يف ٌدوقعم
  هجام نباو يتاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 : الك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغل ص) (4) - 8 ۱۲٤۹
 اهل اوعداو ءاهيصاونب اوحسماف ءاهيلع نوناعم اهُنهأو ءةمايقلا موي ىلإ ٌلينلاو ٌريخلا اهيصاون يف ٌدوقعم ليخلا»
 . ًراتوألا اهودلقت الو :“'هودّلقو «ةكربلاب

 .ديج دانسإب دمحأ هاور

 سّرف ةيصان يولي ل هللا لوسر تبر لاق هتعدللا يضر ريرج نعو (عيحص) 110111865

 .«ةمينغلاو ٌرجألا : ةمايقلا موي ىلإ ٌريخلا اهيصاون يف ٌدوقعم ليخلا» :ٌلوقي وهو هعّبصإب
 . يئاسنلاو ملسم هاور

 لوسر ىلإ ٌّبحأ ءيش نكي مل :لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نعو (فيعض) (0)- 8١7-17

 . ءاسنلا ")لب ءال' ءًارفغ مهللا : لاق مث «ليخلا نم ةا هللا

 . تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 ل هللا لوسر ىلإ بحأ ءيش نكي مل : هظفلو «سنآ ثيدح نم يئاسنلا هاورو (فيعض) (1)- ٠-8085

 . "إيخلا نم ءاسنلا دعب

 سرف نم ام» : ةي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حيحص) 1١51-4 )۱١(

 هل يتلعجو .مدآ ينب نم يتلو نم ينو مهللا : نهب وعدي ٍتاملكب ٍرَحّس لك دنع هل ندوب الإ يبرع
 . «هيلإ هلامو هلهأ ٌّبحأ نم وأ «هلامو هلهأ ٌبحأ ينلعجاف

 . يئاسنلا هاور

 )١( ‹نيملسملا نع عافدلاو نيدلا ءادعأ بلط اهودلق :يأ ٠ مكنيب تناك يتلا ةيلهاجلا راتوأ بلط اهودلفت الو . 0

 لاق .«ةياهنلا» يف امك « قانعألل دئالقلا موزل اهقاتعأ يف اهل ًامزال كلذ اولعجا ؛ديري ءرآثلا بلطو مدلا وهو ء(رتو)

 اوناك مهنأل اهنع مهاهن امنإ :ليقو قنتختف راتوألا اهقاتعأ يف اولعجت ال يأ .سوقلا :رتو عمج (راتوألا) ب دارأ :ليقو»
 وبأ هحجر يذلا وه اذهو :تلق .«مهاهنف ءاهل ةذوعلاك نوكتف ءىذألاو نيعلا اهنع عفدي راتوألاب ليخلا ديلقت نأ نودقتعي

 «راثالا لكشم» يف يواحلطلا هعبتو ةديبع ) 02١77 /1.باوصلا هلعلو

 . 008317 /07/0#) «دنسملا فارطأ# نم حيحصتلاو :(كنارفغ) : لصألا قفز

 يف ينأربطلاو )1١١9/5(, يئاسنلا هجرخأ ءسنأ نع هنع ةبورع يبأ نب ديعس لاقف ءهيلع فلتخاو ؛ةداتق ةياور نم وه (۴)

 وبأو .راسي نب لقعم نع هللا ءاش نإ نسحلا وه - لجر نع ةذاتق انث :لاقف لاله وبأ هفلاخو .(۱۷۲۹ ٤٠١/ /۲) «طسوألا»

 نم حجرأ ةبورع يبأ نبا ةياور نأ هيف كش ال اممو . (۲۷ )٥/ دمحأ هجرخأ :نيل هیفو (يبسارلا ميلَس نب دمحم) همسا لاله
 !ًاضيأ سلدم وهو «يرصبلا نسحلا وهو «لاله يبأ ةياور يف ةطساولا ةهبش ةهبش عم ؛هنعنع دقو ٠ «سيلدت هيف ةداتق نكل « هتیاور
 ردصلا حرشني ملف ءليخلا هيف زكذي ملو «ثيدحلا .٠ . . مكايند نم يلإ ببحا : : ظفلب ًاعوفرم سنأ نع ظوفحملاو اميس ال

 1 . ملعأ هللاو .ثيدحلا ةحصل
 .1نيرحبلا عمجملا يف الو «ريغصلا» يف الو «ريبكلا» يف هرأ ملو ؛يناربطلل لقعم ثيدح (؟08/0) يمئيهلا ازع :(هيبنت)
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 يصاون يف ةكربلا» : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سن نعو (حيحص) (1) 1181-4

 1 1 . 'ٍليخلا

 1 ْ . ملسمو يراخبلا هاور

 SUNN ا ا ا ا 8011-8

 اهيصاونو ءاهؤفد اهقراعمو :©"اهُياذم اهيانذأ نإف ءاهبانذأ الو «اهفراعم الو < « ٍليخلا يصاون اوصف ال»

 . ريخلا اهيف دوقعم

 . لوهجم لجر هدانسإ يفو «دواد وبأ هاور

 هللا لوس لاق :الاق امهنع هللا يضر ةدانق يبأو رماع نب ةبقع نعو (عيحص) (۱۳)- ۱۲۵۳ 6١

 ناف :- بيبح يبأ نبأ ينعي ي ديزي لاق . ىنميلا ديلا قلط ءلّجحملا ءمئرألا + خرقألا ءمهدألا ليخلا ٌريخ# : ل

 : . «ةيمشلا هذه ىلع تْيَمَكَف ؛ٌمَهدأ نكي مل
 .هدحو ةداتق يبأ نع مكاحلاو هجام نباو يذمرتلا هاورو . هحيحص» يف نابح نبا هاور

 حرقألا مث نرالا «خرقألا ءمهدألا ٍليخلا ٌريخا :هلَو هللا لوسر لاق :يذمرتلا ظفلو (حيحص)

 . «ةيّشلا هذه ىلع ٌتيِمُكف ؛ّمهدأ نكي مل ناف «ىنميلا قلط «لّجحملا

 1 . «امهطرش ىلع حيحص» : مكاحلا لاقو .؛حيحص نسح ثيدح» : يذمرتلا لاق

 ةثلثم ءاثو ةزمهلا حتفب (مثرألا) و .ريسي ضايب يهو ؛ةحرق هتهيج طسو يف نوكي سرفلا وه :(حرقألا)

 : ىثنألاو ءايلعلا هتفش يف ضايب وهو «ءاثلا نكاس ءارلا مومضمو ًاكرحم ؛مئُر هب نوكي سرفلا وه: ج وفم
 1 مضب (تيمكلا) و . ليجحت اهب نكي مل اذإ : ًاضيأ اهمضبو ماللا نوكسو ءاطلا حتفب (ىنميلا قْلَط) و ا

iنيا رک (تلازوب داوس هترمح طلاخي لب «مهدألا الو رقشألاب سيل يذلا سرفلا وه : ميملا حتف  : 

 . هفالخ ىلع اهنول مظعم نوكي سرفلا يف نول لك وه : :ةففخم ءايلا حتفو ةمجعملا

 عرف رعشاف قزغت نأ تدرأ اإ : لاق اڳ يبنلا نع ًاضيأ ةبقع نعو (هريغل ح) (14) 1104-67

 .«ملستو منغت كنإف ؛ ىنميلا قلطم .الّجحم ّرغأ

 5 .«ملسم طرش ىلع حيحص» : لاقو مكاحلا هاور

 ليخلا نم مكيلعا : لاق ءا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر بهؤ:يبأ نعو (فيعض) (8) - محم امها

 ١ .«لجحم ٌرغأ َمَهدأ وأ < «ٍلّجحم ٌرغأ ٌرقشأ وأ  لَجَحُم غا ِتْيَمُك لكب

 . اذه نم لوطأ يئاسنلاو «هل ظفللاو دواد وبأ هاور

A04ةقي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص نسج) (16) 1706 - : 

 1 . «اهرقش يف ليخلا نمي

 )١( .سرفلا قلع رعش :(فراعملا) :
 .بابذلا هب ٌبذيأام :(ةبذم) عمج (اهباذم) :هلرقر (؟)
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 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 .؟'وقلاو ةكربلا وه :ءايلا مضب (نمُيلا)

 حلاصلا لمعلا نم راثكإلا يف طبارملاو يزاغلا بيغرت) 5

 ([كلذ وحنو ركذلاو ةالصلاو] موصلا نم
 ّيِرسُأ ةليل لي هللا لوسر نأ» : ةريره يبأ نع [باب -] "هللا ليبس يف ةقفنلا باب» يف مدقتو (فيعض)

 نم !ليئاربج اي :لاقف «ناک امك داع اودصح املك «موی يف نودصحيو ءموي يف نوعرزي موق ىلع ىتأ هب

 وهف ءيش نم اوقفنأ امو «فعض ةتمعبسب ةنسحلا مهل فاضت «هللا ليبس يف نودهاجملا ءالؤه :لاق ؟ءالؤه

 . «هقلخي

 اراز

 ام» : ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (۱) - ٥ -_ ٠١١١

 . «ًافيرخ َنيعبس رانلا نع ُهَهجو مويلا ٌكلذب هللا َدعاب الإ ؛ هللا ٍليبس يف ًاموي ٌموصي ٍدبع نم
 ١[. /موصلا 4 ىضم] .يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 ماص نم» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نعو (فيعض) (۱) ۔ 866٠١5-85

 . «داوجلا ركضملا ريس ؛ماع هم رانلا نع َدَعُب .َناضمر ريغ يف [ًاعوطتم] هللا ٍليبس يف ًاموي

 ١[. /موصلا 6 ىضم] .دئاف نب ناّبز قيرط نم ىلعي وبأ هاور
 ٌماص نم : ال5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ح) (۲) - ۱۲۵۹۷ _ ۷

 .«ضرألاو ِءامسلا نيب امك ًاقدنخ رانلا َنيبو هنبب ُهللا ّلعج ؛ هللا ليبس يف ًاموي

 .[كانه ىضم] .نسح دانسإب «ريغصلا» و «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٍليِبس يف ًاموي ًماص نم» :لاق يَ يبنلا نأ ؛ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (۳) - ١١08-4

 .«ضرألاو ءامسلا نيب امك ًاقدنخ رانلا َنيبو هتبب هللا ّلعج ؛هللا

 . [كانه ىضم] . «بيرغ ثيدح» :لاقو ؛هنع مساقلا نع ليمج نب ديلولا نع يذمرتلا هاور

 نم :َِي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةسبع نب ورمع نعو (هريغل ص) (4)- ١19894-69

 . «ماع ةئم ةريسم ُراتلا هنم ثدعب ؛هللا ٍليبس يف ًاموي ٌماص

 . [اضيأ ىضم] .هب سأب ال دانسإب «طسوألا# و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 يف ةوقلا امنإو «ةدودرمف ةوقلا امآو ءةملسم ةحيحصف ةكربلا امأف» :(؟ /17) يجانلا لاق ءانه ةوقلل ىنعم الو ءلاق اذك )١(
 ١ :رعاشلا لاق .نميلا ال نيميلا : ةغللا

 نينا: ة ارا الت د جمل تنفر ةة ينام اذإ

 .!تملع دق امل اهطاقسإ نيعتيق قلعت الو اهل لحم ال ةليخد انه (ةوقلا) ةظفل نأ لصاحلاو .ةوقلاب : يأ

 ةافانم ببسب هانفذح» : شماهلا يف لاقو ؛«حيحصلا" نم هللا همحر  خيشلا هفذحو « طقف «فيعضلا» نم نيتفوقعملا نيب ام قفز

 [ش] .«فيعضلا" يف فوذحملل ةبسانملا ثيداحألا رظناو ءباتكلا اذه يف انطرشل هئيداحأ
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 نم ههجو هللا دبه : يف لاق هنأ الإ ةمامأ يبأ ید نم ةريبكلا# يف ءاورو فیس (90- مثال

 . «رّمضملا داوجلا سّرقلا ضر ءماع اتم ةريسم راثلا

OEEىلإ «سرفلا کرا : هيف لقي مل ؛؟ ةبقع ثيدح نم يئاسنلا ءاورو (حيطبص ع)  

 : ا ا

 نإ» : اه هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ذاعم نب لهس نعو(فیعض) (۳) - ۸۰۸ ۰

 .«فعض ةثم عبسب هللا ليبس يف ةقفنلا ىلع فَعاضي ٌركذلاو مابصلاو ًةالصلا
 .هنع نابز قيزط نم دواد وبأ هاور

 نمل ىبوط» : لاق لكي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (فيعض) (4) ۹*۸ _ ۱

 E e هذ ندد لئس ع ءاهتلا يفرك

 . ثيدحلا «ديزملا نم هللا دنع هل يذلا عم

 . مسي مل لجر هيفو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 يأ :ناقف هلأس الجر نأ : هلي هللا لوسر نع “داعم نع يورو (فيعض) (8) - ۸۱ _ ۲

 . ثيدحلا ؛ًأركذ ىلاعتو كرابت هلل مهرثكأ» : لاق ؟ارجأ مظعأ نيدهاجملا

 : 1١[. /ركذلا- ]١5 هللا ءاش نإ همامتب يتأيو «يناربطلاو دمحأ هاور

 ,. نما :لاق ةا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر هيبأ نع ذاعم نب لهس نعو (نفيعض) (5) 811-85

 ١ .؟نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم هللا هبتك ؛ هللا ليبس يف ةيآ فلأ أرق

 . دانسإلا حيحص» :لاقو هلع نابز قيرط نم مكاحلا هاور

 ؛ حلاصلا هلمع فعاضيف ل طبارملا نأ رهاظلاو» :ةنع هللا يضر (يلخملا لاق)

 a 08 م .؟دهاجملا لمع فعاضي امك

  )۷( - AIT - 1A4يدجسم يف ةالص» :لاق ل هعفري هنع هللا يضر سنأ نع يور دقو (فيعض) 1

 فل يفلأب طابرلا ضرأب ةالصلاو «ةالص فلأ ةئمب لَدْعَت مارحلا ذجسملا يلف ةالصو «ةالص فالآ ةرشعب لَّدْمُت

 ثيدحلا «ةالص .٠

 .«باوثلا باتك» يف نايَح نبا خيشلا وبأ هاور

 ةع ملا نأ ئذلا نعي نزعه ترت يزف لها وهز دج اتار :تلق )١9(

 وه امنو نا ثيدح بقع هلعج دقو اميس الو < قالظإلا دبع دازملا نال ؛(لبج نب ذاعم) هنأ مهوأف قلطأ اذك : تلق 9

 , نم هلعجي وأ ةديقي نأ افلؤملاب ىلوألا ناكف ء(۷١٤ ۱۸٦/ /۲۰) يناربطلاو ٤۳۸( /۳)٠«دنسملا" يف امك (سنأ نب ذاعم)

 قلطأ كلذكو «هيلإ وزعلا اذه يف قلطي نأ كلذ دعب هيلع ريض ال مث ءيلاتلا ثيدحلا يف لعف امك (ذاعم نب لهش) هنبا ةياور

 .هنم مهأ وه اميف مهتداعك ةثالثلا نوقلعملا هلك اذه نع لفغ دقو ! !هيلإ راشملا ناكملا يف هيلإ وزعلا

 ؛لضافاء يرضملا دف نب نايزا : ا يقال هنأ عم ؛؟هصيخلت» يف يبهذلا هيلع هعبات يذلا هلهاست نم وهو !لاق اذك (1)

 .«فيعض ءريخ
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AIF 1A6لاق لل هللا لوسر نأ ؛ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يقهيبلا ىورو (ًادج فيعض) (4) : 

 .؛هریغ يف هقفنب رانبه زام عبس نم لضفأ هتم مهردلاو راندا ةقفنو ءةالص ةئم سمخ لدعَت طبارملا ةالص نإ»

 . ملعأ هللاو

 «ةحورلاو هللا ليبس يف ةودغلا يف بيغرتلا) ٠١

 (هيف فوخلاو هللا ليبس يف رابغلاو يشملا لضف يف ءاج امو

 يف ةودَقَلا : لاق ي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (حيحص) (1) 1151-5

 - هطوس ينعي - بق عضوم وأ ءةنجلا نم مكدحأ سوق اب اَمَلو ءاهيف امو ايندلا نم ريخ «ٌةحور وأ هللا يلبس

 «ًاحير هتألملو ءامهنيب ام تءاضأل ضرألا لهأ ىلإ تعلّطا ةنجلا لهآ نم ةأرما نأ ولو ءاهيف امو ايندلا نم ٌريخ

 .«اهيف امو ايندلا نم ٌريخ اهسأر ىلع اهفيصنلو

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 ةرملا يه :ءارلا حتفب (ةحورلا) و .باهذلا نم ةدحاولا ةرملا يه :ةمجعملا نيغلا حتفب (ةودقلا)

 .رامخلا :(فيصنلا) و .ءيجملا نم ةدحاولا

 يف ةودغ» :هلَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بويأ يبأ نعو (حيحص) (۲) - 1757 - /١451

 ها تبرغ وأ ٌسمشلا هيلع ثعلط امم ٌريخ ؛ٌةحور وأ هللا ٍليبس

 .يئاسنلاو ملسم هاور

 موي ًطابر» :لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (حيحص) (۳)- ۱۲۹۳-۸
 ةحورلاو ءاهيلع امو ايندلا نم ريخ ةنجلا نم مكدحأ طْوَس ٌعضومو ءاهيلع امو ايندلا نم ٌريخ هللا يليبس يف

 .«اهيلع امو ايندلا نم ٌريخ ؛ٌةودغلا وأ هللا ٍليبس يف ٌدبعلا اهُحوري
 .[داهجلا ١١ لوأ] مدقتو . هجام نباو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 هللا ليبس يف ملسم حار ام» :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق هنع يورو (ادج فيعض) (۱) - 14-8

 .«هيونذب سمشلا تبرغالا ؛ًايبلم وأ الهم ًاًجاحو ًادهاجم
 ١[. /جحلا ١١ ىضم] .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 يف يزاغلا» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ح) (4) 1754-6

 .(هوباجأف مهاعد هللا دقو ٌرمتعملاو هللا تيب ىلإ ُجاحلاو هللا ٍليبس

 بئاسلا نب ءاطع نع ةنييع نب نارمع نع امهالك ؛هل ظفللاو ««هحيحص» يف نابح نباو «هجام نبا هاور

 .[١/جحلا ١١ ىضم] .هعفري ملو «هفقوف قيرطلا هذه نم يقهيبلاو ءهنع دهاجم نع

 .اهلوط :ينعي )١(
 كلم ميظعت نم سوفنلا يف رقتسا ام ىلع وه امنإ ب هنم اذهو .«اهيف امو ايئدلا نم ريح» :هدعب يتالا اي هلوق ىنعم وه قفز

 . لخلا نم ىلحأ لسعلا :لاقي امك الإ «ليضفتلا لعفأ تحت ايندلا عم ةنجلا لخدت الف قيقحتلا امأو ءايتدلا

 كفي



 ` يف ةميزخ نباو هجام نباو ٌيئاسنلا ةريرج يبأ ثيدح نم هوحلب هاورو (حيحص) كك نق
 ۰ ۰ . [كانه هظفل ىضم] .'«هحيحصا

 ٠ هللا نك: هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حیحص) (3)- ۱۲۹۹-۱
 نجلا لدا نأ ٌنماض وهف ؛يلسرب ٌقيدصتو «يب نامياو ٠ ؛يليبس يف ٌداهج الإ ةجرخُي ال هليبس يف جرخ نمل
 يف ْمَلُكُي ملام هديب محم سفن يذلاو ةمينغ وأ ٍرجأ نم لان ام ًالئان «هنم جرخ يذلا هلزنم ىلإ | هعِجرَأ وأ

 الول ءوديب دمحم سفن يذلاو كسم حبر هځیرو ؛مد نول هول «َملُك نيح هتتيهك ةمابقلا موي ًءاج الإ هللا لبيس
 ا الو ميسو هج َةَعَس ُدِجأ ال نكلو «ًادبأ هللا لبيس يف وزغت برس فالخ ُتدعق ام َنيملسملا ىلع نشأ نأ
 مث اتاق هللا لي يف ةزغآ نأ تعدو هدي دمحم سفن يذلاو «ينع اوفلختي نأ مهبلع نشو َةَمَس نودجي
 . «ّلتقأف وزغأ مث «ٌلتقأف وزغأ

 .هل ظفللاو «ملسم هاور

 الإ یب نم برخ ال ءهليبس يف هاج نمل هللا لّثكت» :مهظفلو «يتاسنلاو يراخبلاو كلام هاورو |
 . ثيادحلا ؛ةمينغ وأ رجأ نم لان امب هنكسم ىلإ هّدرب وأ ءًةنجلا هّلخدي نأ ؛هتاملكب ٌقيدصتو « هليبس يف ُداهجلا

 . حرجلا وه. : ماللانوكسو فاكلا حتفب (مْلَكلا)

1Aنم» :لاق كو هللا:لوسر نأ ؛هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نعو (فيعض) (۲) - مقلع _  

 ياپ هشارف ىلع تام وا «ةماه هتغدل وأ «هريعب وأ هسرف هصقو وأ «ديهش وهف ؛ لف وأ تامف هللا ليبس يف َّلَّصَق

 1 . «ةنجلا هل نإو «ديهش هنإف ؟تام هللا ءاش فتح

 الكل يتايد ءنابث نب تباث نب نمحرلادبع وهو «نابوث نبا نع ديلا نب ةيقب ةياور نم دواد بأ ءار
 : .[باتكلا رخآ يف ينعي] نمحرلادبعو ةيقب ىلع

 رسكف هامر : يأ ؛ًاكرحم ةلمهملا داصلاو فاقلاب (هّصَقَو) .جرخ : يأ ؛ًاكرحم ةلمهملا داصلاب (لّصق) .
 . توملا وه :قوف ةانثملا نؤكسو ةلمهملا حتفب (فْئَحلا) . هقنع

 رخ نم» : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۷) - 11017 _ ۳

 ىلإ ٍرمتعملا ٌرجأ هل هللا بتك «تامف ًارمتعم جرخ نمو «ةمايقلا موي ىلإ احلا ٌرجأ هل هللا بنك ؛تامف ًاجاح

 . «ةمايقلا موي ىلإ يزاغلا رج هل هللا بتك «تامف ًايزاغ چرخ نمو «ةمايقلا موي

 جخلا يف ١ /جحلا ١١ ىضم ذم] .تاقث هدانسإ ةيقبو ؛قاحسإ نب دمحم ةياور نم ىلعي وبأ هاور

 0 . [ةرمعلاو

  : eG aS IYA AYEيق ل هللا لوسز انيلإ دهع :

 )1( ةقيعض ةدايز يهر ؛««مهل رفغ هورفغتسا نإو ءمهباجأ هوعد نإ : هرحخآ يف هجام نبا لاقو) :هلوق انه لصألا يف .
 )( يف لجأ نم تجرخ ءأيوقًعباتم هل تدجو ينكلا؛نابح نبا ريغ هقثوي مل نم - قاحسإ نبا ةنعنج ىلع ةوالع - هيف لب :تبلق

 . 01901) ؛ةحيحصلا"
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 ًايزاغ جرخ وأ «ةزانج عم رخ وأ «ًاضيرم داع نم : لجو زع هللا ىلع ًانماض ناك نهنم ًةدحاو ّلعف نم نسخا

 . «هنم ٌسانلا ٌمِلَسو مِلَسَق هتيب يف ّدعق وأ «هّربقوتو هّريزعت كلذب ديري مامإ ىلع ٌلخد وأ ءهللا يلبس يف

 . ةامهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو :يناربطلاو رازبلاو هل ظفللاو - دمحأ هاور

 :لاق هبر نع يكحي اميف ب يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (۳) - ۸۱٩ اماه

 وأ رجأ نم باصأ امب "هجر نأ هل تنمض ؛يتاضرم ءاغتبا هللا ليبس يف ًادهاجم جرخ يدابع نم ٍدبع اميآ»

 .[هّتمحرو] هل ترفغ ؛هتضبق نإو ؛ةمينغ

 . يئاسنلا هاور

 ٌرانلا جلي ال» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (4)- 1154-5

 . «منهج ناخدو هللا لبس يف ٌرابغ ٌعمتجي الو « عرضلا يف ُنبللا دوعي ىتح «هللا ةبشخ نم ىكب ٌلجر

 مكاحلاو يئاسنلاو ؛«حيحص بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «هل ظفللاو «يذمرتلا هاور (حيحص)

 :مكاحلا لاقو . ؛ًادبأ ملسم ْيَرْخنَم يف منهج ناخدو هللا لبيس يف ٌرابغ ٌعمتجي الو : اولاق مهنأ الإ ؛يقهيبلاو

 . "دانسإلا حيحص»

 اما : ك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رْبج نب نمحرلادبع نعو (حيحص) ۷ ۱۲۷۰ -)1١(

 . رانلا هّسمتف هللا ليبس يف دبع امدق ثربغا

 .هل ظفللاو «يراخبلا هاور

 . ؛رانلا ىلع ٌمارح امهف هللا ليبس يف هامدق ثربغا نم» : هظفلو «ثيدح يف يذمرتلاو يئاسنلا هاورو

 رانلا يف ٍناعمتجي ال» : لاق اَب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) 8-- 17071 - )١١(

 يف ٌرابغ ؛دبع فوج يف ناعمتجب الو «َبراقو ٌملسملا َدّدس مث ًارفاك ّلتق ٌملسم ؛ٌرخآلا امهُدحأ رضي ًاعامتجا

 ."ٌخشلاو ُنامبإلا ؛دبع لق يف ٍناعمتجي الو منهج ٌناخدو هللا ٍليبس
 :يئاسنلا لاقو .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو .- متآ وهو ءهل ظفللاو - مكاحلاو يئاسنلا هاور

 . ملسم يف ثيدحلا ٌردصو ."*دسحلاو ناميإلا»
 لجر نم ام» :لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يوو (ًادج فيعض) (4) - ۸1¥ _ ۹

 هللا نّمأ الإ هللا ليبس يف هامدق ربع د لجر نم امو «ةمايقلا موي ٍرانلا ناخد ُهللا هنآ الإ هللا ليبس يف ُةّهجو ربع يي

 . «ةمايقلا موي رانلا هيمدق

 امهنم ةدايزلاو 00١117 /1) هدمحأ دنسم» يف وه اذكو .(51/؟) يئاسنلا نم بيوصتلاو ء(هعجرأ هتعجر نإ) :لصألا )١(

 :ةثالثلا نيقلعملا لوقف «يرصبلا نسحلا ةنعنع هيفو .هةنجلا هلخدأو ءهمحرأو هل رفغأ نأ هتضبق نإو» :دمحأ دنع اهظفلو ><

 8 ٠ نسح ريغ «نسحاا
 . (دراوم 1.54 مقر) اضيأ نابح نبا هاورو :تلق (۲)

 .(150 0و ۱۵۹۹) رظناو )١6919(: نابح نبال ةياور وهو :تلق (۳)
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 و يارا اود

ET : (ه) (يعش) لاق - 6 يبل ىلإ ثيدحلا عقرب ءادردلا يبأ نعو - AIA AA 

 هللا ليبس يف هامدق تزبغا نمو ؛منهج ناخدو هللا ليبس يف اراب دبع فوج يف لجو زع هللا عمجي ال :يكي

 ماع فلا ةرينسم ةمايفلا موي َرانلا هنم هللا دعاب "هللا ليس يف ًاموي ماص نمو ءرانلا ىلع هدسج رئاس هللا مّرح]
 نول لثم اهنول «ةمايقلا موب رون هل «ءادهشلا مّتاخب هل يح هللا ليبس يف ةحارج حرج نمو «لجعتسملا بكارلل
 لتاق نمو . وع عاطيلمرالا نولوقي ؛نورخآلاو نولوألا اهب هّفرَعي ؛كسملا حير لثم اهحبرو «نارفعزلا
 ا . "(ةنجلا هل تبجو' ؛ ةقان قاوف لجو زع هللا ليبس يف

 1 "هتم عمس :ليقو «ءادردلا ابأ كردي مل كيرد نب دلاخ نأ الإ ؛تاقث هدانسإ ةاورو دمحأ هاور

 : لاق يدنكلا سيق نب ورمع نع ؛طسوألا» يف يناربطلا یورو (هریغل بص) (11) - ۱۲۷۲ - ۱
 :ٌلوقي لو هللا لوسر ٌتعمس ءاوعمتجا !سانلا اهيأ اي :لاقف «(ةفئاصلا) نم نيفرصنم ءادردلا يبأ عم أ لک

 .ارانلا ىلع هدسج َر ٌرئاس هللا َمّرح ؛هللا لیپس يف هامدق ثربغا نم»

 يف هنوز ناک منال كذب تيعس مورا ورخ يهو املا ةوزغ نم يأ هتل نم : هلوق

 . ءاتنثلا يف جلثلاو دربلا نم ًافوخ فيصلا

 نم مالغب وهإاذإ ريس لي هللا لوسر امنيب :لاق هنأ ؛دایز نب عيبر نعو (فيعض) (1)- ۸۱۹ _ ۲
 ءاموعذاف» لاق .ىلب :اولاق . «؟نالف كاذ سيلأ» : لكي هللا لوسر لاقف 2*”ريسي قيرطلا نم لزتعم شيرق
 يسرق ع د الف» :لاق !رابغلا تهرك !هللا لوسر اي :لاق ."؟قيرطلا تلزتعا كلاب ام» :لاق .هوعدف
 ْ , ؟ةنجلا "ريرذل هنإ هديب دمحم

 : .؛هليسارما يف دواد وبأ هاور

VY ~ AAيفارق شراب سن طف انفي لاق يئارْقُلا حّيصُملا يبأ نعو «هريغل اص) (18) -  

 ٌلاقف مهل العب ٌدوقي وهو امهنع هللا يضر هللادبع نب رباجب كلام رم ذٳ ؛ «يمعئخلا هللادبع نب كلام اهيلع ٍةفئاط
 ٌتعمسو «يموق نع ينغتسأو «يتباد ٌحِلصأ :ةياج َلاقف .هللا ٌكَلمح دقف بكرا !هللادبع ابأ يآ :ٌكلام هل

 مل ٌتيح ناك اذإ.ىتح ٌراسف .؛رانلا ىلع هللا ُهَمّرَح ؛هللا لیبس يف هامدق ثربغا نم» :لوقي كي هللا وسر
 حلصأ :لاقف ءديزي يذلا رباج فرعف .هللا كلَمَح دقف بكرا !هللادبع أبأ اي : هنوص ىلعأب ىدان توصلا هعمسي

 يبأ نبا هجرخأ هنعو . كورتم وهو ؛(بوث نب عيِمُج) هيفو 207447 /8) يئاربطلل ظفللاو :(4145/5/5) «بعشلا" يف )١(
 ١(. /٤۸ق) «داهجلا» يف مصاع

 اهركردتسي مف الث اهنع لفغو «ةدنسملا» نم هتكردساف «يمشهلا كلذ ىلع هبت ودبي ايف فلؤملاملق نم تطقس قفز

 .(۳) ثيدحلا يتالا بابلا يف «حيحصلا 3 يف تثش نإ هرظناف «يرق دهاش اهل ةلمجلا هذه 22

 .(؟985/6) «عمجملا» و «(يتروصم 5 777) «طسوألا# َنْم بيرصتلاو ؛«انإلا :لصألا ()

 . 277 ص) دراد يبأل ؛ليسارملا# نم حيحصتلاو ء(ريطي) : لصألا (9)

 . هةياهنلا» يف امك . طالخأ نم عومجم بيطلا نم عون :(ةريرذلا) )0

o4۰ 



 ىلع هللا همرح ؛هللا ليبش يف هامدق تربغا نم» :لوقي كي هللا لوسر تعمسو «يموق نع ينغتسأو « يتباد

 . هنم ًايشام ٌرثكأ ًاموي ٌتيأر امف ؛مهباود نع ٌسسانلا بثاوتف . ارانلا

 .هل ظفللاو «(هحیحصا ىف نابح نبا هاور

 هرکذف .2'!ريسن نحن انيب» :لاق ىسوم نب ناميلس نع :لاق هنأ الإ «ديج دانسإب ىلعي وبأ هاورو

 امهيلع هللا مرح الإ ؛هللا ٍليبس يف ٍدبع امدق ثربغا ام» :لوقي ب هللا لوسر تعمس :هيف لاقو «هوحنب

 . ًرانلا

 مانام يب OR :(لاق)

 ليقو «ميملا مضب (يئارقُملا) و .ةدحوملا ءابلا رسكو ةلمهملا داصلا حتفو ميملا مضب (ٌحبصملا)

 . (قشمد) ب ةيرق ىلإ ةبسن در فلو ور اهدي تاق تركو نوكأ بلا ءاهحتفب

 ل تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) ٤ ۱۲۷٤ - )١14(

 : «ًرانلا هيلع هللا مرح الإ ؛ ا یا كل الج

 د هتاورو «دمحأ هاور

 عزجلاو فوخلا نم ناسنإلا نطاب لخادب ام وه :اهحتقب ليقو «ءاهلا نوكسو ءارلا حتفب (عُْمَبلا)
 .وحنو

VRE ASَفنَجَر اذإ» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ناملس نع يورو  

 .«ةلخنلا قذع ٌثاحتي امك ؛هاياطخ هنع تّ ْتئاحت ؛هللا ليبس يف نمؤملا ُبلق

 .(«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 حتفبو ءانه دارملا وهو «ونقلا وه :فاق اهدعب ةمجعملا لاذلا ناكسإو ةلمهملا نيعلا رسكب (قذعلا)

 . ةلخنلا : نيعلا

 ةنتف لو هللا ٌلوسر ّركذ :تلاق اهنع هللا يضر ةيزهبلا كلام مأ نعو (هريغل ص) ۹ ۱۲۷١ -)٠١(

 هّبر ٌدبعيو ءاهّقح يدؤي «ةيشام يف ٌلجر» :لاق ؟اهيف سانلا ديخ نم !هللا لوسر اي : تلق :تلاق ءاهبرقف

 .!هتوفيخيو ٌودعلا ُفيخي هسرف سأرب ٌدخآ ٌلجرو

 ١١- /لوألا بابلا] مدقتو .«بيرغ ثيدح» :لاقو كلام مأ نع سواط نع لجر نع يذمرتلا هاور

 ثيدحلا «. .يمعئخلا هللادبع نب كلام وه» :لاق روكذملا ناميلس قيرط نم )۲۹۹/١( ىلعي يبأ دنع ثيدحلا :تلق )١(

 هنكل :(5771175/4) ؛دمحأ دنسم» يف يه امنإو ؛(587/65) يمثيهلا هركذ كلذكو «ةروكذملا ةلمجلا هيف سيل «هوحن

 رباج نع هنم عوفرملا (008/1) ىلعي وبأ یورو ءحيحص هدنسو .لجر نم ىّدانملا وهو كلام دنسم نم ثيدحلا لعج

 .باوصلا هلعلو ءاضيأ

 .«عمجملا» و ىلعي يبأ» نم ةدايز 22

 "ةياهنلا يف امك ؛رابغلا هنأ باوصلاو .يجاتلا ظفاحلا اهيلع هّبن يتلا هئاطخأ نم وهو ءهللا همحر فلؤملا لاق اذك (۳)

 0 .امهريغو ؟ناسللا» و
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 .'كیدح

 (ىلاعت هللا ليبس يف ةداهشلا لاؤس يف بیغرتلا)-۷
  )1(- 1775 - AAVلاس نم» ©: لاق قو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر فينح نب لهس نع (حيحص) '

 «هشارف ىلع تام نإو «ءادهشلا ٌلزانم هللا مّن ؛قذصب ةداهشلا ىلاعت هللا . 1

 . هجام نباو يئاسنلاو: يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ةداهتلا بط نما ١ : راك هللا لوسر لاق : لاق هنغ هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۲)- 177/17/-188+8

 . (ةبصت مل ولو ءاهيطعأ ًاقداص

 1 : . "امهطرش ىلع حيحض» :لاقو مكاحلاو «هريغو ملسم هاور

 نم: لوقي ل هلا لوسر عمس هنآ ؛هنع هللا يضر لبج ني غم نعو (هيغلدص) 060-1718 1۸۸4

 هل نلف ؛ ل وأ تام مث ًاقداص هسفن نم ّلتقلا هللا لاس نمو «ةنجلا هل ثبجو ذقف ؛ةقان قاوف هللا يليبس يف ٌلتاق

 نول اھتول | ۽ تناك ام ةزفأك ةمايقلا موب يجن اهنزف بكَ بك وأ هلا ليس يف أحرج حرج نو «ديهش ّرجأ

 . ثيدحلا :ركذف «كسملا حير اهُحبرو ؛نارفعزلا

 .هجام نياو يئاسنلاو ؛"حيحص نسح ثيدحاا : لاقو يذمرتلاو «دواد وأ هاور

 ؛ًاضلخُم ة ةداهشلا هللا لاس نموا :هيف لاق هنأ الإ ؛هوحنب «هحیحصا يف نابح ¿ نباو (حيحص نسح)

 5 . هشارق ىلع تام ّْنِإو «ديهش رجأ هللا ُهاطعأ

 0 . [باب 4 ًاضيأ يتأي] .«امهطرش ىلع حيحص» : لاقو مكاحلا ءاورو

 :ليقد ٠ اهورا بلحلا لاح عوضا نع كدب عفر نيب ام وه واولا فيفختو ءافلا مضب (ةقانلا قاَوُف)

 ا .نيتبلحلا نيب اف وه
21000 

 : (هنع ةبغر هملعت دعب هكرت نم بيهرتلاو

 E لاف تعادلا يضر نماع نب ةبقع نع ( حيحتض) 2)1 ۷۹۰

 الأ يم ّرلا ةوقلا نإ الأ « نم ملا ًةوقلا نإ الأ : ا لوقي ربنملا

 ْ . (ُيمّرلا ةوقلا نإ
 : .هريغو ملسم هاور

 ٍدحاولا مهسلاب لخدُي هللا نإ» :لوقت لكي هللا لوسر تعمس :لاق هتعو (ٍفيعض) (1)- ۸۲۱-۱

 ّيلإ.ُبحأ اومرت ْنأو ءاوبكراو اومراو .«هلِْئُمَو «هب يمارلاو ءريخلا هتعنص يف بسحب هّمئناص :ةنجلا رفن ةلالث

 ديلقتلاو لهجلا ببسلاو :!كانه هوفعضو ءانه هونسحف «ثيدحلا اذه يف ةثالثلا :نيقلعملا ضقانت كإته تنيبو :تلق 4ك
 يف نلؤملا اودلقف كانه هل اوهبتني ملو ءهنيسحت اودلقف ساعدلا ةعبط يف مايإ يذمرتلا نيسحتن انه اوهبتإل دقف ءىنعألا
 !!«بيرغ# :هلوقب هايإ يذمرتلا بفيعضتو ؛مسي مل يلا لجرلاب هلالعإ
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 ."'!اهرفك :لاق وأ ءاهكرت ةمعن اهنإف ءهنع ةبغر هملع ام دعب يمرلا كرت نمو ءاوبكرت نأ نم

 مكاحلا قيرط نم يقهيبلاو ««دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «يئاسنلاو هل ظفللاو دواد وبأ هاور

 ."”)هريغو
 رفن ةلالث ٍدحاولا مهسلاب لخدُي لجو زع هللا نإ» :لوقي ةا هللا لوسر تعمس : لاق يقهيبلل ةياور يفو

 . هللا ليبس يف هب يمري يذلاو هللا ليبس يف هب زهجُي يذلاو ءريخلا هتعنص يف بستحي يذلا هعناص :ةنجلا

 «َلْبنلا يمارلا لواني يذلا وه» :يوغبلا لأق .ةدحوملا ءابلا رسكو نونلا ناكسإو ميملا مضب (هلبنم)
 . يمري ىتح حلاو دعب ًادحاو َلبنلا هلواني هفلخ وأ يمارلا بنجب موقي :امهدحأ :نيهجو ىلع نوكي وهو

 لاق) . ىهتنا «هب ّدمم وهف لعف نيرمألا يأو «(هب دمملاو) :ىوريو .هب ٌيمْرَملا لبنلا هيلع دري نأ :رخآلاو
 هب زهجيو ءدهاجملل هيطعي يذلا : يأ (هلبنم) : هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو» :(يلمملا ميظعلادبع ظفاحلا

 .«اذه ىلع لدت يقهيبلا ةياورو : ةيوقتو هل ًادادمإ هلام نم

 موق ىلع نكي يبنلا ّرَم :لاق هلع هللا يضر عركألا نب ةملس نعو (حيحص) (۲) - ۱۲۸۰ _ ۲

 نيقيرفلا دحأ كسمأف :«نالف ينب عم انأو اومرا يمار ناك مكابأ ناف !ٌليعامسإ ينب اومرا» :لاقف «نولضتتني

 ءاومرا» ةَ يبنلا لاق . مهعم تنأو يمرن فيك :اولاق .2؟نومرت ال مكل ام»٠: ل هللا لوسر لاقف «مهيديأب

 .؟مكلك مكعم انأو
 كسمأف . «عردألا ينب عم انآ ءاومرا» .: هيف لاق هنأ الإ ؛ ! ؛ينطقرادلاو ؛هريغو يراخبلا هاور (هريغل ص)

 ْلْضَفَي ملف .مهموي ةماع اومرف . 'مكلك مکَعم انأو ءاومرا» :لاق !ُبلقُي ىنأف هعم تنك نم :اولاقو ٌموقلا

 . "لاق امك وأ .رخآلا مهدحأ قبسي ملف :لاق وأ ءرخآلا مهُدَحَأ

 نم وأ - ريخ هنإف ؛ يمرلاب مكيلع» :لاق هعفر صاقو يبأ نب دعس نعو (حيحص) (۳) - ۱۲۸۱-۲۳

 .؟مكوهل- ريخ
 . «مكبعل ريخ نم هنإف» :لاقو «طسوألا» يف يناربطلاو رازبلا هاور

 . يوق ٌديج امهدانسإو
 نيب ىشم نم» :لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يورو (فيعض) (۲) - 817-14

 . ؛ًةنسح ةوطخ لكب هل ناك ؛ نْيَضَرَعلا

 . يناربطلا هاور

 ريمع ّنب ٌرباجو هللادبع ّنب َرباج ٌثيأر :لاق حابر يبأ نب ءاطع نعو (حيحص) (4) - ۱۲۸۲ - 66

 .هنم ةريره يبأ ثيدح رظناف ءاهنع يني ام «حيحصلا يف ةريخألا ةلمجلا هذه )١(
 )٤۳۳(. «دواد يبأ فيعض» يف هتنيب بارطضاو ةلاهج هدانسإ يف : تلق قفز

 ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هل نکل .نابح نبا ريغ هقثوي مل وار هيفو «يبهذلا هقفاوو .هححصو ءمكاحلا هجرخأو :تلق (۳)

 .(دراوم )١747 نابح نبا هجرخأ .هوحن
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 ميش لک : :لوقي اب هللا درس كس كايا خالا هل َلاقف ا امهُدحأ لمف «نايمري يراصنألا

 ءهسرف هنيدأتو ءْنيضَرَعلا نيب لجرلا يشم :ٍلاصخ ٌعبرأ الإ «ٌوهس وأ هل وهف لجو زع هللا ركذ نم سيل
 .«ةَحابسلا ٌميلعتو .هّلهأ هثبعالمو

 “ديج دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . ةباصإلاب ةامرلا هدصقي ام وه : ةمجعم داض امهدعي ءارلاوإ ةمجعملا نيغلا حتفب (ضرغلا)

 ل ل لا تع هللا يضر راغ نب يقع نع و (جيحض) ۷ -415

 .«همهسأب َرهلي نأ مكٌدحأ رجعي الف هللا مكيفكيو ءنوضرأ مكيلع حتفتس»
 1 1 .هريغو ملسم هاور

 هللا لوسر تعمس :لاق نع للا يضر ةسبع نب ورمع حيجت يبأ نعو (عيحص) (3) 154 - 0

 .ًامهس رشع ةتس ذئموي تغلف . «ةنجلا يف ٌةجردُهل وهف + ””مهسب لب ن : : لوقي هلك

 . يئاسنلا هاور

 هلا لیس يف يهسب یهر نما: رايد هير تيتا لاق عر (عيحص) (00- ١186-84
 1 . رحم لدع هل وهف

 ىلع حيجص» :لاقو ءمكاحلاو ١ 1حيحص نسح ثيدحلا :لاقو يذمرتلاو "ثي اثيدح يف دواد وبأ هاور

 . ؟هاجرخي ملو ءامهطرش

 ينف ةييش باش نب“: لوقي هَ هللا لوسر تعمس : لاق ًاضيأ هنعو (هريغل ص) (۸) - 1181-4

 E ؛غلبي مل وأ ٌردعلا هب غلبف «هللا لبس يف مهسب ىمر نمو «ةمايقلا موي ارون هل ثناك ؛مالسإلا

 .«وضعب وضع رانلا نم هءادف تناك ؛ٌةنمؤم ٌةبقر قتعأ نمو «ةبقر ٠

 «قبجلا ركذ دواد وبأو «بيشلا ركذ هنم يذمرتلا درفأو ٠ « حيحص دانسإب يئاسنلا هاور (حيحص نسح)

 وأ ٌباصأ همهس غلبف مهسب ٌودعلا ىمر نم» :لوقي ةً هللا لوسر تغمس :هظفلو «يمزلا ركذ هجام نباو
 : . 1ةبَقَر لدهف ؛اطخأ

 .رخآ يف قتعلاو «ثيدح يف يمرلا ركذ مكاحلا ىورو

 : لوپ ل هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةرم نب بعك نعو (حیحص) (4) - ۱۲۸۷-۲
 امأ»: لاق.!هللا ّلوسر اي ٌةجردلا امو : ماَحّنلا نب نمحرلادبع هل لاقف . «ةجرد هل هللا عقر ؛ مهسب ٌودعلا غلب ْنَم
 . ماعم نيتجردلا نب ام !كمأ ةبعب تسيل اهن

 'ةحيحصلا» يف جرخم وهو ۴/9 ةطسرألا» يف يناربطلاو ءرازبلاب «ىربكلا نئسلا» يف يئاسنلا هتاف :تلق )١(
(۳10(. 

 .ثيدح دعب يتآلا كيدحلا هرسفي امك ودعلا هب باصأ :يأ 0
 هذه يمرلا ةلمج هيف سيل هنأل «مهو دواد يبأل هوزع نأ نيبتي هنمو :(هرخآ ؟5 /عويبلا 17) يف هظفل يتأيس : تلق (5
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 . هحيحص» يف نابح نباو يئاسنلا هاور

 . حنحتتلا وهو «محنلا ريثكلا وه : ةلمهملا ءاحلا ديدشتو نونلا حتفب (ماخنلا)

 ليبس يف مهسب ىمر نم" : :لوقي ة5 هللا لوسر تعمس : د 00
 ةبقر قتعأ نمك ناك ؛هللا

 ا ی ااو

 هنع هللا يضر ١7 يملسلا حيجن جن يبأ نع] ةحلط يبأ نب نادعم نعو (حيحص) (11)- ۱۲۸4 14۲
 يف جرد هل وهف دلا نی یل مهسب علب نتا“: :لوقي هثعمسف (فئاطلا) اي هللا ِلوسر عم انرصاح :لاق

 .ًامهس رشع ةتس ذئموي تغلبف : لاق .«ةنجلا

 . !هحيحصال يف نابح نبا هاور

 نم» :لوقي ةَ هللا لوسر عمس هنأ ؛هنع هللا يضر ةمامأ ي ىبأ نعو (هريغل ص) (۱۲) - ١740-1

 هل ناك  باصأ وأ أطخأ - هللا ٍليبس يف مهسب ىمر نمو «ةمايقلا موي ارون هل ثناك ؛ ؛مالسإلا يف ةبيش باش
 دفنا .ةبقر لثمب

 . "تاقث امهدحأ ةاور.«نيدانسإب يناربطلا هاور :

 لاق ي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر يملسلا دبع نب تع نعو (نسح) (۱۳) 3781١4

 . هاذه ّبجوأ» : لَك لاقف ءمهسب ب لجر ىمرف :لاق .«اولتاقف اوموق» : هباحصأل

 . نسح دانسإب دمحأ هاور

 . لعف امب ةنجلا هسفنل بجوأ :يأ (بجوأ)
 ٌةيمر ىمر نما : ةه هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (ركنم) (۳)- ۸۲۳-۵

 . ؟مهقتعأ ليعامسإ ينب نم سانأ ةعبرأ رجأ لطم هل ناك ؛ غلب وأ رصق هللا ليبس يف
 سنأ نع رش نب بيبش نع رازبلا هاور 2. 262ه :

 ةدراوملا» نم حيحصتلاو «فورعم يعبات وهو ءايباحص نادعم كلذب راصف ءةرامع ةعوبطم نم اذكو .لصالا نم تطقس )١(
 ةعبرأ لبق ظفللا اذهب مدقت هنأل هللا همحر فلؤملا نم طقسلا نأ رهاظلا نمو «لاجرلا بتكو (177/4) ؛دمحأ دنسم» و
 . ملعأ هللاو .هداعأ امل نادعم ةياور نم هنأ همهوت الولف «ثيداحأ

 كلذلف  ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب ينم هنايب يتأي امل  ةركتم تناك املو ؛«ليعامسإ دلو نم" :لصالا يف همامت :تلق (۲)
 , هتفذح

 لوصأب مهدنع ملعال مهنأل !هونسحف مهلهجب امهيلع اودازو « ةثالثلا نوقلعملا امهب رتغاو «يمثيهلا هعبتو ؛لاق اذك :تلق (۳)

 ةدايزلا اهيفو ؛هريغو (بشوح نب رهش) ىلوألا قيرطلا يف اودجول اولعف ولو !!لرصألا ىلإ نوعجري الو ءثيدحلا
 .(3518) ؛ةفيعضلا» يف لامجإلا اذه ليصفتو ؛ةدايزلا هيف سيلو ؛كورتم وهو (ريمع نب ىسوم) ىرخألا يفو «ةركنملا

 اوعبشتو «ةثالثلا نيقلعملا حيحصتلا اذه تافو ؛«عمجملا» و (1844و187 /4) هدنسملا» نم بيوصتلاو ؛(ةبقع) :لصألا )٤(

 !!اوبوصي نأ نود ماقرألاب ؟عمجملا» و ؛دنسملا# ل هوزعف قيقحتلاب اورهاظتو ءاوطعي مل امب
 = ثيدح ام ريغ يف ءاج هنإف ««ةعبرأال : هلوق يف مهو نوكي نأ ىشخأ ينإف كلذل : تلق .«فعض هيفو «ةقث وه» : يمثيهلا لاق 2(
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 یز نما اا لاق تغ هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (140 1199-0 25

 . هقمايقلا موي ارون هل ناك ؛هللا ليبس يف مهسب

 . نسح داتسإب رازبلا هاور

 ناكو - ماما روس تر : لاق ةيفنحلا نبا دمحم نع يورو (فيعض) ۷ -_ ۸۲٤١ - )٤(

 عزن ىتح مالغلا ُهَسرتف . ينْسرَت مكحبو :همالغل لوقب وهو «شطعلا نم یول مئاص وهو - ًايدٌحُأ اببقَع ًايردب

 هللا ليم يف مه ير نحل لوقي ب هللا لوسر تعمس :لاق مث «ملهسآ ةثالثب ىمر ىتح ًافيعض ًاعزن مهسب
 . هنع هللا يضر سمشلا بورغ:لبق لتقف ابتا موي ارون هل ناك ١ غلب وأ رصق

 .يناربطلا هاور

SN ۸مَع نمف : ل هللا لوسر لاق : 00000  

 . ۳. .انم سيلف ؛ هکرت مث يمرلا

o 

 .؟؟7:يناصع دقف هكرت مث يمرلا مّلعت نما : لاق هنأ الإ ؛هجام نباو (رکنم) (02- 876

 ّيمرلا ملت نم : لاق ي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص)(179١- 1144-8

 .«اهدحج ٌةمعن يهف ؛ هّيسن

 . نسح دانسإب «طسوألا» و «ريغصلا» يف ف يناربطلاو رازبلا هاور

 اهنإك ؛ نط ةيغر هِل ام دعب يمرلا كرت نما : هيفو «ساع نب ةبقع ثيدحم بابلا لوأ يف ف مدقتو (فيعض)

 ب .«؟اهرفك] :لاق وأ ءاهكرت معن

 «ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا يف بيغرتلا) 5 1

 (لاتقلاو فضلا دنع ءاعدلاو ,هيف ملكلا لضف' يف ءاج امو

 لمعلا يا :6 هلل ٌلوسو لتس: اكو للا يضر يرعب نغ ا يعم 02 1

 جحا : : لاق e :ليق . «هللا ٍليبس يف ٌداهجلا» : لاق ؟اذام مث : لبق ٠ «هلوسرو هللاب ٌناميإ» :لاق ؟ٌلضقأ

 .«روربم

 :[جحلا ١١ لوأ يف یضم] . ياشلار يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاوز

 ميعن وبأ هجنرتخأ . سآ نع ىرخأ قيرط نم ةياور يف ءاج كلذكو ؛«حيحصلا» يف اهضعب ىضم دقو «؟ةبقر» : ظفلب حيحص : =

 . )٦١1١( «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «بيبش هيف فلاح امب جتحي الف ء(١٠١٠ /1) «ةيلحلا» يف

 . بابلا اذه يف « حيحصلا# ةريره يبأ ثيدح رظناف ءةحيحنصلا ثيداحألا ضعب يف نتملا اذه ءاج دق قفحإ

 : . يتلا ثيبحلا رظنا «كش نود «يناصع دقف : ظفلب هجام نبا ةياور اهدعبو ؛«ىصع دقف وأ» : ا ففإ

 هيف هجام نبا ثيدحو .قياسلا ثيدحلا تئش نإ رظناو .٠ (ىصع دقف وأ .ءانم سيلفا :ملسم بارز ظوفحملاو :تلق (۳)

 ا : (TATY). ةفيعضلا» يف كلذ تنيب دقو ءنالوهجم

 .[ش] .لوصألا نم هانتبثأو + ةقيإسلا ةعبطلا نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (4)
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 لامعألا يأ !هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (حيحص) (۲) - 1145-0١

 . ثيدحلا «هللا ٍليبس يف ُداهجلاو .هللاب ناميإلا :لاق ؟ٌلضفأ

 .ملسمو يراخبلا هاور

 هللا لوسر ىلإ ٌلجر ىتأ :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (۳) - ١197-1

 مث : : لاق ؟ْنَم مث : لاق . «ىلاعت هللا لبس يف هلامبو هسفنب ٌدهاجي ٰنمؤم» : :لاق ؟لضفأ نمانلا يأ : لاقف لي

 . (هّرش نم سانلا ٌعديو «هللا ٌديعي باعشلا نم بعش يف ٌنمؤم

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 “مك نينمؤملا ئا لس هنأ : ب يبنلا نع : لاق : هظفلو ءامهطرش ىلع دانسإب مكاحلاو (هريغل ص)

 .«هرش ٌسانلا ىفك دقو باعشلا ّنِم بعش يف هللا ٌدبعي لجرو «هلامو هسفنب ٌدهاجي يذلا» : لاق ؟ًانامي

 مهو مهيلع جرخ ةي هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (4) 1198-1937

 ٌدخآ ٌلجر» :لاق !هللا لوسر اي ىلب :اولاق .؟ًالزنم سانلا ٍريخب مكربخأ الأ» :لاقف مهل سلجم يف ٌسولج

 ٌقرما» :لاق !هللا ّلوسر اي ىلب :انلق .«؟هيلي يذلاب مكربخأ الأ .َّلتقي وأ تومي ىتح هللا ليبس يف هسرف سأرب

 اي ىلب :انلق .؟سانلا ٌرشب مكربخأ الأ .سانلا ٌرورش لزتعيو «ةاكزلا يتؤيو .ةالصلا ميقُي بعش يف ٌلزتعم
 .«يطعُي الو هللاب لأسُي يذلا» :لاق !هللا لوسر

 وهو ءامهل ظفللاو «؛هحيحص» يف نابح نب باو ءيئاسنلاو ««بيرغ نسح ثيدح» ؛ لاقو يذمرتلا هاور

 . السرم راسي نب ءاطع نع كلام هاورو . متأ

 ١144-46 ) )5لاق ةي هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر هكافلا نب ةربس نعو (حيحص) :

 يرطب هل دعقف ."'اصعف !؟َكئابا نيدو كتيد ٌرَدَتو ٌمِلسُن :لاقف «مالسإلا ٍتيرطب مدا نبال ّدعق ناطيشلا نإ»

 لاقف ءداهجلا قيرطب هل ٌدعقف .رجاهف ؛ٌهاصعف 1؟كّءامسو كضرأو كّراد ُرَدَتو ٌرجاهت :هل لاقف «ةرجهلا :

 هللا لوسر لاقف .هدهاجف ءهاصعف ؟لاملا ُمَسْقُيو ةأرملا كشف ٌلتقتف ٌلتاقنف «ٍلاملاو سفنلا دهج وهو هاجت

 ءةنجلا هّلخدي نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ّقرغ ْنِإو .ةنجلا هّلْخدُي نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ٌتامف كلذ َلعف نمف» : يي

 ؛ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ٌةباد هئصقو نإو .

 . "يقهيبلاو ««هحيحص» يف نابح نباو يئاسنلا هاور

 :لوقي لَو هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ديبع نب ةلاضف نعو (حيحص) (5)- 65-175٠١١

 )١( حصأ وهو ««لضفأ» : ظفلي (57/7) دمحأ هاورو ؛مكاحلا ةياور هذه .

 يجانلا هّيب امك ثيدحلا يق اهل لصأ ال ةمحق» يهو ؛«هل رفغف ملسأف» :ةدايز لصألا يف انه )۱١۹/١(. ةنباث اهنكل : تلق

 !ةتالثلا نرقلسملا هل بني ملاحم العر + هذاك يول انا نبا نما يت

 )۳( :مهلوق اضيأ مهسيلدتو ةئالثلا نيقلعملا ريصقت نمو :تلق »)١1564( يف هرظناو . .نابح نباو . .يئاسنلا هاور «نسح

 امأ ؛عمج هححص دقو يملعلا قيقحتلل فلاخملا نيسحتلا ىلع مهدومجف ؛مهريصقت امأ .!(107 ص) «يئاسنلا حيحص»
 !حيحص هنأب كانه تحرص دقو «يئاننلا حيحص» ىلإ مهتلاحإبف سيلدتلا !
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 انأو «ةنجلا طسو يف ثيببو ءةلجلا ضْبَر يف ٍتيبب رجاهو و ليمحلا ميعزلاو - ميعز انا

 ىلعأ يف تيببو «ةنجلا طسو يف ٍتيببو «ةنجلا ضبر يف تيبب هللا ٍليبس يف ٌدهاجو ٌملسأو يب نمآ نمل ٌميعز

 . تومي نأ ًءاش ٌتيح ُثومي .ًابرهم ّرشلا نم الو «ًابلطَم ريخلل ٌعَدَي مل كلذ لعف نمف . ةنجلا فرع

 + يل . «هحيحص) يف نابح نباو يئاسنلا هاور

 كو هللا لوسر باحصأ نم لجر رم : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۷) 65-١1١١1١

 نذأتسا ىتح لعفأ نلو . بعشلا اذه يف ٌتمقأف سالا ُتلزتعا ول : :لاقف ( هئبجعأف ةبذع ٍءام نم ةع هيف.ٍبعشي

 نم ٌلضفأ ؛ىلاعت هللا ليبس يف مكدحأ ٌماقم نإف !لعفت ال» :لاقف ديب هللا لوسرل كلذ ركذف هدي هللا لوسر

 SS ارك هر هور حا « ماع نيعبس هتبب يف هتالص

 : «ةنجلا هل ثبجو «ةقان قاوُق هللا ليبس

 . ؟ملسم طرش ىلع حيحصا : لاقو مكاحلاو . نخ ثيدخ#+ لاقو يذمرتلا هاور

 مكيلحأ ماقملو : لاق هنأ الإ ؛هنم لوطأ ةمامأ يب أ ثيدح نم دمحأ هاورو (هريغل ص) (8)- ۰ 20

 .اًةنس َنيتس هئالص نم ٌريخ ؛فصلا يف
 لا ب ب ام وه : ليقو . .اهعضوو بلحلا تقو اهعرض نع كي عفر نيب ام وه : (ةقانلا قاوف)

 7 لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو (هزیغل ص) (۹) ۔ ۱۳۰۹۳ ۷

 . «ةنس نيتس لجرلا ةدابع نم هللا دنع ٌلضفأ هللا ليبس يف فصلا يف ٍلجرلا

 ١ . «يراخبلا طرش ىلع حيجصا : لاقو مكاحلا هاور

 E Sk لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۱)- 875-64

 . «روربم جحو «هیف لولغال وزغو هيف كشال ُناميإ ىلاعت هللا دنع“

 ف مد دقو ءفوحنب امهريغو «نيحيحصلا» يف وهو «اامهبحيحصا يف نابح نباو ةميزخ نبا هاور '

 .[جحلا لوأ
 يف ةاهجلا ٌلدعي أم !ذللا لوسر اب :ليق : : لاق ًاضيأ ةريره يبأ نعو (حيحص) 04-0) ٠١(

 لثم» : : لاق مث .«ةّنوعيطتست الا : لوقي كلذ لك «ًاثالث وأ نيترم هيلع اوداعاف . «ةنوعيطتست ال» :لاق ؟هللا ليبس

 عاجلا عجب تح ايم الو لص نمر ۷ ل تاب تاتا ماا ماما كلا يس ين هاجس

 . (هللا ليبس يف

 هلآ ودييو «ءدتسي دهس ْنب ماشه نع هيبأ نع يشرقلا دمحم نب طابسآ نب دييع هخّيش نع (نيعبسل : يذمرتلا ةياور يف اذك ()

 الو كشي ناك هنأ حظوي اذهف ؛«ًماع اذك وأ ًاماع نيتسا : لاق هنكل ءًاضيأ رازبلا هنع'هاوز دقف «خيشلا نبالا و أ بألا نم مهو

 ٠ E E ظوفحملا وهف (نيتس) ظفل ىلع (بهو نب هللادبع) مهنم تاقثلا نم ةعامج هعبات دقو « ظفحي

 م نارمع ثيدحو ةمامأ يبأ ثيدح نم

 ناخ نا وزعم ريغ ءاذه ةميزخ نبا ظفلبو ؛ «حيحصلا» يف وهو - ؛نيحيخصلا» : ظفلب لصألا يف بابلا لوأ يفو (۲)

 ا . هيف ةدئاف ال عباتتم راركت هنأل ؛كانه روكذملا ركذ نع اذهب:انينغتساف
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 . هل ظفللاو ءملسمو يراخبلا هاور

 مث دج ال» :لاق .داهجلا ٌلِدعب يلمع ىلع يلد !هللا وسر اي :لاق الجر نأ :يراخبلل ةياور يفو

 نمو :لاقف .0؟نطفُت الو موصتو رفت الو موقتف ٌكَدجسم ّلخدت نأ ٌدهاجملا جرخ اذإ عيطتست له» :لاق

 .ٌتانسح هل ٌبنكُيف هلّوط يف حرمي ؛ٌنتسيل ٍدهاجملا ّسسرف نإف :ةريره وبأ لاقف ؟كلذ عيطتسي

 .اذه وحن يئاسنلا هاورو

 هفرط كسميو ةبادلا هب دشي يذلا لبحلا وه :واولا حتفو ءاطلا رسكب (لّوُطلا) و . ادع فرقا نكما)

 . ىعرتل

 هللا اهّدعأ ءةجرد َةئم ةنجلا يف نإ» :لاق لك هللا لوسر نأ ؛هنعو (حيحص) 1806 - )1١١(

 .«ضرألاو ِءامسلا نيب امك نيتجردلا نيب ام ءهللا ٍليبس يف نيدهاجملل

 .يراخبلا هاور

 لبق سانلاب جرخ كي هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (فيعض) (۲)- 819-01١

 َنسمَن سمشلا تعلط نآ املف ءاوبكر سانلا نإ مث «حبصلا ةالص سانلاب ىلص حبصأ نأ املف «(كوبت) ةوزغ
 ؛قيرطلا داوج ىلع مهباكر مهب تقرفت سانلاو هر ولتي يب هللا لوسر داعم مزلو ءةجلدلا ِرْثِإ ىلع سالا

 «'هَحبكف ءذاعم ةقان ترثع «ىرخآ زيستو «ةرم لكأت هتقانو هِي هللا لوسر رثإ ىلع ذاعم انيبف ءريستو لكأت
 سيل اذإف تفتلاف ؛هعانق هنع فّشك يب هللا وسر نإ مث ءب هللا لوسر ةقان اهنم ترف ىتح ُتِّهف ؛مامزلاب

 ندا» :لاق !هللا لوسر اي كيبل :لاقف ؛«!ذاعم اي» :لاقف يب هللا لوسر هادانف ءذاعم نم هيلإ ىندأ شيجلا يف

 انم َسانلا بسحأ تنك ام» : ةَ هللا لوسر لاقف . ىرخألاب امهادحإ ءامهاتلحار تقصل ىتح هنم اندف . «كنود

 : لكي هللا لوسر لاقف .ريستو عترت مهباكر تقرفتف ٌمانلا َسّمَن !هللا يبن اب :ذاعم لاقف .«دعبلا نم مهناكمك

 ٍةملك نع كلأسأ يل نذئا !هللا لوسر اي :لاقف هل هتوُلَحو ةي هللا لوسر رش اعم ىأر املف . «ًاسعان تنك انأو»

 ينلخدُي لمعب ينثدح !هللا يبن اي : لاق ."تئش امع لس» : هدي هللا لوسر لاقف . ينتنّرحأو ينتَمَقْسأو ينْيَضَرْمأ

 « ميظعل تلأس دقل ءميظعل َتلأس دقل .خب ١خب «خب» : ي هللا لوسر لاق .هريغ ءين نع كلاسأ ال .«ةنجلا

 ةثإو يلا هب هللا دارأ نم ىلع رسل هنو «ريخلا هب هللا دارأ نم ىلع يسيل هنإو ؛(ًاثالث) ٠ ؛ميظعل تلأس دقل

 يبن لاقف « هنع هدفي اميكل ًاصرح «تارم ثالث هداعآ الإ ءعيشب هثدحي ملف . . «ريخلا هب هللا دارأ نم ىلع ٌريسيل

 ىتح ؛ًاثيش هب كرش ال هدحو هللا ٌدبعتو ءةاكزلا يتؤتو ءةالصلا ٌميقتو .رخآلا مويلاو هللاب ٌنمؤت» :ِكي هللا

 اي تئش نإ : ال هللا بَ لاق مث «تارم ثالث اهداعأف . يل ْدِعَأ !هللا لوسر اي :لاقف . «كلذ ىلع تنأو تومت

 يبأب ينثّدح !هللا لوسر اي ىلب :ذاعم لاقف .«؟مانسلا ةورذو ءرمألا اذه ماوقو ءرمألا اذه سأرب َكُتئَدح !ذاعم

 ًادمحم نأو ؛هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ رمألا اذه ّسأر نإ» هِي هللا يبن لاقف . يمأو تنأ

 مزج هبو «باوصلا هلعلو .(145 /5) «دمحأ دنسم» نم هتبثأ امو :(910/9/5) اعمجملا" يف اذكر ««اهكلحف» :لصألا ()

 .«ثيدحلا سفن يف نيبم وهو ؛ترثع امل فنعب هيلإ اهبذج : يأت : لاقو «يجانلا
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 امنإ ءهللا ليبس يف ٌداهجلا هنم مانسلا ةورذ نأو ءةاكزلا ءاتيإو ءةالصلاٌُماقإ رمألا اذه ماوق نأو وكر هن

 نأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشيو «ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ُثرمأ
 ىلع مهباسحو :ءاهتحب الإ «مهلاومأو مهءامد اومصعو ءاومضتعا دقق كلذ اولعف اذإف ءهلوسرو هدبع ًادمحم

 هب یف يلمع ييف ٌمدق ثربغا الو هجو بخش ام هديب دمحم لفن يذلاو» : لك هللا لوسر لاقو . للا

 ليبس يف "هلآ قف ر ةبادك دبع نازيم لقث الو « هللا ليبس يف داهجك ةضورفملا ةالصلا دعب ةرخآلا ٌثاجرد

 1 .«هللا ليبس يف اهيلع لمحُي وأ « هللا

 ا ًاضيأ دمحأ هاؤرو . هنم عمس هارأ الو «ذاعم نع بشوح نب رهش ةياور نم رازبلاو دمحأ هاور

 هللا ءاش نإ «تمصلا » يف يتأيو .ًارصتخم هنع لئاو يبأ ةياور نم مهلك ؛هجام نباو يئاسنلاو «هحجصو

 - ا 7١[. /بدألا ۲۳1 ىلاعت

 يضر نما : لاق ا هلا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ديعس يبأ ¿ نعو (خيحص) (۱۲) ۰ نك ۲

 اي يلع اهذعأ : لاقف .ديعس وبأ اهل بجعف . «دنجلا هل ثبجو ؛ًالوسر ءب دمحمبو ءانيد مالسإلابو ابر هللاب

 امك نيتجرد لك نيب ام ءقنجلا يف ةجرد ثم دبعلل اهب هللا عقرب ىرخأو» :لاق مث": هيلع اهداعأف !هللا لوسر

 . ؛هللا يليبس يف ُداهجلا» : لاق ؟هللا لوسر اي يه امو : لاق . «ضرألاو ءامسلا نيب

 ب : . يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

AYTA- 14۲¥مالسإلا مانس ةور» :لاق الك يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ ي يام يورو فت  

E 

 : يناربطلا هاور

ATA AYE :يف لتاق نم : لاقل بلا نم ةت هللا ىو تيش نب ىزتم نع وااو فيض 040  

 . رانا ههجو ىلع هللا مرح ؛ةقان قاوُف هللا ليبس

 0 :لمحأ هاؤزز

 اي !لاقف لكي يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ :هنع هللا يضر رذنملا يبأ نعو'(فيعض) (0) - 8 ۸۳١

 رت ملأ !هللا لوسر اي : لجرلا لاقف «هيلع ٌلصت الق ٌرجاف هنإ :رمع لاقف.. هيلع لصف كله ًانالف نإ !هللا لوسز

 هربق ءاجب ىتح هعبت مث «هيلع ىلصف لب هللا لوسر ماقف .مهيف ناك هنإف '؛ سرحلا يف اهيف ٌتحبصأ يتلا ةليللا

 دقو' ءامهريغو «نيجيحصلا# يف ةريثك دهاوش هل «حيحص «. . .لتاقأ نأ ترمأ» : هلوق نم ريخألا عطقملا نم يناثلا رطشلا : )١(

 ا ع ل ذ اهنم بيطلا ريثككلا تجرح :

 فعض نع اضف ءماطقتالاب فلؤملا لالعإ مغر هونسح مهنأ ةثالثلا نيقلعملا لهجا نمو .(؟45 /5) «دنسملا» نم ةدايز (؟) .

 ء«جمصلاف يف ةيتآلا لئاو يبأ ةياور يف تسيل تادايز هيف داز هنإ «كلذ ىلع ةلدألا نم ثيدحلا اذهو «هب فرع يذلا رهش

 :كانه فلؤملا نييس امك ًاضيأ ةعطقنم اهنأ ىلع

 ء0 قر روم يل ثيفح ينام يحصل يف ف هرظنا .«ةنجلا هل تبجو دقق . . .» : ظفلب رخآ ثيدح يف حص دق :تلق (۳)

 "باي انه ۲0 مقر هارد يأ ثيدح رخآ يف دماش اير ل دقت (۲۲) ذاعمو
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 لاقف .«ًاريخ كيلع ينثأو ارش ٌسانلا كيلع ينثب' :لاق مث «تايثح ثالث هيلع ىنَح هنم غرف اذإ ىتح «دعقف
 تبجو هللا ليبس يف دهاج نم !باطخلا نبا اي كنم انعد» : لب هللا لوسر لاقف ؟هللا لوسر اي كاذ امو :رمع
 . ؛ةنجلا هل

 .؟ىلاعت هللا ءاش نإ هب سأب ال هدانسإو «يناربطلا هاور

 ae E E نييك حط

 جحو .هليبس يف ٌداهجو «هللاب ٌناميإ» :لاق ؟ٌلضفأ لامعألا يأ !هللا لوسر اي :لاقف لجر هءاج ذإ ديبي
 ىلو املف . هيلا ٌنسحو ؛مالكلا ٌنيلو ءماعطلا ٌماعطإ َكلذ نم َكيلع ُنوهأو# : لاق ٌلجرلا ىو املف . «روربم
 .«ٌكيلع ٌهاضق ءيش ىلع هللا مهن ال ؛كلذ نم َكيلع نوهأو» : لاق

 .هل ظفللاو «نسح امهدحأ نيدانسإب يناربطلاو "'”دمحأ هاور

 هللا ىلع ٌّقح ثالث :لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (14) - 1048-17
 . «فافعلا ديري يذلا ٌحكانلاو ءَءادألا ديري يذلا ُبتاكملاو ءهللا ليبس يف ٌدهاجملا :مهنوع

 حيحصلا :لاقو «مكاحلاو ««هحیحصا يف نابح نباو .؟حيحص نسح ثيدحاا :لاقو يذمرتلا هاور
 ٠ . لم طرتش ىَلَع

 موي جحلا ىلإ لب هللا لوسر ىلع نونذأتسملا ٌرَْك :لاق لوحكم نعو (فيعض) (5) - ۸۳۱-۸
 . اةّجح نيعبرأ نم لضفأ ٌجح دق نمل ةوزغ» : ك هللا لوسر لاقف ؛(كوبت) ةوزغ

 . شايع نب ليعامسإ ةياور نم «ليسارملا» يف دواد وبأ هاور

 نم ريخ ةّجح» :لاق 4 يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۷) 47-6

 نيعبرأ نم هل ريخ ةوزغف مالسإلا ةّجح لجرلا ٌجح اذإ  :لوقي - . ةّجح نيعبرأ نم ٌريخ ةوزغو «ةوزغ نيعبرأ
 . «ةوزغ نيعبرأ نم ريخ مالسإلا ةّجحو ؛ةّبح

 ۳° رج ىلع هيف فقأ ملو «نابح نبا هقثو ةريبه نب ةسبنعو «نوفورعم تاقث هتاورو ؛رازبلا هاور

 هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (فيعض) (۸) 485-9١

 . ثيدحلا ؛ججح رشع نم ريخ حح دق نمل ٌةوزغو «تاوزغ رشع نم ريخ حي مل نمل ةَجَح» : ل
 . [باب ١71 هللا ءاش نإ ؛رحبلا ةازغ» يف همامتب يتأيو «يقهيبلاو يناربطلا هاور

 ةرضحب وهو يبأ تعمس : لاق يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب يبأ نعو (حيحص) 1804-0 )٠١(

 يذلا قيلعتلا يف هيلإ ةراشإلا تمدقت ام هنع ينغيو ؛(؟ا/1/0) هدئاوزلا عمجم» :رظنا .يمئيهلا هفرعي مل نم هيفو :لاق اذك )1(
 . هبنتف ءهلبق

 فلؤملا نيسحتو نيدانسإب هدورو مغر !ًادادبتساو ًامكحت ةثالثلا نوقلعملا هفعضو )۳۸/١-۳٠۹(« هدنسملا» يف :تلق (؟)
 !!امهدحأ ًاضيأ يمثيهلاو .

 ١/017و07/5) هنم نيعضوم يف «هننس» يف هجرخأ ؛يئاسنلا هتافو : تلق 00

 )۴٤۸۱(. ؟ةفيعضلا يف جرخم وهو . يبهذلا هعبتو .؟لوهجما : : هيبأ نع (4 ٠5 /۱/۳) متاح يبأ نبا هيف لاق دق )6(
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 ابأ اي : ٌلافف «قنيهلا تر ُلجر ماقف .(ىفويسلا ٍلالظ تحت ةنجلا ٌباوبأ نإ» : الك هللا لوسر لاق :لوقي ٌرُدعلا

 د ٌلاقف هباحصأ ىلإ حجر . .معن : :لاق ؟اذه لوقي لي هللا لوسر َتعمس َتنأ !ىسوم

 . لف ىتح هب ٌبرضف ٌردعلا ىلإ هفيسب ىشم مث «هاقلاف هفيس َنْفَج رسک

 ' .امهريغو يذمرتلاو ملسن هاور

 . هبارق وه : ءافلا ناكسإو ميجلا حتفب (فيسلا نْفَج)

 ءديدحلاب ملقم ٌلجر لآ لا ىنأ : :لاق هنع هللا يضر ءاربلا نعو (حيحص) (13) ٠ دولا

 : 55 هللا لوسر اقف . لتقف ءلتاق مث مّلسأف . «لتاق مث ُملسأ» :لاق ؟ملسأ وأ ٌلياقأ !هللا لوسر اي :لاقف

 . «اريثك ٌرجَأو «ًاليلق ٌلمع»

 . ملسمو ءهل ظفللاو يراخبلا هاور

 ريغ ليقو فو هسأر ىلع :ليقو .ديدحلاب طغتم يأ ا حتفو ميملا مضب (ّنَفُم)

 1 . كلذ

 يلا ينب نم لر ءاج : :لاق هنع هللا يضر رباج نع ملسم یورو (خيحص) (۱۷) - ۱۳۱۱-۳
 يبنلا لاقف: . . لِ ىتح لتاقف مدقن مث ؛ ءهّلوسرو هدبع كنأو هللا الإ ةلإ ال نأ ٌدهشأ : a نسييزيلا)

 . «اريثك ٌرجأو «ًاريسَي اذه ّلمَعا : هيي

 ىتخ هباحصاو هلي هللا وسر ٌّقلطنا :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۱۸) - نضل 14۹€

 ىتح ٍءيش ىلإ مكنم حا نم َنمدقََي ال١ : : لك هللا لوسر اقف ءنوكرشعلا َءاجو «(ردب) ىلإ نيكرشملا اوقبس

 لاق: .«ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج ىلإ اوموق» : ايب هللا لوسر ٌلاقف «نوكرشملا اندف .«هّتود انأ نوكأ

 هللا:لوسر لاقف . .حب جب : :لاق .«معن» : :لاق ؟ضرألاو ٌثاوامسلا اهّضرع ٌةنجأ !هللا وسر اي : مامَحلا نب ريم

 كنإف» :لاق . اهلهأ نم نوكأ نأ ًءاجر الإ ؛هللا وسر اي هللاو ال : لاق . “ب عب : : كلوق ىلع كّلمحي ام» : لب

 ٌةايحل اهنإ هذه يتارمت ّلكآ ىنح ُتيِح انآ نإ : :لاق مث ٠ نهنم لكأي ّلعجف ءهِنَرَق نم ِتارَمَ جرخاف . «اهلهأ نم

 .هنع هللا يضر لبق ىتح مُهَلتاق مث ءِرمتلا نم هعم ناك امب ىمرف !ًةليوط

 1 . ملسم هاور

 .باشنلا ةبعج و وه :ءارلاو ءاقلا حتفب (نّرَقلا)

 زاك عمتجیالا : : لاق ل هللا لوسر نأ دنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (خيحص) (19) ۴۰٥ ٠۳٠۳

 . : «ادبأ رانلا يف هلتاقو

 : ١ . ملعأ هللاو .اهلوخدل ببشو ةنجلا ىلإ قيرط لاتقلا ةكرعم روضخو ذاهجلا نأ : هانعم .(0(

 يهو : تلق . يجانلا هدافأ ... . ريثألا نبا الإ فنصملا لبق اهب ربع نم رأ ملو ء(ةضيبلا) ةغللا يف اهمساو «ةدلوم ةظفللا هذه )0

 ٠ نييماشلا ةغل يف ةفورعم

 . انه ىلإ هتلقنف يتالا ثيدحلا بقع لاصالا يف ناك (عنقملا) ريسفت : (هيبنت)
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 .[ثيدح ١١ /باي ١ ىضم] .هنم لوطأ مكاحلاو يئاسنلا هاورو .دواد وبأو ملسم هاور

 .لبج نب ذاعم ثيدح نم «هحیحص» يف نابح نبا هاورو (حيحص) (۲۰)- 114

 : ينعي ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (71) 1816 95

 وأ رجأب هُنعَجَر هُتْعَجَر نإو «ةنجلا هئثروأ هْئضبق نإ ؛ٌنماض يلع وه يليبس يف ٌدهاجملا : لجو رع هللا ُلوقي»

 . (ةمينغ

 يبأ ثيدح نم هوحنب امهريغو «نيحيحصلا» يف وهو .«حيحص بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 .[باب 1] مدقتو «ةريره

 هاج نما : لاق و هللا لوسر نع هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (حيحص) (71) - 110175

 ناك حار وأ دجسملا ىلإ ادغ نمو «هللا ىلع ًانماض ناك ًاضيرم داع نمو هللا ىلع ًانماض ناك هللا ٍليبس يف

 ًانماض ناك ًاناسنإ ُبتغي مل هتيب يف ٌسلج نمو هللا ىلع ًانماض ناك هري مامإ ىلع ٌلخد نمو هللا ىلع ًانماض

 . (هللا ىلع

 .امهل ظفللاو ««امهيحيحص"» يف نابح نباو ةميزخ نبا هاور

 . ؟دجسملا ىلإ ادغ نمو» :لدي «ةزانج عم ٌجرخ وأ» :هدنعو «هوحنب ىلعي وبأ هاورو

 .[ثيدح 4 /باب 5] امهظفل مدقتو «يناربطلاو دمحأ هاورو

 ٌلخد ٌلجرو» : ةثلاثلا هدنع نأ الإ «ةمامأ يب بأ ثيدح نم دواد يبأ دنع وهو (حيحص) (۲۳) - ۱۳۱۷ ۔ ۰

 . هللا ىلع ٌنماض َرهف « مالسب هتیب

 : لنس لكَ يبنلا نأ : :هنع هللا يضر يمعثخلا يشبح نب هللادبع نعو (حيحص) (۲۴) 1188

 ؟لضفأ ةقدصلا ّيأف :ليق .ةروربم ةجحو هيف ٌلولغاال ٌداهجو «هيف كش ال ناميإلا : لاق ؟لضفأ لامعألا نأ

 :لاق ؟لضفأ داهجلا يف :ّليق ."هللا مرح ام رجه نم : لاق ؟لضفأ ةرجهلا ياف : ليق .«ٌلقملا دهج» :لاق

 . «هذاوج ٌرَقَعو همد قيرهأ نم» :لاق ؟فرشأ تقلا ّيأف : ليق .«هلامو هسفنب نيكرشملا دهاج نم»

 . متأ وهو «هل ظفللاو «يئاسنلاو ءدواد وبأ هاور

 : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (هريغل ص) ۹ - ۱۳۱۹ - )۲١(

 ّمهلا نم هب ىلاعتو ٌكرابت هللا يجني ءةنجلا باوبأ نم ٌباب هللا يليبس يف داهجلا َّنإف هللا ليبس يف اودهاج»

 .«مغلاو

 .هدانسإ ححصو «مكاحلاو ؛؛طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلاو . تاقث هتاورو «هل ظفللاو «دمحأ هاور

 لثم» :لاق ا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (15)- ٠-1700

 مهيلإ ةعجري امب هلهأ ىلإ هللا هّمِجرَي ىتح ًامايص الو ًةالص ُرتفي ال مئاصلا ٍناقلا ٍلئمك ؛هللا ليبس يف دهاجملا

 «ثيدحلا اذه ريغ بقع اهلحم ةرابعلا هذه نوكت نأ ىشخأو ؛ًاثيدح ىنعملا اذهب ذاعمل دجأ ملف ءًأريثك تثحب دقل :تلق )١(

 . ملعأ هللاو .هريغ وأ «خسانلا نم ًاوهس انه تعقو

oor 



 .«ةنجلا هلخديف هافوتي وأ ءرجأ وأ ةمينغ نم

 .ماقو ءراهنلا ماص دق ناكو» :لاق «نانس نب ديعس نب الا رمع هخيش نع !هحيحص» يف نابح نبا ءاور
 لوطأ هوحنب امهريغو «نيخيحصلا# يف وهوا :هللا همحر (يلمملا لاق) . «ًاطبارمو ًايزاغ ةنس نينامث ليللا
 1 ٠١[«. مقرب بابلا يف] مدقتو «هنم

 + يدع لب طا كلر ل رع رجلا :ثيدحلا اذه يف يئاسنلل ةياور يفو
 .هدجاسلا عكارلا عشاخلا مئاقلا مئاصلا لثمك

 ' : ٹلاقف هنا ةأرما نأ : كو يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نعو (هريغل ص) (۲۷)- ۱۳۲۱-۱
 هّلمع يتغلب لمعب ينربخأف .هلك هلعفبو یلص اذإ هتالصب يذتقأ ُثنكو .ًايزاغ يجوز قلطنا !هللا لوسراي

 ېر الو ىلاعت هللا يرُكْذَتو ءيرطفت الو يموصتو «يدعقت الو يموقت نأ نيعيطتستألا : :اهل لاق . عجري ىتح
 "رشا تغلب ام "هي هيتقوط ول هديب يسفن يذلاو» : لاقف !هللا لوس اي اذه قيطأ ام : :تلاق .2؟عجري ىتح
 : . (هلمع نم

 قئاقرلاو تاعباتملا يف هثيدحب سأب الو «هدنع ةقث وهو «دعبس نب نيدشر ةياور نم دمحأ هاور ؛

 . ءازحأ ةرشع نم دحاؤلا وهو ء(رشع) عمج : (روشعلا)

 هللا لوسنر لاق :لاق امهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو (عيحض نسح) (14) 1611-51
 .؟عجري ىتم عجري ىتح هليل مئاقلا «هّراهن مئاضلا ٍلثمك ؛هللا ليبس يف دهاجملا لثم» : نكي

 : . «حيحصلا» يف مهب جتحم دمحأ لاجارو «يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور

 يف لتاق نم» :لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر لجن نب ذاعم نعو (حيحص) (14) 1838-1488
 اهنإف ؛ةبكت بكن وأ ؛هللا ليبس يف ًاحرج حرج نمو نجلا هل تيجو ؛ةق ةقان َقاوَق ملسم يلجر نم هللا يليبس
 ش .«كنملا حبر اهحبرو ءٍنارفعزلا ٌنولااهّثول «تناك ام َرّرغأك ةمايقلا موي م يجت

 , يف هردصو «؟حيحص نسح ثيدحأ : :يذمرتلا لاقو «هجاما نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 : . [ثيدح 7 /باب ۷ ىضم] .نابح نبا حيحص»

 هلا ليس يف اچرج رج نم: لا وسر لا : لاق هنعو (حيحنص نسح) (80)- 1814-4

 خيشألا نخلا اذه ةبس يف مهو دق فلولا نإ مث )١1584(:. «دراوملا» و «ناسخإلا» نم بيوصتلاو ؛(ورمع) :لصألا )١(

 يبأ نع نسح دانسإپ هل رخا خيش نع نابح نبا دنع وه امنإو :(1941) ؛دراوملا) يف يمئيهلا كلذ ىلع هعبتو ءروكذملا

 امهو «لقنلا دنع زخآلا ىلإ امهدحأ نم رظنلا لاقتنا مهولا ببسو ءاذه نع رصتخم هظفلو «حيحص لؤألا دانسإو «ةزيرهإ
 ثيدح ىلع هجيرخت يف اولاحأ مهنأ ةثالثلا نيقلعملا ةلاهجو ةهافت نم نإو .اذه ىلع رصتخملا ميدقتب «ناسحإلا» يف
 !نابح نبال هوزعي ملف اذه نع هنتم فلتخي هنأ عمو ءرشاعلا ثيداحلا / بابلا يف مدقتملا نيخيشلا

 تیا يف ضم وهو )۱۹٩/۲۰(« يناربطلاو ee 09 (  ؛(روشعلا) :(هتقطأ) :لصألا (؟)
£( 

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۳)
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 ًاصلخم ةداهشلا هللا لاس نمو «ءادهشلا ٌعباط هيلع «ٍنارفعزلا نول هثولو «كسملا حيرك ةحير ةمايقلا موي َءاج
 . ؛هشارف ىلع تام نإو «ديهش ّرجأ هللا ءاطعأ

 . [كانه ىضم] . «امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «هل ظفللاو ««هحيحص» يف نابح نبا هاور

 ني اما :هيَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳۱) 1510 ٥

 .«كلسم ځیر حيرلاو «مد نول وللا ؛ ىمذَي هلك ةمابقلا موب ءاجالإ ؛هللا لبس يف لكي مولكت

 نول نوللاو ءًامد رفت ؛ْتّنعَط موي اهتثيهك ةمايقلا م موي نوكي هللا ٍليبس يف مّلكُي ملك ٌلك» :ةياور يفو

 .«كسم ٌفرَع ْفْرَعلاو “مد

 .[ثيدح 1 /باب -5 يف مدقت] .هوحنب يئاسنلاو يذمرتلاو كلام هاورو . ملسمو يراخبلا هاور 1

 وه :ءارلا ناكسإو ةلمهملا نيعلا حتفب (فْرَعلا) و .حرجلا وه :ماللا ناكسإو فاكلا حتفب (مْلَكلا)

 . ةحئارلا

 ىلإ ٌبحأ ٌءيش سيل» :لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (۳۲) - 1811-1

 ٍليبس يف ٌرئأف ؛نارثألا امأو ءةللا ٍليبس يف ٌقارهُت مد ةرطقو ءهللا ةيشخ نم عومد ةرطق ةرطق «نيرثأو نيترطق نم هللا

 . ؛هللا ضئارف نم ةضيرف يف ٌرئآو هللا

 . «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ناتعاس» : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (حيحص) (۳۳) - ۱۳۲۷-۷

 .«هللا لبس يف ٌفصلاو ءءادنلا روضح دنع : هثوعد عاد ىلع درت املقو ءءامسلا ٌباوبأ امهبف ٌحتفت

 محلي نيح سأبلا دنعو «ءادنلا دنع ءاعدلا :- نادری ام :لاق وأ - نادرت ال ناتنث» :ظفل يفو (نسح)

 . «ًاضعب لضعب
 . ؟هحيحصاا يف نابح نباو دواد ىبأ هاور

 . ١[ /ةالصلا 5 ىضم] . برحلا يف ضعبب مهضعب بشني :هانعم ةلمهملاب (محلي)

 يفو ؛ةالصلا ماقت نيح : هتوعد عاد ىلع درت ال ناتعاس» :نابح نبال ةياور يفو (ركنم) (9) ٠-8584

 ١ . 21 /ةالصلا 6 ىضم] . ؛هللا ليبس يف فصلا

 رجألا ديري نميف ءاج امو ءداهجلا يف ةينلا صالخإ يف بيغرتلا)-١٠ ٠٠
 (اومنغي مل اذإ ةازغلا لضفو ,ركذلاو ةمينغلاو

 ٌلوسر اي :َلاقف كي ّيبنلا یت ايبارعأ نأ :هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع (حيحص) (1)- ۱۳۲۸-۸

 لوسر لاقف ؟هللا ليبس يف نمف .هئاكم ىرُيل ٌلتاقي ّلجرلاو ءرَكْذُيل ٌلتاقي ٌلجرلاو ؛منغملل لتاقي لجرلا !هللا

 . هللا ليبس يف وهف ءايلعلا يه "هللا ٌةملك نوكتل َلتاق نما : نو هللا

 .ةمث هيلع قيلعتلا رظنا )١(

 . لئاسلا هركذ ام ال هللا ليبس يف هلاتقف هنيد زازعإل لتاق نم نأ دارملاو ءهنيد : يآ (۲)
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 .هجام نباو يئاسنلاو.يذمرتلاو دواد وبأو '"'ملسمو يراخبلا هاور

 ٌلجَر !هللا لوسر اي :َلاق الجر نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (7) 114-49
 ”اولاقف ؛ٌنمانلا كلذ مظعأف .«هل ّرجأ د : اه هللا لوسر َلاقف ؟ايندلا نم ًاضرع ديري وهو ءداهجلا ديري

 هللا ليس يف َداهجلا ديري ٌلجر !هللا وسر اي : لجرلا لاقف . هنهفت مل كلعلف كي هللا لوسرل ْدُع : لجرلل

 فال هللا لوسزرل دع : اولاقو ٌسانلا كلذ عظعأف : «هل رجأ ال : ال هللا ل وسر لاقف ؟ايندلا نم ًاضَرَع يغتبي وهو

 . هل رج ال» :َلاقف ؟ايندلا نم ًاضَرَع يغتبي وهو هللا ٍليبس يف َداهجلا ديري ٌلجر :ةثلاثلا هل لاقف

 .هححصو «راصتخاب مكاحلاو ««هحیحبص» يف نابح ناو «دواد وبأ هاور

 .هريغو لام نم ىنتقُي ام وه :ًاعيمج ءارلاو ةلمهملا نيعلا حتفب (ضّرَعلا
 لورا لاق هنأ ؛ ؛امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (فيعض) (1) - مخه 1

 ًارباص هللا كثعب ؛ًابستحم ًارباص تلتاق نإ !ورمع ّنب هللادبع اَي» :لاتذ ؟وزغلاو داهجلا نع ينربخأ !هللا

 وأ تلتاق لاح يآ ىلع !ورمع نب هللادبع ايو «ارئاكم ًايئارم هللا كثعب ؛ًارئاكم ًايئارُم تلتاق نإو ءًبنصحم

 . «لاحلا كلت ىلع هللا كثعب ؛تلتُق

 : .[7 /ضالخإلا ١ ىضم] .دوادوبأ هاور

 لي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمغ نعو (حيحص) (۳) 1160-0
 هللا ىلإ هُئرجه ثناك نمف «یون ام ٍءیرما لكل امنإو «- تاينلاب :اةياور يفو - ةيئلاب ٌلامعألا امنإ» :لوقي

 رجاه ام ىلإ هئرجهف ؛ اهحكني ٍةأرما وأ ءاهبيصي ايند ىلإ هثرجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هرجهف ١ هلوسرو

 . «هيلإ
 ی يو ممزو نامزلا رووا وار و رعت

 :لاقف هلك هللا لوسر ىلإ ٌلجر ًءاج :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (4) د 1801-1

 ٌلوقيو :تارم ثالث اهداعأف .«هل َءيش ال» : ةا هللا لوسر لاقف ؟هل ام «ًركذلاو ٌرجألا ٌسمتلي ازغ الجر ٌتيأرأ

 هجو هب يِباو «ًاصلاخ ناك ام الإ لمعلا نم ُلبقي ال هللا نإ» : لاق مث .«هل ءيش الا : ال هللا وسر

 1 . ۸ مقرب صالخإلا ١+ ىضم] . يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 وأ زاغ د سانلا هركذي نأ كلذ عم ديريو ءداهجلا رجأ ديري : ينعي «ركذلاو رجألا سمتلي» :هلوق

 : أ . كلذ وحنو ؛ عيجش

YYهذه ربا : ب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بعك نب ّيبأ نعو (حيحص) (9) -  

 سيلف :؛ايندلل ةرخآلا لمعب مهنم ّلمع نمف «رضنلاو ٍدالبلا يف نيكمتلاو «نيدلاب ةعفرلاو ِءانّسلاو ريسيتلاب َةمألا

 .(41/5) ملسمل قايسلاو :تلق )0(

 .بلط :يأ ؛لوعفملا ءانب ىلع ههب يغّتباو» :هلوقو ؛رجألا نم :يأ (۲)
 ' .جيرختلا اذه ىلع هتقلع ام كانه رظناو (۳)
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 . «بيصن نم ةرخآلا يف هل

 صالخإلا ]١- هريغو وه ءايرلا يف مدقتو . هل ظفللاوأ + يقهلاو :1هحيخص» يف نابح باو ءدمحأ هاور

 .[۲۳ مقرب

 : لاق ب هللا لوسر نع لبج نب ذاعم ثيدح [۲۸ مقرب صالخإلا -1] ًاضيأ مدقتو (هريغل ح) 15

 . (ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع هب هللا عّمس الإ ؛ ءايرو ةعمس َماَقَم ايندلا يف موقي دبع نم اما
 . نسح داتسإب يناربطلا هاور

 وزعلا» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (نسح) (1) - ۱۳۳۳ - 68

 همون نإف ؛داسفلا ٌبنتجاو «ٌكيرشلا رسايو ءةميركلا ّقفنأو ءمامإلا ٌعاطأو .هللا ةجو ىغتبا نم امأف :ناوزغ

 مجري نل هنإف ؟؛ضرألا يف ٌدسفأو ءمامإلا ىصعو «ٌةعمُسو ءايرو ًارخف ازغ نم امأو هلك رجأ ةهبتنو
 .«فافكلاب

 .هريغو دوادوبأ هاور

 .ةحامسلاو رسيلاب هلماع : هانعم «كيرشلا رساي» : هلوق

 نم» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (هريغل ح) (۷) - 184-17

 .«ىون ام هلف ؛ًالاقع الإ وْنَي ملو هللا لبس يف ازغ

 . ؟هحيحصال يف نابح ن نباو ؛يئاسنلا هاور

AY. 140¥ٌفقأ ينإ !هللا لوسر اي :لجر لاق : لاق امهم للا نضر اع جا نوا ی 10  

 ًءاقل وجري ناك نمف# : تلزن ىتح ای هللا لوسر هيلع دري ملف ؟ينطوم ىَرُي نأ ديرأو «هللا هجو ديرأ فقوملا
 . «ًادحأ هّبر ةدابعب كرشي الو ًاحلاص ًالمع لمعيلف هّبر

 .[كانه ىضم] .*«نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 و تونا لاقط دلل يضر ري ربا و معتم 101

 : لاق ؟اهيف تلمع اف لات ءاهفرعف ءُهَمَعِن هفّرعف هب ياف و لجر ال موي هيلع يضفي ا لوا
 ٌبحسق هب رم مث «ليق دقف ءيرج وه : :لاقي نأل تلتاق نكلو ءتبذك :لاق . ُتدهشُتْسا ىتح كيف ٌتلتاق

 .ثيدحلا « . . .رانلا يف ّيقلأ ىتح ههجو ىلع
 ر حرار + يلمع وجل و ؛ملسم هاور

 ا

 لزني ةمايقلا موي ناك اذإ ىلاعتو كرابت هللا نإ» : لاق لإ هللا وسر ينثدح : لاق يذمرتلا دنعو (حيحص)

 ءهللا ليبس يف ّلِتُق ٌلجرو «نآرقلا عمج ّلجر هب وعدي نم ٌلوأف .ٌةيئاج ةمأ ٌلكو مهيب يضقيل دابعلا ىلإ

 اذ اميف : :هل هللا ُلوقيف .هللا يبس يف لف يذلاب ىتؤيو" : + لاق نأ ىلإ :ثيدحلا ركذف 6+ . للملا ربك لجرو

 هل ٌلوقتو «ٌتبذك :هل هللا لوقيف تلك ىتح ُتلئاقف ٠ كليس يف داهجلاب ترم !ٌبر ْيأ :لوقيف ؟َتلتُق

 )١( كانه هنايب قبسو ؛يقهيبلا لاق امك باوصلا وهو .ًالسرم هاور ةقثلا نأب دودرم وهو !لاق اذك .
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 .«كلذ لق دقف «ٌءيرج ٌنالف : لاقي نأ ٌتدرأ لب : هل هللا ٌلوقيو «َتبذك : ةكئالملا

 مهب رم ولا تلح لوا اللا كتلو !ةريره اب ابا لاقف يتبكر ىلع هي هللا لوسر ٌبرض مث (حيحص) :

 . (ةمايقلا موي ٌرانلا

 .[۲۲ مقرب صالخإلا ]١ .ءايولا يف همامتب مدقتو

 . عاجش يأ : دملابو ءارلا رسكو ميجلا حتفب وه (ءيرج)

GS E Ca )9( 23905ا توما اا  

 منغ «ةازغ تناك املف «هباخصأ ّضعب نك ٌيبنلا هب ىصوأف .كعم ٌرجاهأ :لاق مث هَعبَتاو هب نماق لكي يبنلا

 ءهيلإ هوعفد ءاج املف ءمهّرهظ ىعري ناكو «هل َمسق ام هباحصأ ىطعأف «هل َمسقؤ ءّمسقف [ًاثيش] اب بلا

 هتمسقا :لاق ؟اذه ام ::لاقف ا ريا ىلإ هب افا داعاف .د يتلا كل هّمسق مق :اولاق ؟اذه ام :لاقف

 .توماف مهسب ب ةقلخ ىلإ ناشاو ب انهه ىلإ ىمرأ نأ ىلع كعبتا نكلو ءكُنعََتا اذه ىلع ام :لاق .«كل

 هلك يلا ىلإ ب يف «ودعلا ٍلاتق يف اوضهن مث ًاليلق اوثبلف . «كّفدصَي هللا قّدصَت ْنِإ» :لاقف .ًةنجلا ّلخدأف

 مث: : هقَدَصَق هللا َقَدَص» :لاق .معن :لاق ٠ «؟وه وهأ» : يب ٌئبنلا لاقف .راشأ ثيح مهس هّباصأ دق ءٌلِمحُي

 e ملا : هتالص نم رهظ امم ناكو ءهيلع ىلصف همّدق مث «هیلع يتلا هديب يف كي يلا هنفك

 . ؟كلذ ىلع ٌديِهش انآ ءاديهش لب ٠ ٌكِليبس يف ًارجاهم

 ا . يئاسنلا هاور

)٠ JV 141:ل : لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص)  

 هرجا رق اولجعت [دق اوناك] الإ ؛"نوبیصیو نومّلْسَيف هللا يبس يف وزغت برس وأ ةيزاغ نم ام» : هِي هللا
 . «مهّرجأ مت ت الإ |؛ٌباصتو قْفخُت ةيرس وأ ةيزاغ نماامو

 نم مهرج يث المت الإ ؛ةميغلا ٌنويصيف ؛هلا ليس يف زغت رس وأ ا نم اما :ةياور يفو

SOIC 
 . ةيناثلا هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ ىورو '. ملبسم هاور:

 ` .رفظي مل وأ «منغي ملو ازغ اذإ (يزاغلا قفخأ) : لاقي

 ١ (فحزلا نم رارفلا نم بيهرتلا) :

 عبسلا اوبنعجا» : لاق اب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) )0 - ۱۳۳A -_- ۰۔۰۱

 الإ للا مرج يتلا سفنلا لتقو « ءٌرحسلاو ءهللاب ٌكرشلا» :لاق ؟نه امؤ !هللا لوسر اي :اولاق .«تاقيوملا

 هناب ةيلع طلتخا هناکر «مهو دقف «يعبات هنإ : ناف «فورعم .يباحص اذه ًادادنش نأل هلحم يف يضرتلا اذه : تلق 0(

 . (فراعملا ةعبط ۸١ ص) «زئانجلا:ماكحأ» :رظنا . يعباتلا هنإف «هللادبغ

 «ىنغملا هوز فنصبلا اكو ءهنم ةدايزلاو ؛«ملستو متفق اوزغت .. .0 :(48/5) ملسم يف يذلاو «هريغو لصألا اذك (؟)

 : ١ . ملسم يف تسيل اهنأل ؛ ؛اهتقلحف ؛«فوختوا : ةدايز لصألا يف ناكو .

 همم



 . «تانمؤملا ٍتالفاغلا تانصحملا ٌفذقو «يحزلا موي يّلوتلاو «مبتيلا لام ٌلكأو ءابزلا لكأو ؛ٌقحلاب

 . يتاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 . ٍريغب سفنلا ٌلتقو ءهللاب كارشإلا نِهْلَوُأ : عبس ُرئابكلا» : ب هللا لوسر لاق :هظفلو رازبلاو (هريغل ح)

 دعب بارعألا' ىلإ لاقتنالاو .تانصحملا ٌفذقو «بفحزلا موي ٌدارفو «ميتيلا لام ٌلكأو ءابرلا ُلكأو ءاهّقح

 . (هترجه

 عفني ال ةثالث» :لاق ةَ يبنلا نع هنع هللا يضر نابوث نع يوُرو (ادج فيعض) (۱) 80-65

 .«فحزلا نم رارفلاو «نيدلاولا قوقعو «هللاب كرشلا : لمع نهعم
 .»ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 هللا يقل نم» : ب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (۲)- ۱۳۳۹-۴۳

 َلَخد وأ  ءةنجلا هّلف ؛عاطأو عمو ءابستحم هّسفن اهب ًةبيط هلام ًةاكز ىدأو ءًائيش هب ٌكرشي ال لجو ّرع

 ءٍفحزلا نم ٌرارفلاو «نمؤم ُثهَبو ءٌقح ٍريغب سفنلا لتقو ءهللاب ٌكرشلا :ةرافك ٌنهل ميل ٌسسمخو .- ًةنجلا
 .©"0(قح ريغب الام اهب ٌمطتقي ٌةرباص ٌنيميو
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 ."””ديلولا نب ةيقب هيفو «دمحأ هاور
 ٌربنملا ةَ هللا لوسر دعص : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (نسح) (۳) - 4.14١

 ؛رئابكلا ٌبنتجاو «ّسمخلا تاولصلا ىلص نم !اورشبأ ءاورشبأ» :لاقف لزن مث .«ٌمسقأ ال ءمسقأ ال» :لاقف

 ايك هللا لوسر تعمسأ :ورمع نب هللادبع لأسي الجر تعمس :بلطملا لاق - .«ءاش ةنجلا باوبأ يأ نم لخد

 «ميتيلا لام لكأو «تانصحملا ٌفذقو «سفنلا لتقو ءهللاب كرشلاو «نيدلاولا ٌقوقعا :- معن :لاق ؟نهّرُكذي

 .هابرلا لكأو ءيفحزلا نم ٌرارفلاو
 . ”اةلادع الو حرج هيف ينرضحي ال «حابر نب ديلولا نب ملسم هدانسإ يفو . يناربطلا هاور

 وسر نأ :هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نعو (هريغل ص) (4)- 1841-6

 ارمهفي مل مهنإف كلذ عمو ؛نوقلعملا ةثالثلا هنع هلقنو ؛يمئيهلا لاق امك ًادج فيعض وهو ءديزي نب ةعيبر نب ديزي هيف :تلق (1)
 !!طقف «فيعض» : مه اولاقف ًادج فيعض هثيدح نأ ينعي كلذ نأ

 ةرافك يف مايصلاو ماعطإلا لثم ءاهوحمت حلاص لمع نم ةرافك اهل سيل يتلا رئابكلا نم سمخلا هذه. نأ - ملعأ هللاو ينعي (۲)

 رفكت حوصنلا ةبوتلا نأ يفاتي ال كلذو «ءاملعلا يلوق نم حجرألا ىلع اهل ةرافك ال هنإف سومغلا نيميلا فالخب «ٌالثم نيميلا

 .«اهوحمتو اهرتست يأ .ةئيطخلا رفكت نأ اهنأش نم يتلا ةلصخلاو ةلعفلا نع ةرابع :ةرافكلا» : ريثألا نبا لاق :هلك كلذ

 اذه يفخو )2١7١7: «ءاورإلا» يف جرخم وهو )١/94(: هداهجلا» يف مصاع يبأ نبا دنع ثيدحتلاب حرص نكل :تلق (۳)

 اذه نيقلعملا ضعب قرسو .دمحأ ةياور يف ةيقب ةنعنعل ثيدحلا اوفعضف - ةبارغ الو - ةثالثلا نيقلعملا ىلع ثيدحتلا

 هلعجو امهبلقف «هجولا مقر )١( رخآلا مقرلاو ءةقرولا مقر وه (448) طوطخملا نم لوألا مقرلا نأ مهفي ملو زيزعلا ردصملا

 .ناعتسملا هللاو .ةربعلل هلاثمأو اذه ركذأ )۹۸/١(! اذكه

 !ةداعلاك ةثالثلا هنع لفغو :«يناربطلا» نم بيوصتلاو «(سابعلا) :لصألا (6)

 . (2451) «ةحيحصلا# يف هتجرخ اذلو ء(۷/٩٤٤) نابح نبا هقثو هنأ - )١/ 5 ٠١( يمشیهلاک هتاف :تلق (9)
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 موي للا دنع رئابكلا ٌربكأ نو : هيف ركذف 'ءٌتايدلاو ءٌنئسلاو ءضئارفل لا هيل. تانكي بلا لهآ ىلإ بنك لو هلا

 ؛نيدلاولا ٌقوقعو «ِفحزلا موي هللا ٍليبس يف ٌرارفلاو «ٌقحلا ٍريغب ةنمؤملا سفنلا ٌلتقو «هللاب كارشإلا : ةمايقلا

 : . ثيدخلا «ميتيلا لام ّلكأو ءابرلا لكأو «رحسلا ٌمّلعتو ءةنصحملا ّيمرو

 ٠ . ؛هحيحصا يف نابح نبا هاور

 ةجح يف علي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع يثيللا ريمع نب ديبع نعو (فيعض) (۲) 688-1955

 .ناضمر :موصيؤ هيلع هللا نهبتك يتلا خلا تاولصلا ميقي نمو ءنولصملا هللا ًءايلوأ نإ» :عادولا

 نم"لجر لاقف. ..«اهنع هللا ىهن يتلا رئابكلا بنتجيو .هسفن اهب ةبيط ءابستحُم ةاكزلا يتؤيو «هموص بستحيو
 ٌرارفلاو :؛قح ريغب نمؤملا لتقو 'ءهللاب كارشإلا نهمظعأ :ٌمسن» :لاق ؟رئابكلا مكو !هللا لوسر اي :هباحصأ

 ءنيملسملا نيدلاولا قوقعو ءابرلا لكأو ءميتيلا .لام ا :رخيسلاو .ةنصحملا فذقو «فحزلا نم

 يتؤيو ءةالصلا ٌميقيو ٌرئابكلا ءالؤه لمعي مل ٌلجر تومي ال ءًناومأو ًءايحأ مكتلبق ؛مارخلا ٍتيبلا ٌلالحتساو
 : .«بهذلا ٌعيراصم اهباوبأ ةنج ةحوُبحُب يف ةا ادمحم قفار الإ ؛ةاكزلا

 ١[. /تاقدصلا 8 ىضم] . نسح دانسإب «ريبكلا» يف ئناربطلا هاور

 . هطسو وه : نيتمومضم نيتدحوم نيءابو نيتلمهم نيءاحب (ناكملا ةحوبحب)
 مرج دلا نم مهل اوقلف نؤملسملا ازغاذإ' : :لوقي هنع هللا يضز يعفاشلا ناك :(ظفاحلا لاق) ٠

 نأ مهل ٌبحأ مل« مهفعض نم رثكأ نوكرشملا ناك نإو «ِةئف ىلإ نيرّيَحَتُم وأ لاتقل َنيِفّرَحت رحم الإ اووي نأ مهيلع

 اذهو «ةئف ف ىلإ زيحتلا وأ لاتقلل فّرحتلا ريغ ىلع مهنع اولو ول هللا نم:يدنع طّخسلا نؤبجوتسي الو ءاوُلوُي
 أ .'هنعاروهشملا سابع نبا بهذم

 (ربلا يف تاوزغ رشع نم لضفأ اهنأو ءرحبلا يف ةازغلا يف بيغرتلا) ١7

 ٍِتنب مارح ما ىلع لخدي ناك ةي هللا لوسر نأ : تعدل يقر نسا نع اهيقس 0002 14۹۷

 تښلج مث «هتمعطأف دَ هللا لوسر اهيلع لخدف «تماصلا نب ةدابع تحت مارح ٌمأ تناكو ُةُحِوْطْيف «ناحلم

 ؟ككجضب ام !هلذإ لوسر اي : تلقف :تلاق . كلحضي وهو ظقيتسا مث ء ةللا لوسر مانف أ "سار يلفت

 لثم وأ .ةّرسألا ىلع ًاكولم ءرحبلا اذه جبت نوبكري هللا ليبس يف ةازُغ ىلع اوضرُع يتمأ نم سان» :لاق

 .مانف هَسأر عضو مث ءاهل اعدف مهتم يناجي كلان لا وسر :تلقف :تلاق . ؛ةّريسألا ىلع كولملا

 I RS تلقف :تلاق .ٌڭحخضي وهو ظقيتسا مث

 نم تنأ»::لاق , مهتم يعج نأ هللا عبا !ةللا لوسر اي: تلقف :تلاق ٠ <: ىلوألا نيف لاق انك هللا ليبس يف

 رحبلا نم تجرخ نيح اهتباد نع ْتَعِرّصَق «ةيواعم نمز يف ٌرحبلا ناحلم نب مارح م تبكرف .؛نيلوألا

 : ١ 1 . اهنع هللا يضر . تكلهف

 )١( ظافلألا ضعب يف ريسي فالتخا عم (4؟ /5) يعفاشلا مامإلل «مألا“ .

 () .ربلادبع نبا لاق امك ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هنم مرحم تاذ تناك اهنأل
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 , هل ظفللاو «ملسمو ؛يراخبلا هاور

 « ًايزاغ رحبلا بكرف «"(سربق) تماصلا نب ةدابع ىزغأ دق ةيواعم ناك» :هنع هللا يضر (ىلمملا لاق)

 ّْ . مارح مآ هتجوز هعم ُثبكرو

 مولا اطار اكو : ميج امهدعب ةدحوملا ءابلاو ةثلثملا ءاثلا حتفب وه (رحببلا جبن)

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (ىفيعض) (۱) - ۸۳۹ ۸

 ٌريخ رحبلا يف ٌةوزغو «ججح رشع نم ٌريخ ٌجح دق نمل ةوزغو «تاوزغ رشع نم ٌريخ ٌججحي مل نمل ةَجح» : ةا

 . «همد يف طحشتملاك هيف دئاملاو ءاهلك ةيدوألا زاجأ امنأكف رحبلا زاجأ نمو ءربلا يف تاوزغ رشع نم

 مكاحلا ىورو .ثيللا بتاك حلاص نب هللادبع ةياور نم امهالك ؛يقهيبلاو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 امك وهو .«يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو .هرخآ ىلإ ربلا يف تاوزغ رشع نم ريخ رحبلا يف ةوزغ» : هنم
 . "هب جتحا يراخبلا نإف «حلاص نب هللادبع يف ليق ام رضي الو . لاق

 . ليملا :(ديملا) و ءرحبلا حير نم ليميو هسأر خودي يذلا وه (دئاملا)
 ال5 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع يورو (عونضوم) (۲) 450-48

 ٌبلطو ءاهلك هّتَعاط هللا ىلإ ىدأ دقف  هليبس يف وزغي نمب ملعأ هللاو هللا ٍليبس يف ةوزغ رحبلا يف ازغ نم»

 . «برهم ّلك ٍرانلا نم ٌبرهو لطم َّلك ةّنجلا
 , °: ةثالشلا هميجاعم» يف يناربطلا هاور

 رحبلا يف ٌدئاملا» : لاق ةا هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر مارح مآ نعو (نسح) (۲)- ۱۳٤۳-۰

 .«ديهش ٌرجأ هل قيرغلاو «ديهش ٌرجأ هل ٌءيقلا هبيصب يذلا

 .دواد وبأ هاور

 نما : ل5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ةلئاو نع يورو (فيعض) (۳) 841 - 5/١

 . «رحبلا ىف ُرْغَيْلَف ىعم وزغلا هتاف

 طر والا» يناربطلا هاور

 )١( هلاق . يراخبلا دنع وه اذكو الناجي 

 . «ديجلا ساحنلا :(سربقلا) ةيبرعلا نم تقفاو ةيمور ةملك» : ترقاي لاق . ةلمهم نيسو ءارلا مض مث هيناث نوكسو هلوأ مضب (۲)

 .داصلاب (صربق) :مويلا اهنرظفليو . ةيروسو ايكرت نيب طسوتملا رحبلا يقرش يف ةفورعم ةريزج يهو

 لب «هب جتحا يراخبلا نأب حرص نم رأ مل يننال ؛باوصلل برقأ ناكل باتكلا رخآ يف لاق امك ؛هل ىور# :لاق ول :تلق (م)
 يف «نازيملا» يف هركذ دقو ؛ثيدحلا اذهك هب درفت امب جاجتحالل بلقلا نئمطي الف «ريثك مالك هيفو ؛اقيلعت هل ىور هنأ اوركذ

 .(1170) «ةفيعضلا” يف هتجرخو «هيلع ركنأ ام ةلمج

 .«لهاستو اهيف (فنصملا) زوجت «ةدلوم ةيماع ةغل هذه" )١/140(: يجانلا لاق (4)

 يف اولاق كلذ عمو ؛ةلهجلا هنع هلقنو :«كورتم» :يمشيهلا لاقو .«عضي“ :نابح نبا لاق (حبصلا نب رمع) هيف :تلق (ه)

 . )۷٤۷( «ضورلا» يف جرخم وهو !!!فيعض» : ثيدحلا

 . )۲٠٠۳( «ةفيعضلا» يف ققحم وه امك هريغ نع يور نكل «كورتم هيف (+)
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 ' '(لاغ ىلع رتس نميف ءاج امو ؛هيف ديدشتلاو لولغلا نم بيهرتلا) ۴

 لقت ىلع ناک : لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نع (حيحص) (1) - ۲-۱۳١١
 «هيلإ نؤرظني اوبهذف .«رانلا يف وه» هِي هللا لوسر لاقف ؛ ٌتامف (ةركرك) :هل لاقي لجر لل هللا ٍلوسر
 : : : . اهّلَغ دق ًءءابع اودجوف

 . «امهحففب ينعي (ةركرك) :مالس نبا لاق» :لاقو «يراخبلا اور

 (لؤلغلا) و .رهشأ وهو ءامهرسكبو ا و ,.©"0ةمينغلا وه :ًاكرحم (لقثلا)
 وأ لق ءاوس «ةازغلا نيب همسقيل شيجلا ريمأ ىلإ ه رپ الز هب معمم دیا نار ا تاو

 e اقواغلاو ماماعلا يف ءاملعلا فلتخاو . E ا :رثك

 .هزركذ عضوم اذه سيل

(fe _ AVFيداو) ب وهو لك يلا حمس نم هربخأ هنأ :قيقش .نب هللادبع نعود (حيحص)  
 ةءابع يف رانلا ئلإ ٌرِجُي لب» :لاق .نالف كمالغ : لاق وأ «كالوم دهنختسا :لاقف ّلجر ءاجو «(ىرقلا
 0 : . .«اهلغ

 .؟”عيحنص دانسإب دمحأ هاور

 يوت لك يبلا باحصأ نم الجر نأ : هنع هللا يضر دلاخ نب ديز نع (فيعض) (۱) - ٤-۸٤۲
 نإ : لاقف .كلذل سانلا هوجو ترّيغتف . «مکبحاص ىلع اولصا :لاقف لک هللا لوسرل اوركذف ريخ موي

 ١ . نیمهرد يواسي ال دوهي زرخ نم ًارَرَخ اندجوف «هَعاتم انشتفف . «هللا ليبس يف َّلَغ مکبحاص

 . جام نباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأو كلام هاور

 موب ناك امل : : لاق رمع يتثبلح : : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحصلا (۳) - ۱۳٤۹-۶۵

 ar :ٌكيهش ٌنالفو .«ثيهش نالفو «ٌديهش الف :اولاقف الب يبنلا باحصأ نم رق َلبقأ ربيخ

 مث : هاهّلَغ ةءابع يف وأ ءاهّلَع ةدرُب يف ٍرانلا يف هتيأر ينإ ءالک» : غي هللا لوسر لاقف .ديهش ّنالف :اولاقف
 . «نونمؤملا الإ ةنجلا لدي ال هنإ إ :سانلا يف انف بهذا !باطخلا نبا ايف : : كي هللا لوسر

 < .امهريغو يذمرتلاو ملسم هاور

 ١ -  )۲( 846لكك هللا :لوسر لاق :لوقي رذ.ابأ تعمس :لاق ةملسم نب ابيبح نعو (فيعض) :

 نم "جحلا» يف ًاباوص هلاق امك وه امنإ) :لاق !باتكلا تاماط نم( )٠ يجلانلا هدع لب «حضاو أطخ ريسفتلا اذه )( 
 ل «ةفخلا دض :لقثلاو «رفسلا عاتم : : لقثلا» :'ملسمل هرصتخم ةيشاح

 .كلذب هتيمست ببس ًابيرق يتأيو «(ربيخ) و (ءاميت) نيب داو عز

 نم ۷۲۲۲۲۵ تسلا يف وعد ءررقم (حلطصملا) يف وه امك ءرضت ال يباحصلا ةلاهج نإف ؛لاق امك وهو :تلق 2

 ١ . ملسم لاجر تاقث هلاجر رئاسو 547-014 /0) ؟فنصملا" يف يف هاور اذهو «قازرلادبع قيرط
 :ءاورإلا» يف هیس تنيب مهو وهو ا ؛ ةثالثلا هححصو «لوهجم وهو ءدلاخ نب ديز ىلوم ةرمع وبا وبأ هيف : تلق 2
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 :لاق ؟ةاش ٌبلح ودعلا مكل تبثي له :ةملسم نب بيبحل رذ ىبأ لاق . دبا ودع مهل مشب مل ينمأ لت مل نإ

 .ةبعكلا برو متللق : :رذوبأ لاق .رْرُغ هایش ثالثو « معت

 حرص دقف ءديلولا نب ةيقب سيلدت الإ لاقي ام هيف سيل ءديج دانسإب ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور
 30 نفل

 موي َتاذ ال هللا لوسر ایف ٌماق : لاه نع هللا يمر ةريزع يا نع (حيحص) (4) 1١41 د ۷
 «ٌءاغُر هل ٌريعب هتبقر ىلع ةمايقلا موي َءيجي مكّدحأ نيل ال» :لاق ىتح هرم ّمظَعو ُفَمَظعف َلوُلْغلا ٌركذف

 ىلع ةمايقلا موي ءيجي مكدحأ يف ال . َكّيغلبأ دق ًائيش كل كلمأ ال :لوقأف ين !هللا وسر اي :لوقيف
 مكَدَحأ ني ال . كئغلبأ دق ءًائيش كل كلمأ ال : :لوقاف : يندغأ !هللا لوسر اي :لوقيف :ٌةمحمَح هل ٌسرف هتبقر
 دق ءًائيش كل ُكلمأ ال :لوقأف .ينثغأ !هللا لوسر اي :لوقي .ةاعُت اهل ًةاش هنبقر ىلع ةمابقلا مو ٌءيجب
 :ٌلوقأف . يندغأ !هللا لوسر اي :ٌلوقيف عاب اهل نت هتيقر ىلع ةمابقلا موب ءيجي مُكَدحأ ني ال . كتغلبأ

 لورا لوقف «قفخت عاقر هتيقر ىلع ةمايقلا موي ءيجب مُكدَحأ َنيأ ال . كثغلبأ دق «ًائيش كل كلمأ ال

 ؛ٌتماص هتبقر ىلع ةمايقلا موي ٌءيجب مكدحأ نيل ال . كتغلبأ دق اعيش كل كلم ال :ٌلوقأف . ينثغأ !هللا

 . «كئغلبأ دق ءًائيش كل ُكلمأ ال :ٌلوقأف . ينئغأ !هللا لوسر اي :ٌلوقيف

 .هل ظفللاو «ملسمو يراخبلا هاور

 لبإلا توص وه ؛دملاو ةمجعملا نيغلابو ءارلا مضب (ءاغُرلا) و .َّنَدجأ ال :يأ ؛ءافلاب «َّنَيفلَأ ال)
 نيغلابو ةثلثملا مضب (ءاغثلا) و . سرفلا توص وه : نيتحوتفم نيتلمهم نيءاحب (ةمحمحلا) و . فخلا تاوذو

 (قفخت) و .قوقحلا هيف بتكت ام يهو «ةعقر عمج :ءارلا رسكب (عاقّرلا) و .منغلا توص وه :دملاو ةمجعملا
 . برطضتو كرحتت : يأ

 هللا ٌلوسر ناك :لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو «نسح) (00- ۱۳۲۸-۸
 دعب ًاموي لجر ًءاجف .هّمسقيو ُهَُسِمْخيَف «مهمئانغب نوئيجيف «سانلا يف ىدانف ًالالب ّرمأ ةمينغ باص اذإ ةَ
 يداني ًالالب تعمسأل :لاقف ءةمينغلا نم ٌءانبصأ اميف ناك اذه !هللا لوسر اي :َلاقف ءرعش نم مامزب ءادنلا
 نلف «ةمايقلا موي هب ءيجت َتنأ ْنك» : :لاقف «هيلإ رذتعاف «؟هب َءيجت نأ كعنم امف» : :لاق .معن : :َلاق . ؟؟ًانالث

 . «كنع هّلبقأ

 . ؛هحيحصا يف نابح نباو دواد وبأ هاور

 بيخ ىلإ ةا هللا لوسر عم انجرخ : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيححص) (3)- 1511-0

 يداو ينعي) يداولا ىلإ انقلطنا مث « َبايثلاو ًماعطلاو ًعاتملا انمنغ َأقِرَو الو ًابهذ منغن ملق ءانيلع هللا َحتفف

 هذهب مهلهجلو ًاديلقت ةثالثلا هنسحو 0179(0) ؛ةفيعضلا» يف هتيب امك يبصحيلا قرع نب نمحرلادبع ةلاهج هقوف نكل :تلق 61
 !ةلاهجلا
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 «ٍبِيَبَصلا ينب نم "اديز نب ةعافر ىعدي :ماَذُج ينب نم ٌلجر هل هبه هل "دبع دبع ة٤ هللا لوسر عمو ''!ىرقلا

 اي ةداهشلا هل ًائينه : انلقف ءهُفتَح هيف ناكف <« اد ا هما ني وما

 نم اهّدخأ ران هيلغ ُبهَْلَتل ةلمشلا نإ «هديب دمحم سفن يذلاو الك» : يب هللا لوسر لاق !هللا لوسر

 ر موي تبصأ/: لاقف ؛ ؛نيكارش وأ 'للأرقب لجر اف ءسانلا َعِرفف :لاق . 5 مساقملا اهّبصت مل ؛مئانغلا

 . «ران نم ناكارش وأ ؛ران نم ٌكارش# : كي هللا لوسر َلاقف

 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 1 .اهب حي ةفيطقلا نم رفصأ ءاسك :(ةلمشلا)

 رولا ىل اذإ هلك هللا لور ذاك ل بلا يصار ی نطو 0000-1156 11

 ىلإ عرسي ةي يبنلا امنيبف : عقار وبأ لاق «برغملل ردحني ىتح مُهَدنعإ ٌثتدحتيف لهشألادبع ينب ىلإ بهذ

 ٌتندظو «ٌترخأتساف «يعْرَذ يف كلذ رثكف :لاق . «كل فأ كل فأ بكل فأ» : :لاقف «عيقبلاب انررم برغملا

 الد :لاق يب َتْفْقَأ :تلق .«؟كاذ ام» :لاقف ؟ثدح َتَدَحَأ :تلق .«شما ؟كل ام» :لاقف ؛ينديرُي هنآ

 . .«ران نم اهلثم َعِرُذَق رمت َّلَمَف الق ينب ىلع ًايعاس ُهتثعب نالف اذه نكلو

 . (هحيحص) يف ةميزخ نباو « يئاسنلا هأور

 ءاخلا حتفب (ةجْبَخلا عيقب) و :(ليخلا عيقب) :اهنم ؛ةنيدملاب عارم :ةدحوملا ءابلاب (عيقبلا)

 «يعْرَذ يفاربك» :هلوقو .رازبلا ةياور يف ًارسفم ءاج اذك ءانه دارملا وهو ::(دقرغلا عيقب) و «ميجلاو ةمجعملا

 : ميملا رسكو نونلا حتفب (ةرمّتلا) و .هعقوم يدنع مظ: يأ ؛ةنكاس ءار اهدعب ةحوتفملا ةمجعملا لاذلاب وه

 . ران نم اهلثم عرد هل لعُج : يأ «ةمومضملا ةلمهملا لادلاب (عردف) : هلوقو . بارعألا اهبسبلت فوص نم ةدرب

 ةمايقلا موي اج نما : لاق ال هللا لوسر نع هنع هللا يضر نابوث نعو (حیحص) (۸) - 1501-1

 .هِنْيَدلاو «لولغلاو ءرْبكلا : ةنجلا ّلخد الن نم ًائيرب

 وهو :تائلاو ريصملا ليس نعل eg حا 600(
 ؛ماشلا جاح اهب رمي «ىرقلا يداو يمس اهبو «ةريثك ىرق هيف (ربيخ) و (ء اميت) نيب.داو وهو .هريغو يراخبلا ةياورل قباطم

 . «نادلبلا مجعما يف امك . هللا مهكلهأ اهبو داعو دوم زان ًاميدق تناك يهر

 . (مَعْدِم) همسا نأ هريغو يراخبلا يف فق
 لاق كلذلو هل قايسار ء(١۷ /۱) «ملسم» يف امل فلاخم خاسنلا هيلع عباتت اطخن وهو «كديزي» :ةرامع ةعبطو لصألا فرفز

 ةعافرب نيمسملا ةباحضلا يف سيلو «يماذجلا بهو نب ديز فالح الب باوصلاو «خستلا يف اذك# : (7/154) يجانلا ظفاحلا

 : !ةئالثلا توقلعملا أطخلا اذه نع لفغو . (۲ )۱٤١/ «ةلاجعلا» يف اذك . ديزي هوبأ نم

 '.ًالولغ ناكف «مئانغلا ةمسق لق امذخأ :يأ 657
 .ملعأ هللاو .ههجو ىلع نوكي يذلا لعنلا ريس وه :غارلا فيفختو ةمجعملا نيشلا رسكب )0(
 فر و 'ةلاجعلا# نف بيوصتلاو !(ةهجنخلا) : ةرامع ةعبط يفو ؛ميمو ميو نون مث ةمجعملا ءاخلاب (ةمجنخلا) :لصألا 0

 . ملعأ هللاف . «نيميجب هنأ ىلع ةاورلاو» : لاق هنأ الإ ؛«نادلبلا
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 ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «هل ظفللاو ؛هحيحص» يف نابح نياو .يئاسنلاو يذمرتلا هاور

 .«امهطرش
 لوسر اي : : ليقف .ةمينغلا نم عطني كي يلا يأ : :لاق "مزاح يبأ نعو (فيعض) (۳) 844-57

 .۱٠؟ران نم ٌلظب مکیبت لظتسي نأ نوُبحتأ» : لاق . سمشلا نم هب لظتست كل اذه !هللا

 .؛ةمايقلا موي» :دازو ءاطسوألا» يف يناربطلاو ««هليسارم# يف دواد وبأ هاور

 ؛ دعب امأ . مكيلع مالس :ةرصبلا لهأ ىلإ بتك هنأ ؛ ةيواعم نب ديزي نعو (فيعض) (4) - ۳ - ۸٤١

 نكي مل ؛ ران نم ًامامز ينتلأس» : لي هللا لوسر لاقف ءمنغم نم ٍرعش نم امام في هللا لوسر لأس ًالجر نإف

 . (هيطعأ نأ يل نكي ملو ءهينلأست نأ كل

 ًاضيأ «ليسارملا» يف دوادوبأ هاور

 ال هللا لوسر ناکف دعب امأ : لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو (فيعض) (0) 8445-4

 . (هلثم هنإف الاغ مُني ْنَم» :لوقي

 .دواد وبأ هاور

 .هيلع رتسي : يأ ؛(ًالاغ متكي)
 (ءادهشلا لضف يف ءاج امو ءةداهشلا يف بيغرتلا) ٤-

 بحي ةنجلا لخدي ٌدحأ ام» :لاق ةَ يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نع (حيحص) (1) 1101-6

 ؛ تارم ٌرشع َلتقيف ايندلا ىلإ مجري نأ ىنمتي هنإف ؛ديهشلا الإ ءيش نم ضرألا ىلع ام هَل ْنإو ايندلا ىلإ مجري نأ

 .«- ةداهشلا لضف نم ىري امل : ةياور يفو - ةماركلا نم ىرَي امل

 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 هللا ٌلوقيف ةنجلا لهآ نم لجرلاب ىتؤي» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (۲) - 1508-7

 كلأسأ امو : ٌلوقيف تو لتي :لوقيف .ٍلزنم ريخ ابر ْيأ :لوقيف ؟كّلزنم ٌتدجو فيك 1ما َّنبا اي :هل

 .«ةداهشلا لضف نم ىري امل ؟تارم ٌرشع َكِليبس ين ّلتقأف ايندلا ىلإ يندرت نأ كلأسأ ؟ىنمتأو

 .«ملسم طرش ىلع حيحصا :لاقو مكاحلاو «يئاسنلا هأور

 سفن يذلاو» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳) - 104 - ۷

 . «لتقأف َوزغأ مث «لقأف َوزغأ مث «ٌلتقأف هللا يبس يف وزغأ نأ ُتْددَوَل !هديب دمحم

 . [ثيدح ١ /باب -5] مدقت ثيدح يف ملسمو يراخبلا هاور

 فيصملا هيلإ هزعي مل اذكو ؛«رئاخذلا» يف يسلبانلا هيلإ هازع الو ءهل «ىرغصلا» يف هرأ مل ينإف :يئاسنلل «ىربكلا» يف هلعل 2000
 هنم ؛ريسلا# يف هتيأرف «يئاسنلل ؛ىربكلا ننسلا» بانك عبط مث .يئاسنلا لدب هجام نبا ىلإ كانه هازع لب ؛«عريبلا» يف

 AVY). مك ١

 . (611) «ةفيعضلا# رظنا . يدنع تبثت ملو «هتبحص يف فلتخم «يراصنألا وه (
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 دو هللا لؤسر نأ ؛امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (4) ۸ 1١96
 .«نيبلا الإ بنذ لك ديهشلل رفغُب» : لاق

 .ملسم هاور

 نأ ركذف ميف ما هلا لوسر نأ ١ هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو (حبحص) (9) 1595-5
 يلبس يف تليق نإ تيأرآ !هللا لوسر اي :لاقف لجر ماقف .ٍلامعألا ٌلضفأ هللاب ناميإلاو هللا ليبس يف داهجلا
 . ريغ لبقم «ٌبستحم ٌرباص تنأو هللا ليبس يف َتلتق نإ ؛معن» : كي هللا لوسر .لاقف ؟ياياطخ ينع رم هللا
 لاقف ؟ياياطخ ينع رفكتأ . هللا ٍليبس يف تلتق نإ تيأرأ :لاق .1؟تلق فيك» :كو هللا لوسر لاق مث . . ؟ريادُم

 : كلذ يل لاق ليئاربج نإف ؛َنْيدلا الإ ءربدم ريغ ٌلبقم «ٌبستحم ٌرباص ِتنأو تليق نإ «معنا : اک هللا لوسر

 .هريغو ملسم هاور
 ةملسنم سفن نم اما : لاق لَك هللا لوسر نأ ؛ةريمع يبأ نبأ نعو (حيحص) (5) د ۱۳۵۷ - ۰

 هللا لوس لاق : ةريمع يبأ نبا لاق . «ديهشلا ريغ ؛اهيف امو ايندلا اهل نإؤ ءمكيلإ عجرت نأ بحت اهب اهضرقب
 . هًرّدملاو ربولا لهأ يل نوكي نأ نم ّيلإ ٌبحأ؛ ؛ هللا ليبس يف َلَقَأ نأل» : لك

 . هل ظفللاو «يئاشنلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 ىرقلا لهآ :(ردملا لهأ) و . مهريغو بارعألا نم رادج ىلإ نووأي ال نيذلا مه :(ربولا لهأ)

 .رجحتسملا بلصلا نيطلا وه : ا سل

 ا طا يتلا يهل : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۷) 1888-0١

 هللا نير َنيكرشملا اتق يندهشأ هللا نيل ٠ «نيكرشملا ٌتلتاق لاتق لوأ نع ُتْبِع !هللا لوسر اي :لاقف «(ردب)
 ءالؤهن عنص امم | كيلإ رذتعأ ينإ مهللا» :مهل لاقف «نوملسملا فشكناو «(دحأ) م مو ناک املف . عنصأ ام

 هللا يضر ذاعم نب دعس هلبقتساف «مدقت مث ٠ا نيكرشملا ينعي ؛  ءالؤه عنص امم كبلإأرباو - هباحصأ ينعي -
 اي تعطتسا امف : :دعس لاق .(ذحأ) نود اهحير دجأ ينإ ءرضنلا برو ًةنجلا !ذاعم نب دعس اي :لاقف. «هنع

 «مهسب ًةيمز وأ «خمرب ةنعط وأ « فيسلاب ةبرض نينامثو ًاعضب هب اندجوف :سنأ لاق . عنص ام !هللا لوسر

 هذه نأ نظن وأ ىرن انك :سنأ لاقف . هنانبب هّتخأ الإ دحأ هفرع امف «نوكرشملا هب َلَّثَم دقو «لتق دق هاندجوو

 :ةيآلا رخآ ىلإ (هيلع هللا اودهاع ام اوقدص ٌلاجر نينمؤملا نمل : ههابشأ يفو هيف تلزن ةيالا

 . يئاسنلاو ملسمو- هل ظفللاو  يراخبلا هاور

 .ةعرأ ىلإ حاولا نيام : ليقو . عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام وهو «حصفأ اهرسكو ءءابلا حتفب (عضبلا)

 . ةعبنس ؤه : ليقو . ةعست ىلإ ةعبرأ نم : لبقو
 ٌتيأر» ء4 هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو (حيحص) (4) - 1۳04۹-۲

 9 ين نبا كلذكو ؛ثيدحتلاب هدنع ةيقب حرصو ؛(نمحرلادبع) ةريمع يبأ ّنبا (۲۱۹/9 ٌُدمحأ نمسو تلق (80
 ١/۹١(. ق) اداهجلا»

0٦ 



 ام :يل الاق ءاهنم ّنسحآ طق رأ مل «لضفأو نسحأ يه اراد ينالخدأف «ةرجشلا يب ادعصف ينايتأ نيلجر ًةليللا
  «ءادهشلا رادف هذه

 7 مدقت ليوط ثيدح يف يراخبلا هاور

 دق لي يبنلا ىلإ يبأب ءيج : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حيحص) (4)- 150-1957
 ءورمع ةنبا : ليقف . ٍةخراص توص عمسف «يموق يناهنف .ههجو نع فشكأ تبهذف «هيدي نيب عضْوَف هب لم

 5 «اهتحنجأب هَّلظُت ةكئالملا تلاز ام ؛- يكبن الف وأ - ؟يكبت مل :لاقف .ورمع تخأ وأ

 .ملسمو يراخبلا هآور

 لاق دحأ موب مارح نب ورمع نب هللادبع لق امل : :لاق هنعو (حيحص نسح) (۱۰) - 4 ۱۳٣۱
 ءارو نم ر ادا هللا ملك ام : لاق . ىلب :تلق .«؟كيبأل هللا لاق ام كربخأ الأ !رباج اي» : ب هللا لوسر
 . ةيناث كيف لتقأف ينييخُت !بر اي :لاق .كطعأ ّيلع ّنَمَت !هللادبع اب :لاقف «"احافك كابأ ملکو «باجح
 ّنبَسحت الو : ةيآلا هذه هللا لزنأف . يئارو ْنَم غلبأف !بر اي : لاق . نوعجري ال اهيلإ مهنأ ينم قبس هنإ : :لاق

 . «اهلك ةيآلا «ًاتاومأ هللا ليبس يف اولتُق نيذلا

 .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو اضيأ نسح دانسإب هجام نباو «هنسحو يذمرتلا هاور

 تيأر» : هلي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) 157-06 )1١(
 . «ءامدلاب همداوق ةجرضم ؛ءاش ثيح اهنم ريطب ؛نيحانج اذ ةنجلا يف ريطب ًاكَّلَم بلاط يبأ نب ٌرفعج

 .رسح امهدحأ نيدانسإب يناربطلا هاور

 ًارفعج ىأرف «مونلا يف ل يبنلا مهيأ : لاق دعجلا يبأ نب ملاس نعو (فيعض) ۸٤۷-1 - )١(
 . هلباقم ٌدْيَرو .ءامدلاب نيجّرضم نيحانج اذ اكلم

 . دانسإلا ديج لسرم وهو «يناربطلا ءاور

 نإق ! ةئالثلا نوقلعملا مهدلقو هللا امهمحر فلؤملاو وه مهو دقو . .«ةالصلا كرت يف يأ" )١/1541(: يجانلا لاق :تلق )١(
 هل ىرخأ ةياور يف يراخبلا دنع اذه امنإو ءانه هركذ ام هيف سيل (لفاونلا ١- ليبق) كانه هلوطب فلؤملا هقاس يذلا ثيدحلا

 نسحأ طق رأ مل" :هيف سيلو ؛ليوطلا ثيدحلا يف )۱۳۸١( «زئانجلا" يفو ءًارصتخم اذكه (۲۷۹۱) ؛داهجلا» يف اهجرخأ

 . «اهنم

 .دحأ ءادهش وأ اقلطم ءادهشلا نم : يأ )2(

 . ملعأ هللاو .لوسر الو باجح امهنيب سيل ةهجاوم :يأ ؛فاكلا رسكب (۳)
 «ةصوصتقما : هيف عقوو .«ةمداق : ةدحاولا « حانج لك يف رشع يهو «هشير ميداقم :.رئاطلا مداوق» :01/151) يجانلا لاق (:غ)

 ."يناريطلا» ةطوطخمل قباطملا وه اذهو ««ةجرضم» ناكم

 «ةحيحصلا» يف ةجرخملا هدهاوشل ثيدحلا تخحص امنإو «ةثالثلا امهدلقو ءامهلهاست نم وهو «يمثيهلا لاق اذكو )٥(
 . مهريغو رماع يبأو يلعو ةريره يبأ ثيدح نم 7

 يهو ؛ةلولعم اهلك اهنأ ىلع «ىرخأ تاياور يف هدورو مدعل ءركنم ؛هلباقم ديزو» :هلوقو .هلاسرإل فيعض وه :تلق ()
 .(1117) «ةحيحصلا» يف ةخرخملا ةتباثلا تاياورلا يف الو ؛(1841) ؛ةفيعضلا» يف ةجرخم

 نلف



 اا RE هللا ليبس يف هادي تبهذ دق هنع هللا يضر؛زفعج ناك» :(ظفاحلا, لاق)

 . ؟(رايطلا رفعج) يمس اذ لجأ نمف «نيحانج

AEA _ 1۹4۷هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رفعج نب هللادبع نعو (فيعض) (۲)-  : « 

 .«ءامسلا يف ةكئالملا عم ريطي كوبأ !هللادبع اي كل

 .نسح دانسإب يناربطلا هاور

 نب رفعج:انسمتلإاف : لاق (ةتؤم) ةوزغ يف ناك هنأ ؛رمع نبا نعو (حيتضص) (7.11515-4)15

 .ةنعطو ءةيمرو «ةبرض نيب «نيعستو ًاعضب هدسج نم لبقأ امب اندجوف < ؛ىلتقلا يف ف هاندجوف «بلاط

 د يف «يشاهنم سي ؛يرضو تعط نيس پاند: يور يفد
 يراخبلا هاور

gk OTةحاور نب هللادبعو ًارفعجو ًاديز إل هللا لوسر ثعب : لاق سنأ نعو » 

 ةيارلا ذخأ»:: لاقف ةريخلا يجب نآ لبق هللا لوس معاقل : سنأ لاق . ًاعيمج اوييصأف «ديز ىلإ ةيارلا عفدو

 فويس نم تيس ةيارلا ذخأ مث ءبيصأف ةحاور نب هللاذبع اهذخأ مث «َبيصأف فم اهذخأ مث «تيصأف يز

 .نافرذت هانيعو ّسانلا ٌثدحب :لعجف: لاق . «ديلولا نب دلاخ : هللا

 . ؛اندنع مهنأ مهرس امو» :لاق ةياور يفو

 .هريغو يراخبلا هاور

N SEERA AE Veeداهجلا يآ !هلا لوسر اي : لجر لاق :  

 ] . كم َقارهُيو ‹كداوج رّقعُي نأ» : : لاق ؟لضفأ

 ..(هحيحصا يف نابح نبا هاور

 ٠-١5(- 55( لاق ةسيع نب ورمع ثيدح نم هجام نيا هاورو (هريغل ص) ١ تقف الك يلا تيا :

 .هركذف ١

  )15( 179 Nهللا لوسر لق : :لاق هتع هللا يضر ةريرع يبأ نعو (حيحص نشح) : ١

 «ةصزقلا لسم نم مكدحأ دجي امك الإ «لتقلا بم نم ُديهشلا ٌدجي .

 . ؟حيحص نسح ثيدحأا : : يذمرتلا لاقو ؛«هحيحص» يف نابح نباو «هجام ن نباو يئاستلاو يذمرتلا هاور

 نإ” : لاق هلي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر كلام نب بعك نعو (حيحص) (17)- 1558-7

 )١( ينطقرادلا لاق: ©. . ؛نوراه نب هلئادبع) اهدحأ ءللع. ثالث هيف «ضحم أطخ وهو !ةثالثلا مث يمثيهلا هعبتو .لاق اذك :

 اذه رظناف و ناب ء(11۳۹) ؛ةفيعضلال يف ليصفتلاو ..هريغ هفعضو ء«ثيدحلا كورتم"

 ."حيحصلا نم بابلا 0

 دارج ىثالاو ءةيرجب دوجي هنأل كلذب يمس ءديجلا سرفلا : «داوجلا) و . هلامو هسفن ىنفأ ىتح هللا ليبس يف دهاج :هانعم (۲)

 : .(ثيدح ؟4 /باي- ۹ /يشبح نب هللادبع) ثيدح يف ثيدحلا اذه وحن مدقتو . ًاضيأ

 . ملعأ هللاو . ةصرقلا ملاك الإ املأ هل دجي ال ىتح.كلذ هيلع ىلاعتو كرابت هللا نوهي : يأ قفز

OA 



 .«ةنجلا رجش وأ ءةنجلا رمث نم قلعت رضخ ربط ٍفاوجأ يف ءادهشلا حاورأ
 . ؟حيحص نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 . ةنجلا رجش يلاعأ نم ىعرت :يأ ؛ماللا مضو ةلمهم نيعو قوف ةانثملا حتفب (قلعت)

 :لوقي ةو هللا لوسر تحمس :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ص) (۱۸)- 1594 _ ۲۳

 . هتيب لهآ نم نيعبس يف عفشب ديهشلا»
 . ؟هحيحصا# يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 يبنلا باحصأ نم ناكو  هنع هللا يضر يملسلا دبع نب ةبتع نعو (نسح) (۱۹) - ۱۳۷۰ 4

 دملا يقل اذإ ىتح ؛هللا ليبس يف هلامو هسفنب هاج ٌنمؤم ٌلجر : ةثالث ىلتقلا» : لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛ ةه

 . ةوبنلا ةجرد لضفب الإ نويبنلا هلضفي ال ءهشرع تحت هللا ةنج يف "حملا ٌديهشلا كلذف . . لتقي ىتح مهلتاق

اق ّودعلا يقل اذإ ىتح هللا ليبس يف هلامو هسفنب دهاج < ءاياطخلاو بونذلا نم هسفن ىلع قرف لجرو
 ىتح لت

 نإف ؛ءاش ةنجلا باوبأ يأ نم لدو اياطخلل ءا سلا نإ «هاباطخو هبونذ ثحم ٌةَصِيْصمُ كلتف لقب

 اذإ ىتح «هلامو هسفنب دهاج ٌقفانم لجرو . ضعب نم لضفأ اهضعبو «باوبأ ٌةعبس منهجلو «باوبأ ةينامث اهل

 . «قافنلا وحمي ال فيسلا نإ ؛ رانلا يف كلذف «لتقي ىتح "لجو زع هللا ليبس يف لتاق ّو ٌودعلا يقل

 . يقهيبلاو ل 0 نباو يناربطلاو «ديج دانسإب دمحأ هاور

 مهبولق هللا نحتما نيذلا كئلوأ» :هنمو “هردص حورشملا وه :ةلمهملا ءاحلا حتفب (نحتمملا)

 . 'هشرع تحت هللا ةميخ يف رختفملا *[ديهشلا] كلذف» : دمحأل ةياور يفو .اهعسوو اهحرش : يأ ؛ 4ىوقتلل

 « ةيناثلا حتفو «ىلوألا ميملا مضب (ةّصِمْصَمُملا) و . عزجو فام : يأ ؛ءارلا رسكب (َقِرَق) و . فيحصت هلعلو

 .ةرفكملا ةصّخمملا يه :نيتلمهم نيداصبو ؛ةثلاثلا رسكو

 : لَك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (عوضوم) (۳) 48-6

 نإف «نيملسملا داوس رّثكي ؛ لتي الو ٌلتاقي "أنآ ديري ال «هللا ليبس يف هلامو هسفتب جرخ ٌلجر : ةئالث ءادهشلا»

 )١( ؟رانلا نم اهتصلخو اهتيفص اذإ : ةضفلا تتحم» :لاقو «ةياهنلا» يف اذكر «يجانلا نع يتأي امك ؛بذهملا ىفصملا :يأ .

 )( يذلا يبلقلا قافنلا يأ ««قافنلا وحمي ال فيسلا نإ" : هلوق هيلع لدي امك ًاقافن لتاقي امنإ هنأ ةقيقحلاو «ساتلل ودبي اميف :يا
 هنم هللا انذاعآ . #رانلا نم لفسألا كردلا ينإ# هلثم ناك كلذلو ءرفكلا ناطبإو «مالسإلا راهظإ وه .

 0054/9 هل «یربکلا نئسلا» يق :تلق (۳)

 امك ةديبع وبأ ًاضيأ ةيآلا رسف كلذبو «(بذهملا ىفصملا) ب يوغللا رمش هرسف امنإ «بيرغ اذه» )١/151(: يجانلا لاق (5)

 ةلمج يف يبطرقلا اهلاقف ؛اهعسوو اهحرش» امأو .اهصلخأو اهربتخا : :ةيالا يف هريغ ةرابعو . "نيبيرغلا» بحاص امهنع هلقن

 هللاف .هريغل هرأ مل لب «دحأ ىلإ كلذ زعي ملو . هتعسرأ ىتح (ًانحم ميدألا تنحم) نم لاعتفا ناحتمالا نإ :لاقو .لارقألا

 .؟ملعآ

 .«دمحأ ةياور يفو : باوصلا لعلف « «ىلوألا ةياورلا هدنع سيلو «2180 /4) «دنسملا» نم ةدايز (۵)

 لدي امك انتبثأ ام باوصلا لعلو «(نأ الإ) : لصألاو «(1710- مقر) ؛رازبلا دئاوز» و ؛ةرامع ةعوبطمو ةطوطخملا يف اذك قفز

 . قايسلا هيلع



 OT عزفلا نم نئؤيو ءربقلا باذع نم ريجأو ءاهلك هبونذ هل ترفغ ؛لتق وأ تام
 لتقتب نأ ديزي «ًابستحم هلامو هسفنب جرخ : : يناثلاو . دلخلاو راقولا جات هسأر ىلع عضوُيو «ةماركلا ةّلح هيلع
 دعقم يف «یلاعتو كرابت هللا يدي نيب“ + ءنمحرلا ليلخ ميهاربإ عم هتبكر تناك ؛ ؛ّلتُق وأ تام نإف ءلتقُي الو
 موي ءاج ؛ لتق وأ تام نإف « «لتقُيو لتقي نأ ديري ءابستحم هلامو هسفنب جرخ : ثلاثلاو . ردتقم كيلم دنع قدص
 انءامدأ انلذب دق انإف انل اوحسفا الآ :لوقي «بكرلا ىلع نوثاج سانلاو ؛هقتاع ىلع هّمضاو هفيس ًارهاش ةمايقلا
 وأ نملحرلا ليلخ ميهاربإل كلذ لاق ول !هديب يسفن يذلاو :- هلي هللا لوسر لاق - . ىلاعتو كرابت هلل انلاومأو
 شرعلا تحت رون نم ربانم اونأي ىتح «مهقح بجاو نم یری امل ءقيرطلا نع مهل لحزل ءايبنألا نم يبنل
 مهعزفتت الو «خزربلا يف نوُمتغي الو «توملا مغ نودجي ال «سانلا نيب ىضقُي فيك نورظني ؛اهيلع نوسلجيف
 الإ ًائيش نولأسي الو ‹سانلا نيب ىضقي فيك نورظني «طارصلا الو .نازيملا الو باسحلا مهمهي الو ايعا

 , ويعا ثيح ةنجلا نم نو ءاوبحأ ام ةنجلا نم نوطعيو ءنار الإ ءيش يف نوعفشتي الو ءاوطعأ .

 .بيرغ ثيدح وهو ؛يناهبصألاو يقهيبلاو رازبلا هاور
 نع مهل ىجنتلا : و لاقو .رازبلا ةياور يف اذك .ةلمهملا ءاحلاو يازلاب (لحز)

 .دحاو (ىحنت) و (لحز) ىنعمو .«قيرطلا

Adiدابعلا فقو اذإ# : :لاق ل يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (4) -  
 :لیق ؟ءالؤه نم : ليقف - ةنجلا باب ىلع اومحدزاف ءًامد رطقت مهباقر ىلع مهفويس يعضاو موق ءاج باسحلل
 ا .«نيقوزرَم ءايحأ اوناك ءادهشلا

 ٌ 7٠ح هدانسإو :[17 /ءاضقلا -؟] ىلاعت هللا ءاش نإ همامتب يتأي ثيذح يف يناربطلا هاور
 يأ ال هللا لوسر لأس ًالجر.نأ : هنع هللا يضر رام نب ميعن نعو «حيحص) (۲۰) - VI لاحول

 فرفلا يف نوقلطنب كئلوأ ءاولتقُي ىتح مههوجو نوتفلَي ال فصلا يف اًوَقْلُي نإ نيذلا» :لاق ؟ٌلِضفأ ءادهشلا
 ا .«هيلع ٌباسح الف ايندلا يف دبع ىلإ كبر كحض اذإو ؛مهبر مهيلإ كحضيو .؛ ةنجلا نم العلا

 .تاقث امهتاورو «ىلعي وبأو دمحأ هاور

 هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص نسح) (۲۱) - ۱۳۷۲-۸
 ءاولتقي تح مههوجو نوتفلي الف لوألا فصلا يف ””نوقتلي يذلا ةمايقلا موي هللا دنع داهجلا لضفأ» : هيك
 . «مهيلع باسح الف موق ىلإ كبر كحض اذإو «كير مهيلإ كحضي ءةنجلا نم فرغلا يف نوبتي كتلو

 |  .نسح ذانسإب يناربطلا هاور

RSS 

 يف جرخم وهو «يليقعلا هفعض دقو ؛«راسي نب لضقلا هب درفت : :لاقو ميعن وبأ هبرغتسا دقو ؛هل هجو ال نيسحتلا اذه :تلق )١(
 : .يرصبلا ننسحلا ةنعلع ًاضيأ هيفو ء(۲۷۷) ؛ةفيعضلا#

 .هريغو (4 ١47/8١ /) «طسوألا مجعملا نم بيوصتلاو ء(نوقلي) : لصألا قفز

 كحل



 ةا هللا لوسر تعمس : هلال امهنع هللا يمر وتعب ا نير یک 80021 4

 نإو ءاوعاطأو اوعمس اورمأ اذإ «هراكملا مهب ىن نيذلا نورجاهملا ءارقفلا : ةنجلا نولخدي ('"ةلث لوأ» : لوقي

 موي وعديل لجو زع هللا نإو «هردص يف يهو تومي ىتح هل ضقت مل ناطلسلا ىلإ ةجاح مهنم لجرل تناك

 يف اودهاجو اوذوأو اولتقو «يليبس يف اولتاق نيذلا يدابع نيأ :لوقيف ءاهتنيزو اهفرخزب يتأتف «ةنجلا ةمايقلا
 كدمحب حبسن نحن انبر :نولوقيف «نودجسيف ةكئالملا يتأتو ؛باسح ريغب اهنولخديف ؛ةنجلا اولخدا ؟يليبس

 يف اولتاق نيذلا يدابع ءالؤه : لجو زع برلا لوقيف ؟انيلع مهترثا يذلا ءالؤه نم «كل سدقنو ءَراهنلاو ليلا

 . ؟«رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع ٌمالسإل : باب لك نم ةكئالملا مهيلع لخدتف «يليبس يف اوذوأو  يليبس

 . "بيرغ هنتم نكل «نسح دانسإب يناهبصألا هاور
 دوجألا نع مكربخأ الآ» : اي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع يورو (ًادج فيعض) ۸۵٩۱-۰ - )١(

 موي ثعبُي «هملع رشنف ًاملع َمِلَع لجر يدعب نم مهدوجأو مدآ دلو دوجأ انأو «ٌوجألا ٌدوجألا هللا ؟دوجألا

 . «لتقي ىتح لجو زع هلل هسفنب داج لجرو «ةدحاو ةا ةمايقلا

 .[۷ /ملعلا ۳ ىضم] .يقهيبلاو ىلعي وبأ هاور

 ثيدح لثم ءب يبنلا نع هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (حيحص) (۲۳)  ١"ال4- ۱

 نم ةعفد لوأ يف هل رفغُي نأ :لاصخ “عبس هللا دنع ٍديهشلل نإ» : لك هللا لوسر لاق :لاق :هنتمو «""هلبق

 عضويو «ربكألا عزفلا نم نمأيو «ربقلا باذع نم راجيو «ناميإلا ةَّلُح ىَّلحُيو ؛ةئجلا نم هدعقم ىريو «همد

 .نيعلا روحلا نم ةجوز نيعبسو نيتنثا جوزيو ءاهيف امو ايندلا نم ريخ هنم ةتوقايلا ؛راقولا جات هسأر ىلع

 .«هبراقأ نم ًاناسنإ نيعبس يف عّفَشُيو

 .نسح دمحأ داتسإو ؛يناربطلاو دمحأ هاور

 : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بركي دعم نب مادقملا نعو (حيحص) ۲ ۱۳۷۵ - )۲٤(

 نمأيو ءربقلا باذع نم راجيو «ةنجلا نم هدعقم ىريو ؛ةعفُد لوأ يف هل رفغُي :"”لاصخ تس هللا دنع ديهشلل»

 ةثالثلا نولفاخلا هلك اذه نع لفغو (؟004) ؛ةحيحصلا» رظنا .«كردتسملا» و ؛دنسملا نم بيوصتلاو «(ةثالث) :لصألا )١(

 :(ةلُقلا) ر 8٠١(. مقر) “يناهبصألا بيغرت نم هتححص عخسانلا نم أطخ رهو ؛(لخدي) لصألا يف ناكو .مهتداعك

 . «نيرخآلا نم ٌليلقو نيلوألا نم ةلثط : ىلاعت لاق «سانلا نم ةريثكلا ةعامجلا
 ال امك ثيدحلا فعض مزلتسي ال بارغتسالا اذه نأ عمو .(1909) «ةحيحصلا يف هتنيب امك بارغتسالا اذهل هجو ال : تلق ةفز

 يف اورظن مه الف «حيحصتلاو فيعضتلا يف مهتداع يه امك ءاوشع طبخ ةثالثلا نوقلعملا هفعض دقف ءءاملعلا ىلع ىفخي

 دمحأ دنع هوحنب ثيدحلا درو دقو !!هايإ.فلؤملا نيسحت ت اودمتعا مه الو !هيلع مكحلا ارعاطتسا ام اورظن ولو ءدنسلا

 !ثيدحلا اونسح كانهو «(رقفلا يف 5 /ةبوتلا -۲۹) ينأيس امك هريغو

 . يلاتلا ثيدحلا يف اذكو ««تسا دمحأ ظفلو ؛«عمجملا» يف امك يناربطلا ةياور هذه )۳(

 ةدابع ثيدح رخؤي نأ يرذنملل بحتسأ تنك ينإف كلذلو «هدعب انه روكذملا مادقملا ثيدح هب ينعيو ءدمحأ ظفل اذه )٤(

 . (0؟17) «؛ةحيحصلا#.رظنا . هلع

 - مضب ؛ةعقد لوأ يف : هلوقو «ةدحاو عزفلا نم نمألاو ةراجإلا لعجي نأ الإ .«عبس» ثيدحلا يف يذلاو «لصالا اذك :تلق (0)

0۷1 



 نم نیمو نتا جوزی ايق امو ايلا نم رخ نم نوال ١ ؛راقولا جات هسأر ىلع عضويو ءربكألا عزفلا نم

 .«هبراقأ نم نيعبس يف عقشيو «نيعلا روحلا

 . "بيرغ حيحص ثيدح» :لاقو يذمرتلاو ؛هجام نبا هاور

 .هريغو مدلا نم ةعفدلا يه : ءافلا نوكسو ةلمهملا لادلا مضب (ةعفلا)

 ىلإ ٌبحأ يش سيلا : لاق كلي يبنلا نع هنغ هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (16) - نيش
 ليم يف زئاف ؛نارثألا امأو . هللا ليبس يف قاره مد ةرطقو هللا ةيشخ ْنم عومد ةرطق ؛ ؛ نيرثأو نيترطق نم هللا

 . هللا ضئارف نم ةضيرف يف رثأو هللا

 . [ثيدح ١ /باب 5 ىضم] . "بیرغ نمنح ثيدح# : لاقو يذمرتلا هاوو

 قاب نی رش نی ویر اكو د ریش نب ديزي نع اج نعو کف (40-- 40 14

 نم ىرت a دلل ديب يصل اع ءمكيلع هللا ةمعن اوركذا !سانلا اهيأ اي : لاقف انبطخ [: لاق]  هلعف هلوق

 «لاتقلل اوفو“ ءةالصلل ٌسانلا فص اذإ» : لوقي ناكو .؛اهيف ام '''لاحرلا يفو ءرفصأو رمحأو رضخأ نيب

 : نلق لخرلا لبقأ اذإف «نعلطاو نيعلا دوحلا نيرو ءرانلا ُباوبأ.ثقّلُعو ءةنحلا ثاوبأو ِءامسلا ثاوبأ تحف

 اوزخت الو ': يمأو يبأ مكل ّىدف موقلا ةوجو اوكهنآف هل رفغا مهللا : نلقو هنم َنْبجتحا ربذأ اذإو ءهرصنا مهللا

 نيعلا روحلا نم ناتجوز هيلا لزنتو «هلمع ءيش لك هنع رّفكُي همد نم حضنت ةرطق ٌلوأ نإف' ؛نيعلا روحلا
 نم سيل ِةلُح هم سكي مث :امكل "”ىنأ دق :لوقيو «كل "ین نأ دق :نالوقيو «ههجو نع ٌبارثلا ناحسمي

 قويسا نإ تب ٠ :لوقي ناكو .«نعسول نيعبصأ نيب َنْعِضو ول ؛ةنجلا َتْبَن'نم نكلو ءمدآ ينب جيسن
 2 . ؟ةنجلا حيتافم

 وأ نلف : : لاق هنا ال الإ ؛«ثعبلا باتك» يف يقهيبلاو «ةحيحص ةديج امهادحإ نيقيرط نم يناربطلا هاور

 : ةنللا لهآ لاق كلذكتو لادلا مضب «يذمرتلا عماج» نم ٠ هاتطبض : يريمدلا لاق « «ىئاعت هللا همحر فلؤملا لاق امك لادلا <

 موقْلا ءاج : لاقي . فاقلاب ةقفدلا لثم «هريغو رطملا نم ةعفدلا كلذكو ةرمب بصناف ءاقس وأ ءانإ نم عقد ام : : مضلاب (ةعفّدلا)

 الف «ةوقب ةلازإلا : :عقدلا نم ةدحاولا ةرملا يهف ءلاذلا حتفب (ةعفدلا) امأو . ةدحاو ؛ةرمب اولخد اذإ  مضلاب - ةذحاو ةعفد ٠

 وأ ءاهبحاص ناميإل ةمالع اهنأ ىتعمب ناميإلا ىلإ ةلحلا ةفاضإو «ماللا ديدشتب طوبضملا (ىلحي) :هلوقو : €

 .؟ملعأ هللاو .هتع ةببسم هنأ ىنعمب

 «ةلهملاب (لاحرلا) زه امنإو ءاطخ كلذ لكو ميجلاب (لاجرلا : «يجنلا# و ةطوطؤتملاو ةرامع ةعوبطمو لصألا يف عقر 201

 يف وه كلذكو ؛«ثوببلا يفو# : طناب هريغو ديمح نب دبع ةياور يف احیرص كلذ ماجي دقو . لزانملاو نكاسملاو رودلا يهو

 . اهنم ًافرط فتصملا ركذ يتلا ةيتالا يقهيبلا ةياور

 ءاجن دقو ٠ .ينايىلأ لاقي .نأ يأ :ةروصقملا فلألاب باوصلاو ؛ةدودمملا فلألاب (انأ) نيعضوملا يف ةطوطخملاو لصألا . (۲)

 ا .رازبلا ةياور يهو «٠ةباغلا دسأ» يف ريثألا نبا دنع ةياور يف كامكل نآو”و كل نآلا : ظفلب

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا . (۳)

 O EE ال سا طول او فاك يبنلا نع ينعي هنأك :تلق , (5)

 ٠ .(5837) «ةحيحصلا# يف اهتج رخ دقو . هيلإ هلقتي نأ «عماجلا حيحصا هدنع ناك نمم ىجريف ؛«عماجلا فيعضا يف

 كيفن



 هد دا ءرجشلا رو نم صفا طحب امك ءياطخ اهب م للا احب مكذحأ مد نم طق ةوطق

 ول «ةلح َةئم ىسكيف .امكل ىنأ دق :لوقيو .كل ىنأ دق :نالوقيو ءههجو نع ٌبارتلا ناحسميو «نيعلا

 هللا دنع نوبوتكم «ةنجلا ٍتابن نم اهنكلو ءمدآ ينب جسن نم تسيل ءامهاتعسول نيتاه يعبصإ نيب تعضو

 . ثيدحلا «مكتامسو مكئامسأب

 حيحصلاو ءًاعوفرم ًاضيأ ''”رادج نعو ءًارصتخم ًاعوفرم ةرجش نب ديزي نع ًاضيأ يناربطلاو رازبلا هاورو

 هللاو ؛عوفرملا ليبس هيف فوقوملا ليبسف «يأرلا لبق نم لاقي ال اذه لثم نإ :لاقي دق هنأ عم «فوقوملا

 . ملعأ

 .ملعأ هللاو .تبثي كي الو ؛ةبحص هل : :ليق «نيتحوتفم ميجلاو ةمجعملا نيشلاب (ةرجش نب ديزي) و

 يف ةغلابملا : كهل و . مهدهج اوغلبأو «مهودهجأ : يأ ؛نونلا دعب "اهلا رسكب وه (موقلا هوجو اوكهنا)

 .ءيش لك

 ٩ ۸۵۲ -)٩( لاقف لي يبنلا دنع ديهشلا ركذ : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ًادج فيعض) :
 يفو « ضرالا نم ارب يف امه انلظأ نارثظ امهنأك ؛هاتجوز هردتبت ىتح ديهشلا مد نم ضرألا فت الد

 «اهيف امو ايندلا نم ريخ ةّلح امهنم ةدحاو لك دي .

 . هنع بشوح نب رهش ةياور نم هجام نبا هاور

 نيعلا روحلا نم هيتجوز نأ :هانعمو .عضرملا يه :ةنكاس ةزمه اهدعب ةمجعملا ءاظلا رسكب (ْمُشلا)

 «داضلاب (اتلضأ) نوكي نأ لمتحيو . .اهليصف ىلع عضرملا ةقانلا ونحت امك هنالظيو هيلع ناونحيو هناردتبي

 ديؤيو . هتلضأ يذلا اهليصف ىلإ عضرملا ةقانلا رادبك قوشلاو ّونحلاو ةفهّللاب هيلإ امهَراَدب ةّبش ب بش كي يبنلا نوكيف

 : ةلمهملا ءاحلاو ةدحوملا ءابلا حتفب (حارتبلا) و ."لعآ هللاو .«ضرألا نم حارب يف :هلوق لامتحالا اذه

 .رجش الو اهيف عرز ال ةعستملا ضرألا يه

 قيقحتلا تاذ ةديدجلا ةعبطلا يف كلذكو «(نادج) لصألا يف عقوو :يباحص «ميجلا رسكب ب «رادج نعود :هلوق :تلق )٩(

 675/147 ق) هطبض دقف  ًانايحأ نولعفي امك - «يجانلا ةلاجع" ىلإ عوجرلاب مهلهج اورتسي نأ مهتاكمإب تاكو !!يئالثلا

 ؛ (ةرجش نب ديزي) ةبحصب ءافعضلا ضعب حيرصتل ٠١ ) ؛ةفيعضلا» يف عوفرملا تدروأ دقو .باوصلا ىلع ًارارم هداعأو

 ةلمجلا هذهو .هايإ هعامس مدعو «ثيدحلا فقو ىلإ ريشي ام «. . .فويسلا نأ تشبن» :هلوق يفو :تلق !!ثيدحلا هعقرو

 . (171/1) ؛ةحيحصلا# يف جرخم وهو يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ةعوفرم تحص دق

 لصر ةزمه فالخ الب يهو ؟ةعوطقم وأ ةلوصوم يه له هتزمهل ضرعتي ملا :يجانلا لاق ءاهحتفب باوصلاو «لاق اذك ()

 «يثالث رهو ؛«ةراهطلا» يفو ءانه هرسف يذلا (كهنلا) نم :رابخإلاو يهنلاو رمألا يف ةحوتفم اهيف ءاهلاؤ «ءءادتبالا يف رسكت

 ةغللا لهأ لاوقأب هل لدتسا مث . «يهنلاو رمألا يف ةروسكم هؤاهو ؛عطق ةزمه هتزمه نوكت يذلا يعابرلا (كاهنإلا) نم ال

 دقو ١١(2 /ةراهطلا -4) كانه فلؤملل عقو أطخلا اذه لثم ىلع هبن ناك دقو .ًاريخ هللا هازج .دافأو كلذ يف لاطأو

 . هتحححص

 «هجام نبا» يف عقو كلذكو : تلق .؟مولعم حضاو وهو «هريغ زوجي ال يذلا باوصلا وه لامتحالا اذهو» : يجانلا لاق 2م

 . (ةيزاتلا ١85/5

 نكفلا



 :لوقي لَو هللا لوسر تعمس : e ترص
 مهنيعأ هيلإ سانلا عفري يذلا كاذف لق ىتح هللا َقَدَّصَف ٌردعلا يقل ؛ناميإلا دّيِج ٌنمؤم ٌلجر :ةعبرأ ءادهشلا»
 - :لاق ؟دلكي يبنلا ةوسنلق مأ «دارأ رمع ةوسنلق يردأ الف ؛هتوسنلق تعقو ىتح هسأر عفرو - ءاذكه ةمايقلا موي
 وهف ءهلتقف برع مهس هاتأ ٠ «نئحلا نم جلع كوشب هداج برص امنأكف ,ودعلا يقل ناميإلا دّيج ٌنمؤم لجرو
 يف كلذف ؛لتق ىتح هللا قّدَصَق ٌردعلا يقل ًائيس رخآو ًاحلاص المع ظلخ ٌنِمْؤم ٌلجرو . ةيناثلا ةجردلا يف
 ' .«ةعبارلا ةجئردلا يف كلذف «لتق ىتح هلا َقَدَصَق ودعلا يقل هسفن ىلع ّفرسأ ٌرمؤم لجرو . ةثلاثلا ةجردلا

 . بیرغ نسح ثيدحلا : يذمرتلا لاقو «يقهيبلاو يذمرتلا هاور

 ا ماللا نوكسو ةلمهملا ءاطلا حتفي (حْلّطلا) و . . سأرلا يف سبلي ام وه .:(ةوسنلقلا)
 ةفاضإلاب (برغ مهس) و . . مادقإلا مدعو فوخلا وه :ةدحوملا ءابلا ناكسإو ميجلا مضب «نبجلا) و .كوشلا
 . ءاج نيأ نم الو ؛هيمار ىردي ال يذلا وه : هوجو ةعبرأ ًاضيأ امهيلك يف اهكيرحتو ءارلا نوكسبو «ًاضيأ

 ءادهشلا# : اب هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (نسح) (۲۷) - ۱۳۷۸ -- ۷
 0 . ًايشعو ةركب ةنجلا نم مهقزر مهيلع جرخي + ءارضخ ةبق يف ةنجلا بابي رهن راب ىلع

 ..؛ملسم طرش ىلع حيحصا : :لاقو مكامجلاو + «هخييجتتا يف نابح نبا راو ءدمحأ هاور

 املا : ا هللا لور لاق. : لاق امهنع هللا يضر ًاضيأ سابع نبا نعو (نسح) (۲۸) - ۱۳۷۹ - ۸
 ىلإ یواتو ءاهزامث نم لكأت ءةنجلا ٌراهنأ درت رض ربط فوج يف:مهحاورأ هللا لعج «مكلاوخإ بيصأ
 انناوخإ لبي نم : :اولاق ؛مهليقمو مهبرشمو مهلكأم بيط اودجو املف ءشرعلا لظ يف ةقلعم بهذ نم يدان
 مهغلبأ انآ: ىلاعت هللا لاقف ؟برحلا نع اولن الو .داهجلا يف ذا اودهزي الئل ؛قزرن ةنجلا يف ٌءايحأ انآ انع
 . ايلا رخآ ىلإ «اتاومأ هللا لبيس يف اول نيذلا َسحَت الو : لجو زع هللا لزنأف :لاق . مكنع

 . «دانسإلا حيحص" :لاقو مكاحلاو ءدواد وبأ هاور

 1 .داهجلا نع اورخأتيو اونبجي :يأ ؛فاكلا ةثلثم (اولكتي) '

A114ا لاق الجر نأ : كي ينلا باحصأ نم لجر نع دعس نب دشار نعد (حيحص) (۲۹)-  
 ..«ةنتف هسأر ىلع فويسلا ةقرابب ىفك» : لاق ؟ديهشلا الإ مهروبق يف نونتفُي نينمؤملا لاب ام هللا لوسر

 : ١ . يئانسنلا هاور

 وسري :لاقف فق يبل ىتأ دوسأ ًالجر نأ : هع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) 010-18 7
 `: لاق ؟انأ'نيأف ءّلتقأ ىتح ءالؤه .تلتاق انآ نإف «يل لام ال ءهجؤلا حيبق «حيرلا ْنينم ٌدوسأ لجر ينإ !هللا
 لافو .«كلام رثكأو «كحير بّيطو .كهجو هللا ضب دق» : لاقف ايب يبنلا هاتأف . لتق ىتج لتاقف . «ةنجلا يف»
 ش و يأ روحا و ب كيدز ا

 )١( ٠ تاللا سبح كلذ عمو «ظفاحلا لاق امك لرهجم ؛يعباتلا ينالرخلا ديزي وبأ هيفو .فورعملا هلهاست نم وهو «لاق اذك !

 ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو )٠٠٠٤(.  1ش

 هال4



 .؟ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 يف وهو يبارعأ ءابخب رم ةا يبنلا نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (نسح) (۳۱)- ۱۳۸۲-۱

 هباحصأو ةي هللا لوسر :ليقف ؟موقلا ِنَم :لاقف ءابخلا نم ةيحان يبارعألا عفرف ءوزغلا نوديري هباحصأ

 .نيملسملا نيب مسقت مث « مئانغلا نوبيصي «معن :هل ليق ؟نوبيصي ايندلا ضرع نم له :لاقف .وزغلا نوديري

 هركب نودوذي هباحصأ لعجو كي هللا لوسر ىلإ هركبب وندي لعجف ؛مهعم راسو «هلقتعاف هل ركب ىلإ دمعف

 ءّودعلا اوقلف :لاق .«ةنجلا كولم نمل هنإ هديب يسفن يذلاوف ؛ّيدجنلا ّيل اوعد» :ِلي هللا لوسر لاقف .هنع

 . هنع ضرعأ مث «كحضي- ًارورسم : لاق وأ -ًارشبتسم هسأر دنع دعقف هانأف لل يلا كلذب ربخأف «ةهشتساف

 : لاق وأ - يراشبتسا نم متيأر ام امأ» :لاقف ؟هنع تضرعأ مث «كحضت «ًارشبتسم كانيأر !هللا لوسر اي :انلقف

 نيعلا روحلا نم هتجوز نإف ؛هنع يضارعإ امأو . لجو زع هللا ىلع هحور ةمارك نم ُتيأر امِلَق «- يرورس نم

 .«هسأر دنع نالا

 . نسح دانسإب يقهيبلا هاور
 ارس نب ةثراح مآ يهو - «*ءاربلا ٌتنب عيَُولا ّمأ نأ :سنأ نعو (نسح) (۳۲) - ۱۳۸۳ ۲

 ناك نإف - [ٌبْرَغ ٌمهس هباصأ] ردب موي لثق ناكو  ةثراح نع ينثّدحت الأ !هللا لوسر اي :تلاقف ايب يبنلا ثنأ

 ءةنجلا يف “نانج اهنإ ؛ةثراح مآ اي» :لاقف ءاكبلاب هيلع ُثدهتجا «كلذ ريغ ناك نإو «ٌتربص ةنجلا يف

 . 'ىلعألا ٌسودرفلا ٌباصأ كتبا نإو
 . يراخبلا هاور

 : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هریغل ح) (۳۳) 8١م1 ال

 قيرهأ ىتح عجرف هيلع ام ملعف «هباحصأ ينعي  مزهناف هللا ليبس يف ازغ لجر نم ىلاعتو كرابت ار بجعا
 قيرهأ ىتح «يدنع امم ٌةقفشو «يدنع اميف ًةبغر ٌمجر يدبع ىلإ اورظنا : هتكئالمل لجو زع هللا لوقيف «همد

 , همد

 2 5ا

 . «هحیحص)» يف نابح نباو «ىلعي وبأو دمحأ هاورو .هنع ةرم نع بئاسلا نب ءاطع نع دواد وبأ هاور

 . [هرخآ ١١ /لفاونلا -1] ليللا مايق يف مهظفل مدقتو

 ءمهيلإ ُكَحضيو هللا مهيب ةثالث» : الڳ يبنلا نع ءادردلا يبأ ثيدح ًاضيأ هيف مدقتو (هريغل ح) 4

 :رظنا . (رضنلا نب كلام نب سنأ ةمع رضنلا تنب عيبرلا) يه امنإو دحاو ريغ هيلع هبل مهو وهو ؛«يراخبلا» يف عقو اذك (1)

 . 025١ /1) ؛يرابلا حتق»

 نيقلعملا هلبق يذلاو اذه تاف دقو .هنم ةدايزلاو «يراخبلا» نم هتححص اطخ وهو ؛(ةقارس تنب) :ةرامع ةعوبطمو لصألا (۳)

 !!نوققحم ثالث مهو ءاوهبتني ملو اوححصي ملف ةثالثلا

 .ردب ةوزغ بقع ةصقلا هذهو ءدحأ ةوزغ بقع ناك ميرحتلا نإف «هزاوج ىلع هيف ةلالد الف «حونلا ميرحت لبق كلذ ناكو (؟)

 .؟حتفلا» يف هلاق

 . «ةريثك" :(581 /5) ةياور يف دمحأ داز ؟5)

o¥o 



 هللا هرصني نأ اما ءلتقي نأ امإف « « لجو زع هلل هسفنب اهءارو لتاق ةئف تفشكنا اذإ يذلا :مهب رشبتسيو

 . ثيدحلا «؟هسفنب يل ربص فيك اذه يدبع ىلإ اورظنا :لوقيف «هيقكيو

 .نسح دائسإب يناربطلا هاور '

 نأ [اولاقف] الإ يبنلا ىلإ سان ءاج : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو «جيحص) (84) 1846 - نفل

 يلاخ مهيف ءءارقلا :مهل لاقي راصنألا نم الجر نيعبس مهبلإ ثعبف «ةنسلاو نآرقلا انومّلع الاجر انعم ُتعبا

 ءدجسملا.يف هنوعضيف ءاملاب نوئيجي راهنلاب اوناكو ..هنوملعتي ليللاب هنوسرادتيو نآرقلا نوؤرقي «(مارح)

 مهؤلتقف ءمهل اوضرعف « مهيلإ كي يبنلا مهئعبف ءءارقفللو فصلا لهأل ماعطلا هب نورتشي نو تنوع نويطتحيو

 جر ىننأو : لاق . انع ٌبيضرو «كنع انيضرُف كانَ دق انآ انبن انع لَ مهللا :اولاقف «ناكملا اوغلبي نأ لبق

 6 هللا لوسر لاقف .ةبعكلا ٌبرو تزف : مارح لاقف ؛هذفنأ ىتح حمرب هنعطف ؛هقلخ نم سنأ ٌلاخ (ًامارح)

 تيضرو الم اخرا «كانيقل دق انأ انيبن ادع غلب مهللا :اولاق مهنإو ءاولتُق دق مكناوخإ نإ» : [هباحصأل]

 : :«انع

 ةنوعم ري ولي يذلا يف لزا : ستا لاق : E ءملسمو يراخبلا ا

 1 .2"(هنع انيضرو ءانع يضرف انبر انيقل دق انآ انموق اوُُلَب) : ُدْعَب خن مث هانأرق نارق

 ل ةيآلا هذه نع هللادبع انلأس :لاق قورسم نعو (حيحص) (70) 1785-5

 اا هللا لوسر] كلذ نع انلأس دق انإ امأ :لاقف «(نوقزرب مهبر دنع ًءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اولي
 ىلإ يوأت مث «تنءاش ثيح ةنجلا نم حرس « شرعلاب ٌةقلعم ٌليدانق اهل ءِرْضُح ربط فوج يف مهحاورأ» : لاقف

 نم حرسن نحنو يهتشن ءيش يأ :اولاق ؟ًائيش نوهتشت له :لاقف ٌةعالطا مهبر “؟'مهيلع علّطاف ؛ ؛ليدانقلا كلت

 نأ ديرن !براي : اولاق ءاولأسُي نأ نم اوكرتُي نل مهنأ اوأر املف ءتارم ثالث مهب كلذ لعفف ؟انئش ثيح ةنجلا

 . . اوكرث ةجاح مهل سيل نأ ىأر املف «ىرخأ ةر كليبس يف َلَقُت ىتح انداسجأ يف انحاورأ هر

 ١ .امهريغو يذمرتلاو هل ظفللاو - ملسم هاور

 ذه نع ليئاربج لاس نأ :896 ينلا نع هع وللا يضر ةريزم يأ نع اج 151-910 فيفمل

 ةيعبطملا ٍماطخألا ضعب لصألا يف ناكو «هتم ناتدايزلاو (يقابلادبع ۲/۱۹۰۲ مقر)او (50/1) ؛ةرامإلا باتك» يف هجرخأ 0(
 سيلو ٠۳١-٠١١) /؟) «تونقلا /ةالصلا» يف يأ (1۷۷) مقرب «ملسم» ىلإ هوزعف ةثالثلا نوقلعملا امأو .ًاضيأ هتم اهتححصف
 نأ هلأ ءارقلا نيمهوم 1؟ملسم# نم عضوم برقأ ىلإ وزعلا اوعنقف !يراخبلل يتأي اميف فلؤملا هازع ام الإ ثيدحلا نم هيف

 ! !وزعلاو ثحبلا يف نوقداص

 هللا اوصع نينلأ ةو نايل ينو ناوكذو لعر ىلع ًاحابص نيثالث مهيلع كي يبتلا اعدقا :ةياور يف يراخبلا داز 20
 .ًاقتآ تركذ امك ًاضيأ ملسم دنع يهو : تلق .ههلوسرو

 لاق كلذلو هججو ١١ ١( «يذمرتلا» يف الو ء(۳۸/7-۳۹) «ملسم# دنع سيل نيفوكعملا نيب امو «لضألا أذك : تلق نيل
 هةحبيحصلل ا ر كلإلو «عوفرملا مكح يف هنكلو : تلق .«فوقوم هنإ# ١45(: /۷) «ةفحتلا» يف يزملا ظفاحلا |

 : !مهتداعك ةثالثلا نوقلعملا قيقحتلا اذه نع لفغو .(557*)

 ل

 مالك



 نأ هللا أشي مل نيذلا نم «(هللا ءاش نم الإ ضرألا يف نمو ثاوامسلا يف نم َقِمَّصَق روصلا يف َحْمُثو» :ةبآلا

 . هللا ءادهش مه» : لاق ؟مهقعصي

 . ادانسإلا حيحصا : لاقو مكاحلا هاور
 A E هع راو ضايع LS E فمما 41 مم

 مَّمْزَأ توقاي نم بئاجنب رشحملا نم ةكئالم مهاتأف «هشرع لوح مهفايسأ نيدلقتم هللا مهثعبي ءادهشلا

 راصبأ دم اهاطخ دم «ريرحلا نم ُنّيْلأ اهقرامنو .قربتسإلاو سدنسلا "اهّتّيعأ «بهذلا لاحرب «ضيبألا ٌردلا

 نيب يضقي فيك رظنن "(انبر ىلإ] انب اوقلطنا :ةهزنلا لوط دنع نولوقي «لويخ ىلع ةنجلا يف نوريسي ءلاجرلا
 . "هيلع باسح الف نطوم يف بع ىلإ هللا كحض اذإو «مهيلإ هللا كحضي «هقلخ

 «يلصي الب يبنلاو ؛ةالصلا ىلإ ءاج الجر نأ : هيبأ نع دعس نب رماع نعو (فيعض) (4) - 96-4
 :لاق ةالصلا ءب يبنلا ىضق املف .(نيحلاصلا كدابع يتؤن ام ّلضفأ ينتا مهللا» : فصلا ىلإ ىهتنا نيح لاقف

 . «دهشتستو كداوج رقعي ًاذإ» :لاق !هللا لوسر ايانأ : لجرلا لاقف . ؟؟ًافنا ملكتملا نم»

 .؟7لملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «هحيحصا يف نابح نباو ءرازبلاو ىلعي وبأ هاور

 «وزغلا وني ملو ءزغي ملو ناسنإلا تومي نأ نم بيهرتلا) 0
 (نوعاطلا نم رارفلا نم بيهرتلاو ؛ءادهشلاب اهبابرأ قحلت توملا نم عاونأ ركذو

EUSA ۲۹نم ًاميظع ًافص انيلإ اوجرخأف مورلا ةنيدمب انك :لاق نارمع يبأ نع  

 نب ٌةلاضف ةعامجلا ىلعو «رماع نب ٌةبقع ّرصم ٍلَهأ ىلعو ءرثكأو مهّلثم نيملسملا نم مهيلإ جرخف «مورلا
 يقلُي !هللا ناحبس :اولاقو سانلا حاصف «مهنيب لخد ىتح مورلا فص ىلع نيملسملا نم لجر لمحف «ديبع

 هذه تلزن امنإو ءليوأتلا اذه ةيآلا هذه َنوُنَوأَتَ مكنإ !سانلا اهيأ :لاقف بويأ وبأ ماقف .ةكلهتلا ىلإ *”هيديب

 نإ : دال هللا لوسر نود ًارس ٍضعبل انضعب لاقف ؛هورصان رثكو «مالسإلا هللا زعأ امل ءراصنألا رشعم انيف ةيآلا

 عاض ام انحلصأو ءانلاومأ يف انمقأ ولف «هورصان رثكو ؛مالسإلا زعأ دق ىلاعت هللا نإو «تعاض دق انلاومأ

 ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس يف 2"لوقفنأو» :هانلق ام انيلع دري ام هيبن ىلع ىلاعت هللا لزنأف .اهنم

 فرط يف دشي مث ء(شاشخلا) يف وأ (ةرّبلا) يف دشي يذلا طيخلا :(مامزلا)» :يرهوجلا لاق .(باتك) ك (مامز) عمج فل

 ريس هنإف ءاضيأ باتك نزو «(نانع) عمج :«اهتّنعأ» :ٌدعب هلوق ليلدب لوألا انه دارملاو .«ًامامز دوقملا ىمسي دقو «دوقملا

 . ةبادلا هب كسمت يذلا ماجللا

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا 25
 )٥٤۳۲(. ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو . ىلعي يبأ ةياورب (555/) «ةيلاعلا بلاطملا» نم ةدابز 02

 ؛لوهجم هنإف ؛ثيدحلا ةلع وهو ء(ذئاع نب ملسم نب دمحم) (17/1) هدانسإ نم طقس دقو «يبهذلا هقفاوو «لاق اذك (4)

 . لصألا يف جرخم وهو ۷٤(. /۲) مكاحلل ةياور وهو «نيرخآلا دانسإ يف تباث وهو

 هنع لفغ امم وهو .(17 مقر) «ةحيحصلا ثيداحألا» : رظنا .هريغو يذمرتلا نم بيوصتلاو «دارفإلا ىلع ءديب» :لصألا («9)

 . !مهتالفغ رثكأ امف ! ةثالثلا نوقلعملا

 !ةرامع ةجبط يف عقو كلذكو . شحاف أطخ وهو «؛ءارقفللو» ؛لصألا 7

 كفي



 يف ًاطخاش بوي وبا لاز امف .ٌوزغلا انكْرتو ءاهحالصإو 505 :ٌةكلهتلا تناكو «4ةكلهتلا

 . مورلا ضرأب نفد ىتح هللا ليبس
 . (حيحص بيرغ ثيدحاا : :لاقو يذمرتلا هاور

e.لاب متعيابت اذإ١ : ك هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نعو (هريغلا ص) (۲) - ۱۳۸۹ -  

 ةماعلا اطر SERE « عرزلاب متيضرو «رقبلا باتذأ متذخأو ١

 .©”رضم ليزن ديسأ نب قاحسإل قيرط نم هريغو دواد وبأ هاور
 ملو تام نم : : اک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريثره يبأ نعو (مثيحص) () لنيك

 1 : . 'قافنلا نم ٍةبعش ىلع تام ؛هسفن هب ثّدحي ملو هُّزْغَي

 : . يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ا هر مل نما ١ لاق الب يِبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (4) 1541-5
 . (ةمايقلا موي لبق ةعراقب ىلاعت هللا ُةَباصأ ؛ريخب هلهأ يف ًايِزاغ فلخي وأ .ايزاغ

 : . ةمامأ يبأ نع مساقلا نع هجام نب باو دواد وبأ هاور

 هلا ونود :ة هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (افيعض) (1) 895

 . امل هيفو هللا يقل ؛داهج نم رثأ ريغب ٠

 لاقو ٠ هنع خلاص يبأ نع َنَمُس نع عفار نب ليعامسإ ةياور نم امهالك ؛هجام ن نباو يذمرتلا هاور
 أ . «بيرغ ثيدحاا : يذمرتلا

(e) A_4موق كرت 5 : هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ركب يبأ نعو (ناسح)  

 : .«باذعلاب هللا مهّمع الإ ؛ةاهجلا

 واتا يتاربطلا هاور

 (لصف) ۰
oقوتان : ل هللا لوسر لاق اكلم لأ يف درع تا (حيحص) (5) د ۳ -  

 .«ليلقل ًاذإ يتمأ ءادهش نإ : لاق . ديهش وهف هللا ليس يف لتق نم !هللا لوسر اب :اولاق . ؟مكيف ءادهشلا

 نمو ؛ٌديِهِش وهف هللا ٍليبس يف تام نمو «ٌديِهش وهف هللا يليبس يف َليَق نم :لاق ؟هللا لوسر اي نمف :اولاق

 ابأ ينعي - كيبأ ىلع دهشأ :مسقم نبا لاق - .ٌديِهش وهف '؛”نطبلا نم تام نمو .ٌديهش وهف ٍنوعاطلا يف تام

 - ابرلا ىلع لايتحالا نم هيف امل مرحم وهو ءادقن نمثلا كلذ نم لقأب هنم اهيرتشي مث ؛لجأ ىلإ نمثب ةعلس الجر عيبي نأ يه (1)
 عيبلاب لاغشنألا دارملاو' ءدقتلا نم رضاحلا لاملاب ؛(ةنيعلاب)/ :اهريسفت يف مهلوق ؛هقفناو ملعلاب نيقلعملا لهج نمو
 لل ةيوقملا هقرطب اوؤبعي ملو «ثيدحلا اوفعض مهنأ مهلهج ماخت نمو !! مهفت تنك نإ مهيلع مهفاف !!«ءارشلاو

 01! مقرب «ةحيحصلا» يف اهتجرخ كلذلو «يقهيبلا كلذ ىلإ راشأ امك اهب ىنوقتي ىرخأ قرط نم ءاج نکل :تلق 0 0)
 )۳۸١١(. «طسرألا# يف وه امنإو ؛ريبكلا مجعملا» يف هنأ ينعي كلذو :هيلإ وزعلا قلطأ : تلق )™(

 .هريغو ءاقستسالاك «هنطب ضرم نم :يآ (4)

o4۸ 



 . ؟ديهش قيرغلاو  :لاق هنأ  حلاص

 .ملسم هاور

 نأ :- ثيدح يف ًاضيآ ملسمل ةياور وهو - مهظفلو ؛ يذمرتلاو يراخبلاو كلام هاورو (حيحص)

 ليبس يف ٌديهشلاو ءمدهلا ٌبحاصو «ٌقيرغلاو ؛نوطبملاو «نوعطملا :ٌةسمخ ٌءادهشلا# :لاق لل هللا لوسر
 . ؛هللا

 نب هللادبع ىلع انلخد :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (حيحص) (۷) - ل
 كل وجرنل انك نإو ءاذه ريغ ىلع تومت نأ بحنل انك نإ هللا كمحر.:انلقف «هيلع ّيمغأف ءهدوعن ةحاور

 هللادبع كرحتو «ٌموقلا ٌمَرأف .«؟ةداهشلا نودعت اميفو» :لاقف ءاذه ركذن نحنو يي يبنلا لخدف «ةداهشلا

 «ليلقل ًاذإ يتمأ ًءادهش نإ» :لاقف . لتقلا يف ةداهشلا دعت :لاقف وه هباجأ مث ؟لكي هللا لوسر نوبيجت الأ :لاقف

 اهدلو اهُنُقي ٍءاسفنلا يفو ءًةداهش يترغلا يفو ةداهش نطبلا يفو «ةداهش نوعاطلا يفو :ةداهش ٍلتقلا يف نإ
 . ؛ةداهش ('ةاعئج

 .تاقث امهتاورو ؛-هل ظفللاو - يناربطلاو دمحأ هاور

 اهدلو اهلتقي» : هلوقو .هوحنو فوخ نم اوتكس :ليقو ءاوتكس :ميملا ديدشتو ءارلا حتفب (موقلا ّمَرَأ)

 تتام اذإ ميجلا ةثلثم « عمجب ر ةأرملا تتام : :لاقي ءاهنطب يف اهدلوو تتام يأ . ميملا ةنكاس ميجلا ةثلثم «ًاعمج

 . ًاضيأ ءارذع تتام اذإ :ليقو .اهنطب يف اهدلوو

 يخأ نبا داع يب هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر يراصنألا عيبر نعو (هريغل ص) (۸) - ۷ ۱۳۹١
 هللا لوسر لاقف . مكتاوصأب ا هللا لوسر اوذؤت ال : رباج مهل لاقف هيلع نوكبي هلهأ لعجف «يراصنألا رباج

 كشارف ىلع كتوم نوكي نأ ىرن انک ام :مهضعب لاقف . ظَنْيكْسيْلَف بجو اذإف ؛ًايح ماد ام نيكبي نهعد» : ي
 ءادهش نإ !؟هللا ليبس يف الإ لتقلا ام وأ» : يب هللا لوسر لاقف كي هللا لوسر عم هللا ليبس يف لتقت ىتح

 ؛ٌةداهش ٌّقَّرَحلاو ٌةداهش عمجب ًءاسفنلاو ءًةداهش نوعاطلاو ءةداهش َنطبلاو «ةداهشل ّنعطلا نإ !ليلقل ًاذإ يتمأ

 . ؛ًةداهش ")بْنجلا تاذو ؛ٌةداهش ٌقّرْعلاو

 .«حيحصلا١ يف مهب جتحم هتاورو ؛يناربطلا هاور

 . تام اذإ : يآ (بجو اذإف) . هلبق مدقت (عمجب) : هلوق

 ىلع لخد كو هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر شيبح نب دشار نعو (حيحص نسح) (4) 45-4

 لاقف «موقلا َّمَرأَف ."؟يتمأ نم ديهشلا نم نوملعتأ» : ب هللا لوسر لاقف ءهضرم يف هدوعي تماصلا نب ةدابع

 ًاذإ يتمأ ًءادهش نإ» : لك هللا لوسر لاقف .ٌبستحملا ٌرباصلا !هللا لوسر اي :لاقف «هودنسأف . ينودناس :ةدابع

 اهرجي ءاسفنلاو ءةداهش ُنْطَبلاو «ةداهش قّرَعلاو «ةداهش ٌنوعاطلاو ءًةداهش لجو زع هللا ليبس يف ُلتقلا «ٌليلقل

 . 751 /0) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا ةياور يف امك ًالماح : ينعي (1)

 .هاهبحاص ملسي املقو «لخاد ىلإ رجفنتو بنجلا نطاب يف رهظت يتلا ةريبكلا ةلمدلاو ؛ةليبدلا يهو» :«ةياهنلا» يف لاق 90
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 .«ٌلتلاو «قرحلاو [ : سدقملا تيب نواس '''ماوعلا وبأ دازو :لاق] ءةنجلا ىلإ هررسب اهدلو

 : . فورعم يباحص شيبح نب دشارو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 فز نيسلا' ركب (لّشلا) و .مداخلا وه :نيتلهملا لادلاو نيسلاب (نداسلا) و . مدقت (موقلا مرأ)

 ,ةيداع مح عم ليوط لامس وأ ماكز :ليقو .بنجلا تاذ ىلإ لوؤي ةئرلا يف ثدحي ءاداوه : ماللا ديدشتو

 1 ١ . كلذ ريغ ليقو

 رماغ نب ةبفح نحو ((ركنم) (۲) (۸۵۷) وهق نيتفوقعملا نيب ام ادع (هريبلاص)) (۱۰)- ۱۳۹۷ +4
 [هللا لیس يف] ُلوتقملا :ديهش وهف نهنم ٍءيش يف ضيق نم سخا : لاق كك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر
 ؛ةبهش [هللا ليبس يف] نوعطملاو «ٌديهش [هللا ليبس يف] نوطبملاو «ٌديهش [هللا ليبس يف] ن قيرغلاو :ٌديهش

 . ًديهش [هللا ٍليبس يف] ء ُءاسفللاو

 ."يئاسنلا هاور

Eدوعي ءاج هلا لوسو نأ: هنع هللا يضر كيتع نب رباج نعو (هزيغل ص( 194  
 اي كيلع انبلُغا : لاقو كي هللا لوسر عجرتساف «هبجی ملف ءهب حاصف «هیلع بلع دق هدجوف «تباث نب هللادبع

 الف بجو اذإف «نهعد» : لَك يبنلا هل لاقف . ٌنهتكَسُي كيتع نبا لعجو  ءَنْيَكِبو .ةوسنلا تحاصف .«! عيبرلا ابأ

 نوكي نأ وجرأل ينإ هللاو : هتنبا تلاق .«تام اذإ» :لاق !هللا لوسر اي بوجولا امو :اولاق .هةيكاب نیکبت

 نودعت امو ءهكيت ردق ىلع هرجأ عقوأ.دق هللا نإ" : :ِلَك يبنلا لاقف . “كزاهج تيضق دق تنك كنإف ؛ًاديهش

 نوطبملا : ؛هللا ليبس يف يلتقلا ىوس عبس ةداهشلا# : 236 يبنلا لاقف .هللا ليبس يف لتقلا :اولاق .«؟ةداهشلا

 تومي يذلاو ٌديِهش يرحلا ٌبحاصو ؛ٌديهش نوعطملاو ءٌديهش بْنَجلا تاذ ٌبحاصو .ٌديهش ٌقيرَعلاو ؛ٌديهش

 .”"اًديِهش عمجب تومت ٌةأرملاو ٌديهش مدهلا تحت

 . ؟هحیحص) يف نابح نبأو ءهجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ٌنوعاطلا» : : لقي ل هلا لوسر تمس: : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۱۲)- ۱۳۹۹ 4ا
 .؛ملسم لكل ةداهش

 هقثو «همسا يردي ال يعبات وهو «هنع ءاور نمو «(ماوعلا ربأ) هدنسأ نمع نایب هيف سيل (444/) ةدتسملا» يف تعقو اذك (۱)
 ٠ (فراعملا 259 6) «زئانجلا ماكحأ» يف اهرظناف ؛دهاوش ةدايزلا هذه نكل ٠ :(5515 /5) نابح نبا

 ,(7 /155) يجانلا هداقأ امك انه مضلل هجو ال (؟)

 ىوقتي دهارنش ثيدخلل نکل . نابح نبا ريغ هقثوي ملو « يم رضحلا ةبلعت نب هللادبع ريغ ؟تاقث هلاجرو (17/15) «هننس» يف ةرفز

 ليبسأ يف» راركت هللا ليبس يف لرتقملا ريغ يف هلوق اهيف سيل نكل «(فراعملا 3٠-27/ ص) ةزئانجلا ماكحأ» عجا جارف ءاهب

 .ةدركملا ةدايزلا «ذهي ركنم رهف « ىرخألا لصخلا يف هللا

 نسحلا ربأ هلق ؛ توملاب حلاصلا لمعلا وهو «كترخا زاهج تمّت : دارملاو ءرفسلا ييف هيلإ جاتحي ام :اهرسكو ميجلا حتفب )٤(

 يدب :

 .«ةديهشا )057/١: «أطوملا» يفو هيفو «ريسي فالتخا عم (7111) دواد:يِأ ةياور ىلإ نوكي ام برقأ قايسلا اذه (ه)
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 .ملسمو يراخبلا هاور

 ؟نوعاطلا نع ي هللا لوسر تلأس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) ٠٠١-)۳( - كك
 نوكي دلب يف نوكي دبع نم ام «نينمؤملل ةمحر هللا هلعجف .مكلبق ناك نم ىلع هللا هنعبي ًاباذع ناک» :لاقف

 .«؛ديهش رجأ ٌلثم هل ناك الإ ؛هل هللا َبّنك ام الإ هبيصياال هنأ ملعي ءًابستحُم ًارباص جرخي ال "”ثكميو «هیف

 . يراخبلا هاور

 ءا هللا لوسر لاق :لاق ب هللا لوسر ىلوم بیسَع يبأ نعو (حيحص) ۱٤١١۱-۳ - )۱٤(
 «ماشلا ىلإ نوعاطلا ٌتلسرأو «"ةنيدملاب ىمحلا ٌتكسمأف «نوعاطلاو ىمحلاب مالسلا هيلع ليئاربج يناتأ»

 . رفاكلا ىلع ٌرجرو ءيتّمأل ةداهش نوعاطلاف

 .نوروهشم تاقث دمحأ ةاورو ««ريبكلا» يف ف يناربطلاو دمحأ هاور

 .باذعلا :(زجرلا)

 :لاقف نوعاطلا ركذف ماشلاب ذاعم بطخ : لاق بدحألا بينم يبأ نعو (حيحص) 1104-4 -)٠١(

 هذه نم مهبيصن ذاعم لآ ىلع لعجا مهللا «(مکلبق نيحلاصلا ضبقو ۰ مکیبن ةوعدو مكبر ةمحر اهنإ»

 ْنّكَت الف كّبر نم ّقحلا» : نمحرلادبع لاقف «ذاعم نب نمحرلادبع ىلع لخدف «كلذ هماقم نع لزن مث . ةمحرلا
 . ((نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يندجتسإ» :ذاعم لاقف . «نيرتْمُملا نم

 .ديج دانسإب دمحأ هاور

 :لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (فيعض) (۳)  مه8-- 8

 هب هللا دهشتسي «لجرلا ٌقارمب ذخأي ”ةةرجلاك وأ لملاك ٌءاد مكيف نوكيو ءمكل,حتفتف مالا ىلإ نورجاهتس»

 ظحلا هتيب لهو وه هطعأف كي هللا لوسر نم هعمس ًاذاعم نأ ملعت تنك نإ مهللا . .«مهلامعأ هب يكزُيو « مهّسفنأ

 اهب يل نأ ينسي ام :لوقي ناكف ؛ةبابسلا هعبصإ يف نعطف «دحأ مهنم قبب ملف نوعاطلا مهباصأف .هنم رفوألا

 .هكردي ملو «ذاعم نع هللاديبع نب ليعامسإ نع دمحأ هاور

 : ام هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو (حيحص) 1408-1 -)١15(

 مكئادعأ رخو :لاق ؟نوعاطلا امف ؛هانفرع دق نعطلا اذه !هللا لوسر اي :ليقف .«نوعاطلاو نعطلاب يتمأ ءانف»

 . ؟ةداهش لک يفو « نحلا نم

 .ًاريخ هللا هازج «هيلع يجانلا هيبنتب «ردقلا - يراخبلا» نم حيحصتلاو ««"ثكميف هيف نركيف» :لصألا )١(

 يف ءاج امك ةفحجلا ىلإ ىمحلا لقنب اعد لب يبنلا نأ حص دق هنإف :ةنيدملا ىلإ ب هترجه لوأ يف ناك اذه لعل :تلق (۲)

 . «ريدقلا ضيف" عجارو ٠١(. /جحلا )١١ يف اهضعب مدقت ثيداحأ

 اهازعو «يازلاب «ةزحلاك» )۳١١/۲(: «عمجملا ١ يفو ءةلمهملا ءارلاب ةةرحلاك» ۲٤١(: /) ؛دنسملا» يفر «لصألا اذك ()

 ءاخلاب يه» :(؟ /147) يجانلا لاق دقق «نيتمجعملاب (ةزخلاك) باوصلا لعلو !مهلهجو مهبذك نم وه !دمحأل ةئالثلا

 .ةهزتخاف هنعطو همظتنا يأ :هزتخاو «مهس هزخ : لاقي «نيتمجعملا يازلاو

 هما



 يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو «حيحص اهدحأ ديناسأب دمحأ هاور

 ْ .رعطلا وه ..يأز اهدعب ةمججملا ءاخلا نوكسو واولا حتفب (زخولا)

 ركذ : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ىسوم يبأ نب ركب يبأ نعو (حيحص نسح) (۱۷)- ۷ ۰-۱٤۱٤

 ا مكل ریو نکلا اما وجوب : لاقف ؟ديكي هللا لوسر هنعانلأس : لاقف ىسوم يبأ دنع نوعاطلا

 .؟ملسم طرش ىلع حيحصا : لاقو مكاحلا هاور

 هللا لوسر لاق : لاق ىسوم يبأ يخأ سيق نب ةدرب يبأ نعو (حيحص ئسح) (16) - 14:6 - 4۸
 .«نوعاطلاو نعطلاب ؛كليبس يف ًالتق يتمأ ءانف لعجا مهللا» : ةا ل

 , «دانسإلا حيحص» :لاقو "مكاحلا هاورو .«ريبكلا» يف يناربطلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 : لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةيراس نب ب ضايرعلا نعو (نسح) (14) - 1405-48

 امك اولتق ::ءادهشلا لوقيف ءنوعاطلا يف نوُنوَتُي نيذلا يف انبر ىلإ مهشرف ىلع نوُنوتملاو ٌءادهشلا مصتخي
 نإف 0 ا :انبر لوقيف .انتم امك مهشرف ىلع اوتام انناوخإ : :مهشرف ىلع نؤوُفوتملا لوقيو . . انلتق

 اي e وبلا

 : . يئاسنلا هاور

 5 لاق ي يبتلا نع هنع هللا يضر ٍدبع نب :ةبتع نعو (حيحص نسح) 1407-0 - )۲١(

 مهتخارج: تناك نإف اورظنا :لاقيف . ءادهش نحن :نوعاطلا باحصأ لوقيف «نوعاطلاب نْوّقوتملاو ءادهشلا

 1 .«كلذك مهنودجيف ؛ءادهش مهف «كسملا حيرك امد ليست ءادهشلا حا ارجک

GE AO CSSاذهو  

 . هليق ضابرعلا ثيدح هل دهشيو . ©0هنم

 ىنفتأ ال» لل هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ح) (۲۱) - ١4١8-09

 رمد د دنيا لاق ؟نوعاطلا امف هانفرع دق نعطلا اذه !هللا لوسر اي : تلق . «نوعاطلاو نعطلاب الإ يتمأ

 . «فحزلا نم ٌرافلاك اهنم راغلاو < ءديهشلاك اهب ميقملا

 يئاربطلاو نلعي وبأو دمحأ هاور

 نجلا نم ف ی تاو : لاق لع هللا لوسر نأ 5

 ٠ .«فحزلا:نم رافلاك ناك هنم رف نمو «ًاديهش ناك هب بيصأ.نمو «ًاطبارم ناك اهيلع ماقأ نم «لبإلا ةّدْعك

 )١( لفانب سيل نکل لاق امک وه ٠ يجانلا هداقأ . هزيغو يرهوجلا : ةغللا لهآ هديق اذك .

 ) )۲دمحأ ةياوزك الإ (۹/۲) مكاحلا دنع تسيل اهتأل «جيرختلل ةدسفم ةدايز يهو :«ىسوم يبأ ثيدح نم» :لصألا يف داز

 «تاقثلا» هباتك يف ةدرب يبأ نع يوازلا (ثراحلا نب بيرك) ةمجرت يف نابح نبا هاور كلذكو «يناربطلاو ) .)۳١۷ /۷اذهو

 , قيقحتلا نياق !!هيلإ راشملا مقرلاب مكاحلا ىلإ هوزع مهنأ مغر. ءاونيبي ملو اوححصي ملف «ةثالثلا نوقلعملا هنع لفغ امم

 , !؟موعزملا

KEHAD) حنفلا» يف ظفاحلا هلبق يذلا عم هتسحو ء(١١۴ /4) دمحأل وزع امهتافو ء(١٠١ /۲) يمئيهلا لاق اذكو» (r) 

 نين



 هبشيأل : لاق ؟نوعاطلا امف .هانفرع دق نعطلا اذه !هللا لوسر اي :تلق :هدنعو ءرازبلا هاورو (هريغل ح)

 .«ةداهش ملسم لكل وهو ؛مهلامعأ ةيكزت هيفو «""قارَملاو طابآلا يف جرخي «لمدلا
 .“«ناسح لكلا ديناسأ» : هنع هللا يضر (يلمملا لاق)

 لي هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هریغل ص) (۲۲) - 1404-55

 . «ديهش رجأ هل ناك هيف ربص نمو «فحزلا نم ٌرافلاك هنم ٌرافلا» :نوعاطلا يف لوقي

 . نسح دمحأ دانسإو «يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور

 ةطفرُع نب دلاخل ِدّرص نب ناميلس لاق :لاق يعيبسلا قاحسإ يبأ نعو (حيحص) (۲۳)- 7-141١
 امهدحأ لاقف ؟«هربق يف بدعي مل هّنطَب هلق نم» :لوقي ب هللا لوسر تعمس امأ :ناميلسل دلاخ وأ

 ريغ نم «ةطفرع نب دلاخ» :لاقو «هحيحص» يف نابح نباو .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

O 

 . ةلمهم ءاط امهدعب ًاعيمج ءافلاو ةلمهملا نيعلا مضب (ةطفرع)

 : لوقي ةَ هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ديز نب ديعس نعو (حيحص) (۲۶) - 1411-5 "4

 هلهأ نود لتق نمو ؛ديهش وهف هنيد نود لتق نمو «ديهش وهف همد نود لتق نمو ءديهش وهف هلام نود لتُق نم»
 .(ديهش وهف

 .«حيحص نسح ثيدح"# : يذمرتلا لاقو ؛هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۲۶)- 1411 - "م
 . ؛ديهش وهف هلام نود ليف نما : لي هللا

 .يذمرتلاو يراخبلا هاور

 «لتاقف قح ريغب هلام َديِرَأ نم» :لوقي يب هللا لوسر تعمس :لاق هريغو يذمرتلل ةياور يفو (حيحص)
 . «ديهش وهف ؟ لتقف

 . ؛دیهش وهف ؛ًامولظم هلام نود لتق نم» : يئاسنلل ةياور يفو (حيحص)

 .«ةياهنلا» يف اذك .ةدئاز هميمو ءهل دحاو الو «نالو نطبلا لفسأ نم فر ام : فانا ديدشتب (قارملا) 0
 «ةحيحصلا» يف هتجرخ كلذلو ؛قرطلا عومجمب نسح ثيدحلا نكل ؛(7/1517) يجانلا هنيب امك كلذك سيل :تلق اهيل

 . .(15؟8)
(f)همحر يجانلا هنيب امك خاسنلا فيرحت نم وهو «شحاف أطخ وهو .اهريغو ةرامع ةخسن يف اذكو «؟ناميلس نبا» :لصألا  

 !ةثالثلا نوقلعملا هنع لفغ امم وهو ۲-١/٠٤١٤(. /157) هللا

 لاقف «نطبب تام الجر نأ امهغلب امهنأ ؟ «ةطفرع نب دلاخو درص نب ناميلس نع راسي نب هللادبع قيرط نم هجرخأ :تلق ()
 ء(۷۲۸) «دراوملا» يف امك «ىلبا :ةياور يفو ؛تقدص :رخآلا لاق .(هركذف) : لاق قو هللا لوسر نأ كغلبي ملأ :امهدحأ
 . (فراعملا 7 /07) «زئانجلا ماكحأ# رظنا . نيقيرطلا نم (177/54) دمحأ هاورو
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 نم أ: هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نقم نب ديوس نعو (هريغل ص) (93)- 1417 ۲۰2٦

 :«ديهش وهف هتملظم نود لتق

 . يئاسنلا هاور

 هل هللا لسو ىلإ لجر ءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحصلا (۲۷) - 1414 -

 ؟ينلتاق نإ تيأر أ :لاق .«كلام هطعت الف» : لاق ؟يلام ذخأ ديري ٌلجر: ءاج نإ ٌتنأرأ !هللا لوسر اي :لاقف

 :«نانلا يف وه» : لاق ؟همَتَق نإ تيأرأ :لاق .«ديهش تنأف» :لاق ؟ينلتق ْنِإ تيأرأ :لاق .«هلتاق» :لاق

 ا . ملسم هاور

 َيِدُع نإ تیآرآ !هللا لوسر اي :لاقف ب هللا لوسر ىلإ لجر.ءاج :لاق : هظفلو «يئاسنلاو (حيحص)

 دشناف» :لاق ؟ًيلع اوبأ نإف : لاق .«هللاب دشناف» :لاق ؟َيلع اوبأ نإف لاق .«هللاب دشناف» :لاق ؟يلام ىلع

 . «رانلا يفف َتْلَتَق نإو «ةنجلا يفف تلتف نإف «٠ «لتاقف» : لاق ؟ّيلع اوبأ نإف :لاق . «هللاب

 نارقلا ةءارق باتك ٠١

 ءاهريغو ةالضلا يف نارقلا ةءارق يف بيغرتلا) ١-

 ۰ (ةوالتلا دوجس يف بيغرتلاو «هميلعتو هملعت لضفو

 مامن نم عريش لاق ءب يبنلا نع هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع (حيحص) ١415 -)١1( "5م

 . (هَمَّلَعَو نآرقلا

 . مهريغو هجام نباو يئاسنلاو 1 وبأو '''ملسمو يراخبلا هاور

 نم: لي هللا لؤسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (خيحص) (5)- ١415-48

 مالو SS a E ؛«ةنسخ هب هلف هللا باتك نم ًافرح أرق

 . «فرح ميمو «فرح

 EET لاقو يذمرتلا هاور
ENVموق يمتجإ اه لاق و هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو «خحيحص) (7) -  

 ءةمحرلا مهئيشغو لا ؛مهنيب هنوسرادتيو ؛هللاأ ,باتك نولتي هللا تويب نم تيب يف

 0 . ؛هدنع نميف للا مهركذو «ةكئالملا مهمو

 . [ثيدح 7 /باب ١ /ملعلا  ىضم] :امهريغو دواد وبأو ملسم هاور

 يف نحنو لكي هللا لوسر جرخ : : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (خيحص) ۱١۱۸-۱ - )٤(

 ريغ يف «نيواموك نيتقانب هنم يتأيف (قيقعلا) ىلإ وأ (ناحطب) ىلإ موي لك دغي نأ بحي مكيأ» :لاقف ةفّصلا

 لعق ام هسكعو .يجاثلا ظفاحلا هيلع هبث امك ًالصأ هجرخي مل هنإف .ىلاعت هللا همحر مفلؤملا نم ملق قبس انه ملسم رف ٠

 يراخبلل هازع امنإو نامثع ثيدح نم نيخيشلا نود نيروكذملا ةعبرألا نتسلا باحصأل هازع هنإف ؛«عماجلا» يف يطويسلا

 ..(111917و0/5١1) هةحيحصلا» يف هتنيب امك «يراخبلا نود يمرادلا دنع وه'امنإو ! يلع ثيدح نم
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 "'مَلْعَيَف اكجسملا ىلإ مكدحأ ودغي الفأل : :لاق . كلذ بحب انلك !هللا لوسر اي :انلقف . .؟؟محر عطق الو «مثإ

 نمو ؛عبرأ نم ريخ عبرأو ءثالث نم ربخ ثالثو «نيتقان نم هل ريخ ؛ لجو زع هللا باتك نم نيتبآ أرقيف وأ

 . 2! ؟لبإلا نم نهدادعأ

 :اولاق .«محر عطق الو «لجو زع هللاب مثإ ريغب «نیوارُهَر نيواموك» :هدنعو «دواد وبأو ملسم هاور

 نم هل ريخ ءهللا باتك نم نيتيآ ِمّلْدَيَف دجسملا ىلإ موي ّلك مكدحأ ودعي نألف» :لاق .هللا لوسر اي انلك

 . ؟نهدادعأ لثم ٌثالثف ثالث نإو «نيتقان

 :دملابو واولا نوكسو فاكلا حتفب (ءاموكلا) و . ةنيدملاب عضوم :ءاطلا نوكسو ءابلا مضب (ناحطُي)

 . مانّسلا ةميظعلا ةقانلا يه

 ىلإ عمتسا نم» : لاق اَ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) 64-17 )١(

 . «ةمايقلا موي ارون هل تناك اهالت نمو ؛ٌةفعاضم ٌةنسح هل تبتك ؛هللا باتك نم ةيآ

 نأ ىلع روهمجلاو «ةريره يبأ نع نسحلا نع - هقيثوت يف فلتخاو - ةرسيف نب ةدابع نع دمحأ هاور

 . ةريره يبأ نم عمسي مل نسحلا

 برلا لوقي» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو (ادج فيعض) (؟) م0805

 رئاس ىلع هللا مالك لضفو .نيلئاسلا يطعأ ام ّلضفأ ةئيطعأ يتلأسم نع ُنآرقلا هلغش نم :ىلاعتو كرابت

 . هقلخ ىلع هللا لضفك «مالكلا

 ."!(بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 :قكك هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو حب )600 1414-4

 نارقلا أرقي ال يذلا نمؤملا لثمو . ٌبيط اهُممطو ءٌبيط اهُحير «ةَّجَرنألا لثم َنآرقلا أرقي يذلا نمؤملا ٌلثم»

 اهُمعطو «ٌبيط اهُحير «ةناحيرلا ُلثم نآرقلا أرقي يذلا يتفانملا ٌلثمو .ٌرلح اهُمعطو ءاهل حير ال ءةرمتلا لثمك
 . ارم اهُمعطو «ٌحبر اهل سيل «ةلظنحلا ٍلثمك نارقلا أرقي ال يذلا قفانملا لثمو .ّرم

 . "قفانملا» لدب «رجافلا لثم» : ةياور يفو

 .هجام نباو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 يذلا نمؤملا لثم» : لَو هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (53)-1400- 1

 حير ال «ةرمتلا ٍلثمك نارقلا أرقي ال يذلا نمؤملا ُلثمو . بيط اهمعطو «ٌببط اهحير ةٌجرْتَألا لثم نآرقلا أرقي

 رجالا لثمو .ّرم اهمعطو ءٌّببط اهُحبر «ةناحيرلا لثمك َنآرقلا أرقي يذلا رجافلا لثمو .ٌتيط اهُمعطو ءاهل

 ةنارقلا لئاضف» يف سيرضلا نباو ء(١١٠ )٤/ ًاضيأ دمحأو )١455( هدواد يبأ' يفو ء(۱۹۷/۲) «ملسما يف اذك )١(

 . !ملعتيفا ۰ /107) ةريبكلا# يف يناريطلاو :(58 ص)

 يذمرتلا هنسح» :يبهذلا لاق اذلو «دواد وبأو نيعم نبا هبذك ؛ ينادمهلا ديزي يبأ نب نسحلا نب دمحم هدانسإ يفو «لاقاذك (۲)

 .؟نسحي ملف

 كين



 7 «كسملا بحاص ٍلثمك حلاصلا سيلجلا لثمو . .اهل حير الو ّرم اهُّمَعط ؛ةلظنحلا لثمك نآرقلا أرقي ال يذلا
 ؛هداوس نم كبي مل نإ « «ريكلا بحاص ٍلثمك ءوسلا سيلجلا لثمو .. هحبر نم ٌكَباصأ ؛ءيش هنم كّبصي مل
 ا : . هناخد نم كّباصأ

 .دواد وبأ هاور

JW ETIرايا : ل هللا لوسر لاق : تاق انع هللا يضر ةشئاع نعو (عب  
 : «نارجأ هل قاش هيلع وهو «هيف متع يو نآرقلا أرقي يذلاو «ةرربلا م ماركلا ةرفسلا عم

 .«نارجأ هل هيلع دتشي وهو هؤرقي يذلاو» :ةياور يفو
 و يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو هل ظفللاو - ملسمو يراخبلا هاور

  f,تلق : دل ا 2000 ٠ :لاق 1
 دارو ها ا و ليل: لاق . يندز !هللا لوسر اي تلق . اهلك رمآلا سأر هنإف ؛هللا ىوقتب كيلع»
 .«ءامسلا يف كل ٌرخذو «ضرألا يف

 . ليوط ثيدح يف «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 . عقم عاش آرت :لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (4) 1478-4
 . «رانلا ىلإ هقاس هرهظ فلخ هلعج نمو «ةنجلا ىلإ هداق هّمامأ هلعج نم .قّدضم لحامو

 . هحيحصا# يف نابح نيا هاور

 / .لداجم مصخ : ليقو . عاس : :يآ ؛ةلمهملا ءاحلا رسكب (لجام)

 هللا وسر تعمس : لاق ؛هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نعو (حيحض) 1474-8 -)1١(
 . ثيدحلا ؛هباحصأل ًاعيفش ةمايقلا موي ينأي هنإف ؛نآرقلا اورق" : :لؤقي

 ,.[ةرقبلا ةروس ةءارق يف بيغرتلا - 1هللا ءاش نإ همامتب يتأيو . ملسم هاور
 ' نكرقلاا أرق نم : ا لا لوسر نأ ؛هيبأ نع ذاعم نب لهس نعو (فيعض) (5) - مك 3

 لمع يذلاب مكظ امف ءايندلا تويب يف سمشلا ءوض نم نسحأ هؤوض :ةمايقلا مي اجا هدلاو سبأ هب لمعد
 9 ۱ .«؟اذهب

 .٠٠ دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو . لهس نع نابز نع امهالك ؛ مكاحلاو دوا وبأ هاوز
A-1بعل هللا نأ ام» : ال يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (فيعض) (4) -  

 هللا ىلإ هبعلا بقت امو ءهتالص يف ماد ام دبعلا سأر ىلع ُدَدْيل َّربلا نإو ءامهيلصي نيتعكر نم لضفآ ءيش يف
 .«نآرقلا ينعي .هنم جرخ ام لثمب

 يبأ فينش يف جرخم وهو ««فيعض» : ظفاحلا لاقو .«يوقلاب سيل نابز : ا (078/1) هلوقب يبهذلا هبقعتو : تلق )١(
 1 1 . (569) ةدواد

 همك



 .«بيرغ  'نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

YYٌبحاص ءيجي» : لاق ا هللا لوسر نأ ؛ هنع هللا و نسل (11) ت11  

 ءةماركلا ةلح سليف هدز بر اي :لوقي مث «ةماركلا جات سَ لح بر اي :ُنآرقلا ُلوقيف «ةمايقلا موب نآرقلا

 . «ةنسح ةيا لكب دازيو «قراو ءأرقا : هل لاقيف «هنع ىضريف «هنع ضرأ بر اب :لوقي مث

 . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ةميزخ نباو «هنسحو يذمرتلا هار

۱۴۲١ - VFلاق :لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (11)-  

 “یا رخآ دنع كلزنم نإف ؛ ؛ايندلا يف لقرت تنك امك لّثرو «ٌقراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي : ةه هللا لوسر

 . «اهؤرقت

 نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو «هحيحص» يف نابح نباو "0هجام نباو دواد وبأو يذمرتلا اهاور

 يف قرا :ءىراقلل لاقيف «ةنجلا جرد ردق ىلع نآرقلا يآ ددع نأ :رثألا يف ءاج» : يباطخلا لاق . ."حيحص

 يف ةنجلا جرد ىصقأ ىلع ىلوتسإ نآرقلا عيمج ج ةءارق ىفوتسا نمف «نارقلا يآ نم أرقت تنك ام ردق ىلع جردلا

 NEES ا ا

 الإ دسح ال» : كك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۱۳) - ۱٤۲۷-۶٤

 ءانآ هب قدصتف الام هللا هاطعأ لجرو «راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هب ماقف «باتكلا اذه هللا هاتآ لجر :نيتنثا ىلع

 . «راهنلا ءاناو ليللا

 .[ليللا مايق ١١ /لفاونلا 5 ىضم] . ملسمو يراخبلا هاور

 الإ دسح الد : لاق ل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (15)- ۱۴۲۸- يح

 ام لثم تينوأ يتب :لاقف هل راج هعمسف «راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هولتي وهف «نآرقلا هللا هملع جر : نيتنثا يف

 ام ّلثم ُثيتوُأ ينتيل :لجر لاقف «قحلا يف هكلهُي وهف الام هللا هاتآ لجرو . لمعي ام لثم تلمعف ؛نالف يتو

 .«لمعي ام لثم تلمعف ؛نالف يتوأ

 لاوز ينمت ال «دوسحملل ام للم ينمت وهو «ةطبغلا انه دسحلاب دارملاو» : (يلمملا لاق) . يراخبلا هاور

E 0)(5915) لاق هنإف يذمرتلا مالك مامن يفانت اهنأل ؛خاسنلا ضعب نم ةمحقم (نسح) ةظفل نأ نظلا ىلع بلغيو : 

eثالث اهنم ّيدلو ةعوبطملا خسنلا يف درت مل ًاضيأو ءةهرمأ رخآ يف هكرتو ؛كرابملا نبا هيف ملكت دق سینخ نب رکبو  

 فلؤملا ةراشإل ةئيابم يه مث .«هتفحت» يف يزملا ظفاحلا ًاضيأ اهركذي ملو ا ا ولا

 !نوملعي اوناك ول نيلفاغلا هيبنتل اهضعب يفكي يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ . . .٠. . يوُرو» : هلوقب هايإ هريدصتب هفيعضت ىلإ
 ؛ةاقرملا» يف يراقلا يلع خيشلا هققح امك ؛هب لماعلا هل يلاتلاو هظفاح «نآرقلا بحاص» ب دارملاو .«تنك» :نابح نبا داز ©)

 .باتكلا يف يتالا يباطخلا مالك نم رهظي امك ةءارقلا درجم دارملا سيل هنإف «تئش نإ هعجارف :(284/5)

 هنع لفغ امم ًاضيأ اذهو .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (۳۷۸۰) هدنع هنإف ءأطخ ورمع نبا ثيدح نم هجام نبال هوزع (۳)

 «يذمرتلا» ىلع هقيلعت يف يراخبلل ثيدحلا ساعدلا ذاتسالا وزع هنم أوسأو .!أطخلا ىلع اوهبني ملف « ةثالثلا نوقلعملا

 !«لوصولا ريسيت» ىلع كلذ يف ًادمتعم (117/8)
 . مدقتملا قيلعتلا رظناو .«ةرخآلا يف : هيف سيلو ؛(777/1) «نئسلا ملاعم» (5)
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 ٠ .«مومذملا دسحلا كلذ نإف ؛هنع ةمعنلا كلت
 الأ ةثالثد : هلك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (5) - AY الك

 ارق لجر : قئالخلا باسح نم غرب ىتح «كسم نم بيثك ىلع مه «باشحلا مهلاني الو ءٌربكألا عزفلا مهلوهي
 اميف نسحأ لجرو هللا هجو ءاغتبا تاولصلا ىلإ وعدب عادو «نوضار هب مهو ًموق هب تاو هللا هجو ءاغتبا نآرغلا

 1 .«هيلاوم نيبو هنيب اميفو «هّبر نيبو هنيب
 .هب سأب ال داتسإب «ريغصلا#.و «طسوألا يف يناربطلا هاور

 ةرمواةرم الإ اي هللا لوسر نم هعمسأ مل ول :رمع نبا لاق : هلوآ يف دازو ءهوحنب «ريبكلا» يف هاورو
 ١[. ١ /ةالصلا 5 ىضم] . هب تنّدح امل تارم عبس دع ىتح

ATE IVYووذ مهو ًاثعب كي هللا لوسر ثعب :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (5) -  

 ًائِم مهثدحأ نم ٍلجر ىلع ىتأف :لاق «- نآرقلا نم هعم ام ينعي  مهنم لجر ّلك ىرقتساف «مهآرقتساف ددع
 :لاق .«؟4ةرقبلا# ةروس كعمأ» : لاقف :: 4ةرقبلا# ةروسو ءاذكو اذك ينعم :لاق . ؟؟نالف اب كعم ام» :لاقف

 ال نأ ةيشخ الإ | «ةرقبلا» ملعتآ نأ ينعنم ام هللاو : : مهفارشآ نم لجر لاقف . .«مهريمأ تنأف بهذا» :لاق .معن

 ٌوشحم ٍبارج لثمك ؛هأرقف هملعت نمل نآرقلا لت ناف ؛هوؤرقاو نآرقلا اوُمّلعت» : ل هللا لوسر لاقف .اهب موقأ

 ؛ «كسم ىلع ءىكوأ بارج لثمک هلثمف ؛هفوج يف وهو دقريف هملعت نمو «ناکم لك يف هحير حوفي
 . اهحيحص» يف نابح نباو ءارصتخم هجام نباو .«نسح ثیدح» .: لاقو هل ظفللاو يذمرتلا هاور

AVAأرق نما :لأق الإ هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو «فيعض) (۷)-  

 ٠ب نأ نآرقلا بحاصل يغبني ال «هيلإ ئحوي ال هنأ ريغ ءهيبنج نيب ةوبنلا جردتسا دقف :نآرقلا

 . ؛هللا مالك هفوج يفو لهج نم عم لهجي

 .©؟ةدانسإلا حيحص » :لاقو مكاحلا هاور

 لوقي ٠ :ديعلل نامفشي نآرقلاو مايصلا» : لاق هللا لوسر نأ ؛هنعو (حيحصأ (1) - 1414 14

 ينك لدول كورا :نارقلا لوقيو ءهيف ينعفشف ؛راهنلاب ٌبارشلاو ماعطلا هتعنم ينإ بر : : مايصلا '

 . (ناعفَشُيف هيف

 :لاقو ؛هلظفلاو مكاحلاو ؛«ريكلا يف ينارطلاو «؛عوجلا بانک يف ايدل يل نباو «دمحأ هاور
 _ ٠.1١ /موصلا 94 ىضم] .«ملسم طرش ىلع حيحص»

 وه امني زيضُ نبدأ أ : ا لا ينكر قرا لح ا ندر س (15) 04-6 4

 أطت نأ ٌثيشخف : سارت اعلا لور حارا وعل E رتاج 'هدبرم يف أرقي ةليل

 الو ءدجو:نم عم

 ,يبهذلا لاق امك ؛فرعي ال يعبات «(دمحأ يبأ ىلو٠ ءاطع) هيفو :ةثالثلا هدلقو ..لاق اذك 0(

 : ش بغ 7
 .(011) ؛ةفيعضلا" يف جرخم وهو ءةلاهج هيفو ء(يوارمحلا دونكلا وبأ ةبلعث) هيف :تلق 0
 .اهوحنو ةطنحلل رديبلاك ءرمتلا هيف سبي يذلا: عضوملا :ةدحوملا حتفو ميملا ركب ()

 همم



 :لاق .اهارأ ام ىتح وجلا يف تَجَرَع جّرشلا لاثمأ اهيف يسأر قوف َدّلُظلا لثم اذإف ءاهيلإ تمقف .2"”ىبحي
 تلاج ذإ ؛يدّبرم يف ارقا ليللا فوج يف ةحرابلا انآ امنيب !هللا لوسر اي :تلقف هلي هللا لوسر ىلع ٌتودغف

 : اإ هللا لوسر لاقف - ءًاضيأ تلاج مث «تأرقف  :لاق .«!ريضح نبا أرقا» : ی هللا لوسر لاقف - «يسرف

 - :لاق .«!ريضح نبا آرقأ» :ِِلي هللا لوسر لاقف  ءأضيأ تلاج مث تأرقف  :لاق ."!ريضح نبا آرقا»
 ىتح وجلا يف ْتَجَرَع جّرُسلا لاثمأ اهيف ةلظلا لثم تيأرف «هأطت نأ ٌتيشخ ءاهنم ًابيرق ىبحي ناكو ””ٌتفرصناف

 ُرِيَتْسَت ام «سانلا اهاري تحبصأل تأرق ولو «كل عمتست [تناك] ةكئالملا كلت» : ب هللا لوسر لاقف .اهارأ ام

 . مهتم

 .هل ظفللاو ءملسمو يراخبلا هاور

 حيباصملا لاثمأ اذإف ٌتْفتلاف :هيف لاقو «راصتخاب هوحنب مكاحلا هاورو (حيحص) (19)- 141٠

 ةءارقل تلزن ةكئالملا كلت» :لاقف . يضمأ نأ تعطتسا ام !هللا لوسر اي :لاقف . ضرألاو ءامسلا نيب ةالدُم

 .«بئاجعلا تْيأرل تيضم ول كنإ امأ «نارقلا

 .؟©«ملسم طرش ىلع حیحصا :لاقو

 . ةباحسلا :ليقو . ةيشاغلا يه : ماللا ديدشتو ةمجعملا ءاظلا مضب : (ةّلظلا)

 نوعجرت ال مكنإ» :لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (فيعض) (۸)- ١-۸11
 . «نارقلا ينعي .هنم جرخ امم لضفأ ءيشب هللا ىلإ

 . ريف نب ريبج نع ؛«هليسارم١ ىف دواد وبأ هاورو .؟*اححصو مكاحلا هاور

 نإ» :لاق اب يبنلا نع هنع هللا يضر  دوعسم نبا ينعي - هللادبع نعو «فيعض) (4) - ۸1۷ - ۲

 « عفانلا ٌءافشلاو ءنيبملا ُرونلاو «هللا ٌلْبح نآرقلا اذه نإ «متعطتسا ام بأم اولبقاف هللا ٌةَبُدَأَم نآرقلا اذه

 قل الو «هبئاجع يضقنت الو موقف ُجَوعَي الو ُبَتْمَتسيَف غيزي ال «هعبتا نمل ًةاجنو «هب كمت نمل ٌةمصع
 «ملأ» :مكل لوقأ ال ينإ امأ «تانسح ّرشع قرح لك هتوالت ىلع مكٌرجأي هللا نإف ؛هولتا ٌدرلا ةرثك نم

 . "هيمو مالو ٌفلأ نكلو «فرح

(1) 

 . ةقلعم هدنع يهو ؛يراخبلا ةياور يف امك ىبحي هنبا ىلإ :يأ 0
 ءنابح نبا هاور كلذكو ءهللا همحر فلؤملا عينص همهوي امل ًافالخ ؛هسفن ديسأ ثيدح نم مكاحلا دنع هنكلو :تلق 0

 نوقلعملا كلذ نع لفغو .اصاخ امقر هتيطعأ كلذلو «(. . .ةرقبلا ةروس ةءارق يف بيغرتلا )١ باتكلا يف هظفل يتأيسو

 ولو !همقر اوداز نكل ًاضيأ هل ًاديلقت كانه هوزع امك «ةحفصلاو ءزجلا هب اونرقف ؛مكاحلل هوزع يف فلؤملا اودلقق « مهتداعك

 !! كانه هيلإ هوزعو ءانه مكاحلل هوزع أطخ اونيبل- نورهاظتي امك - ثحبلاو ملعلا لهأ نم اوناك

 ثيدح نم فرط وه مث )۱۹٥۷(. «ةفيعضلا» يف هنايبو «هلسرآ يذلا يدهم نبا فلاخ دقو ؛(حلاص نب هللادبع) هيف : تلق 2

 . (4) مقرب انه مدقتملا يذمرتلا

 .«حيحصلا0 يف انه هارت ىرخأ قيرط نم حص هنم ريخآلا رطشلا : تلق 2(

 .يتأي امك «هنبا وهو
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 علا هي درفت لاقو . هنع صوحألا يبأ نع يرجهلاميهاربإ نع رمع نب حلاص ةياور نم مكحلا ءار

 ١ '  ."!حيحص وهو «هنع رمع نبا
N : ا هللا لوسر لاق : aaa ee SNE. YAY 

 ؛هتصاخو هللا لهأ مه نآرقلا لهأ» : لاق ؟هللا لوسر اي مه نم :اولاق .«سانلا .

 سنأ نع :هْيبأ نع ليدب نب نمحرلادبع انثدح : يدهم نبا نع مهلك ؛مكاحلاو هجام نباو ئئاسنلا هاور

 داتسإ وهو) ': (ميظعلادبع ظفاحلا يلمملا لاق) .«اهدوجأ اذه «سنأ نع .هجوأ ةثالث نم ىوزي» : مكاحلا لاقو

 : . ؟حيحص

 مث :أرقي یراق ىلع رم هنأ ؛هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو (هريغل ص) (۱۹) 145-64

 ماوقأ ءيجيس هنإف ؛هب هللا لأسيلف نآرقلا أرق نم» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق مث عجرتساف «لأس

 ۰ . «شانلا هب نولأسي «نآرقلا نوؤرقي

 .«نسح ثيدح# :لاقو يذمرتلا هاور

 نآرقلا أرق.نم» : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةديرُب نعو (ةريغل )5503-3184 1۰۸0

 موقتاال نال ءادلاو ىسكيو « سمشلا ءوض ثم هؤوض ءرون نمًاجات ةمايقلا موي ادلاو سبأ ؛هب ٌّلمعو همّلعتو

 ُْ .«نارقلا امكدلو ذخأب : :لاقيف ؟اذه انیسک مب: :نالوقيف ءايندلا امهل

 ."«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو.مكاحلا هاور

ATA TA“هللا لوس لاق :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يورو (ًادج بفيعض) (10) -  

 ينج لأ e E e نإ «هرهظتساف نارقلا أرق نم» : ةا

 . (رانلا مهل تبجو دق مهلك

 بيرغ ثيدحاا : لاقو هل ظفللاو يذمرتلاو «هجام نبا هاور

AYلذرأ ىلإ كر مل نقلا رق نم : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (71) - 14158 -  
 . نآرقلا اوأرق نيذلا [الإ] : لاق ٠ ««1ونما نيذلا الإ نيلفاس لفسأ هانددر مثإل هلوق كلذو «رمعلا

 . اداتسإلا حيحسولا :لاقو مكاحلا هاور

 هذا

 وهو ءافوقومأ هنع يورو :تلق .«فيعض [يرَجَهْلا] ملسم نب ميهاربإ نكل» )308/١(: هلوقب يبهذلا هبقعت :تلق ()
 ایام درا حيحصلا» يف وهو ء(۳۳۲۷) «ةحيحصلا» يف هتققح امك اهيلع عبوت دق ةريخألا ةلمجلا ْنكل «حيحصلا

 i .(4)۲۸۲۹ةحیحصلا» يف جرخم هيوقي دهاش هل 25)
 , .لوهجم هقوفو .مهضعب هبذكو ءاكوزتم هيف نأل كلذو .٠٠ . . حيحصب هدانسإ سيلو» :همالك مامتو :تلق ۳

 ةلهجلا هفعضو ءًاضيأ يبهذلا هححصو ؛(5037/1) «بعشلا) و (578/5-015) مكاحلا نم اهتكردتساو لصألا نم تطقس ؟1)
 هيف حبصي ال هيلإ اوراشأ يذلا مالكلاو ءةنسلا رئاسو ناخيشلا هب جتحا دقو !!؛هيف ملكت سابع نبا ىلوم ةمركع هيفو# : اولاقو

 . «ةعدب هنع تبغي الو «رمع نبا نع هبيذكت تبغي مل ؛ريسفتلاب ملاع ءتبث ةقثا :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك
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 نأل !رذ ابأ ايد : دَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو ( ةيعض) ۸ _ ۸1۹ - )۱١(

 مل وأ هب لمع ملعلا نم ًاباب مّلعتف ودغت نألو ءةعكر ةئم يلصت نأ نم كل ٌريخ ؛هللا باتك نم يآ َمّلعتف ودغت

 . ؛ةعكر فلأ يلصت نأ نم ريخ ؛هب لمعُي

 1١[. /ملعلا-۳ ىضم] .2")نسح دانسإب هجام نبا هاور

 أرق نم» : اب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (17)- ١485-8

 .«نيلفاغلا نم بتك مل ؛ةليل يف تابآ رشع
 . [هرخآ ١١ /لفاونلا - ىضم] .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاح نم» : يب هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (۲۳) ١4
 .«نيتناقلا نم بتك ؛ةيآ ةئم ةليإ يف أرق نمو «نيلفاغلا نم بتكي مل ؛تابوتكملا

 : (ظفاحلا لاق) .«امهطرش ىلع حيحصا :لاقو «هل ظفللاو « مكاحلاو «اهحيحصا يف ةميزخ نبا هأور

 ١١[. /ليللا مايق 1] “اذه وحن ثيداحأ ليللا ةالص يف مدقت دقوا

 نبا أرق اذإ» :قي هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۲۰۹۱ ١48 -)۲٤(

 «دجسف دوجسلاب مدآ نبا رم - يليو اي : ةياور يفو - «هليو اي : لوقي يكبي ناطيشلا لزتعا ؛دجسف ةدجسلا مآ

 . «رانلا ىلف ُتيأف دوجسلاب ٌتْرمُأو ءةنحلا هلف

 .هجام نباو ملسم هاور

 .سنأ ثيدح نم رازبلا هاورو (هريغل ص) (716)- ۰ ۱٤۳۹

 اذإ :لاق ًافوقوم دوعسم نبا نع قاحسإ يبأ نع يناربطلا هاورو (فوقوم هريغل ص) (73)- ٠-١44٠

 «عاطأف ؛ةنجلا هلو دجسي نأ مدا نبا هللا رمأ  ناطيشلا ليو  هليو اي :لاقو حاص ًادجاس مدا نبا ناطيشلا ىأر

 .رانلا ىلف ؛ٌثيضعف ؛دجسأ نأ ىنرمأو

 ىلإ غلب املف «4ص# بتكي هنأ ايؤر ىأر هنأ : يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) (۱۲) - 870-57
 ملف ايب يبنلا ىلع اهتصصقف :لاق .ًادجاس بلقنا هترضحب ٍءيش َّلكو َملقلاو ةاودلا ىأر :لاق ,(اهتدجس)

 . اهب دحسي لزي

 ."!حيحصلا١ ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 ب هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ح) ۲۳ -1١441-)77(

 تأرق ينأك تيأرف ءةرجش تفلخ يلصأ ينأك ٌمئانلا ىرب اميف ةليللا هذه يف ُتيأر ينإ !هللا لوسر اي :لاقف

 )١( كانه هنايب مدقت امك ؛لاق امك سيل .

 «ديعس يبأ نع ةياور هل اوركذي ملو «ينزملا ركب قيرط نم (٤۸و۷۸/۳) دمحأ دنع هنإف ؛عطقنم هنكلو ؛يمثيهلا لاق اذكو (۲)

 اذه لثمل «لوهجم ربخم ىلإ دانسإلا عجرق .ديعس يبأ نع ربخم ينربخأ :لاق هنع 071١ /۲) ؛ننسلا# يف يقهيبلا هاورو

 !1نسحالا :- مهتداعك  نيظفحتم اولاق اذهب ةثالثلا لهجلو ؛ةحصلا ينعي ال «حيحصلا ةاور هتاور» : ظفاحلا لوق نإ : لوقن
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 كدنع:اهب يل بتكا مهللا» :لوقت يهو ةدجاس يهو اهتعمسف :يدوجسب ادجسن اهنأك ةرجشلا ٌتيأرف «ةدجس
 : ساع نبا لاق . (دواد كدبع نم تلّبقت امك ينم اهلبقاو ءارزو اهب ينع عضو ءٌارخذ كدنع يل اهلعجاو ءأرجأ

 . ةرجشلا مالك نع لجرلا لاق ام لثم لوقي ٌدجاس وهو هئعمسف +ةدججسلا ارق 96 هللا لوسر تيأزف

 نع مهلك هوور# :(ظفاحلا لاق) .هل ظفللاو «(هحیحصا يف نابح نب باو ءهجام نباو يذمرتلا هاور

 ديزي يبأ نب هللادبع نع جيرج نبا نع ديزي يبأ نب هللادبع نب دمحم نب نسحلا نع سينخ نب ديزي نب دمحم
 لاق ؛ ؛نسحلاو ن ا اني ملا و ال« یھ ن تيدا يذمرتلا لاقو . سابع نبا نع

E٠ج ىلع عنات : يليقعلا لاقو .  

(AVETاميف تير: لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يناربطلاو ىلعي وبأ هاورو (هريغل ح)  
 يف ثلاقف ْثَدَحَس (ةدجسلا) ىلع تنأ املف 4ص#ظأ رقت ةرجشلا نأكو ةرجش تحت ينأك د ىري

 نم تاّبقت امك ينم اهلّبقتو ءًاركش اهب يل ثدحأو ءًارزو اهب ينغ طح مهللا ءاهب يل رفغا مهللا» : : اهدوجس

 :لاق ..ال :تلق .«؟دیعس ابآ اي تدجس».: لاقف ؛هتربخأف اک هللا لوسز ىلع تاودغف . «هتدجس دواد كدبع

 يف لاقو ءدجسف ةدجسلا ىتأ مث ؛ «صا» ةروس ل هللا لوسر أرق مث . «ةرجشلا نم دوجسلاب قحأ تنأف»

 . اهدوجس يف ةرجشلا تلاق ام هدوجس

 1 فرغأ ال رصن نب نامي هدانسإ يفو

 ةروسا ا نآ» :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (14) - ٤ _ ۱٤٤١
 7 1 . ؛ٌملقلاو ٌةأودلا تدجسو اسس E .«مجنلا»

 ۾ ۰ “ريج دانسإب رازبلا هاور
 (ءيش هنم هفوج يف سيل نميف ءاج امو «هملعت دعب نارقلا نايسن نم بيهرتلا) ۲

 سيل يذلا ن٥ : رال هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (فيعض) (۱)- ٥-۸۷۱
 :.؟برَخلا ِتيبلاك نآرقلا ّنِم َءيش هفوَج يف

 :مكاجلا لاقو «سابع نبا نع هيبأ نع نایظ يبأ نب سوبا قيرط نم امهالك ؛مكاخلاو يذمرتلا اود

 ٠ . *!(حيحص نسح ثيدح# :يذمرتلا لاقو 0

DEE ۰أ :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هلادبع نعو (فوقومه رجل  

 باريس نرد ؛يبهذلاو مكاحلاو نابح نبا حيحصتو يذمرتلا نيسحت مهلقن عم هقيعضتب ةثالثلا نوقلعملا حرص دقو 0(

 . )۲۷١١( ۲ةحيحصلا يف هنسح تنيبو ثيدحلا تجرخ دقو «موعرملا فيعضتلا

 )719٠١(. «ةحيحصلا» رظناف ؛هقوف نمم ةلعلاو ءنابح نبا هقثو « عمج هنع ىور فورعم وه لب (9)

 1 . (۳۰۳۵) ؛ةحيحصلا) يف هنايبو «لاق امك وهو (7)

 ةلهجلا امأ . «بيرقتلا»:يف ظفاحلا لاق اذكو . "نيل سوباق :تلق» :(004 /1) هلوقب ٌمكاحلا ُيبهذلا بقعتو !الاق اذك :تلق )٤(

 ا! دخالت اوان دھار ندع اولاقف ةثالثلا

 , ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (ه)

04۲ 



 . هللا باتك نم ٌءيش هيف سيل تيب تويبلا ''”رفصأ

 .«مهضعب هعفر» :لاقو ءًافوقوم مكاحلا هاور

AVY ۹۷ٌروجأ يلع ْتَضِرُم» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنا نعو (فيعض) (7) -  
 بأ وأ نآرقلا ةروس نِ معا ًابنذ را ملف يتمأ وذ يلع ثّصرُعو ءدجشملا ّنِم ٌلجرلا اهُجرخُيًةاذقلا ىح يتنأ

 .«اهيسن مث ٌلَجر اهّينوأ

 نب هللادبع نب بلطملا ةياور نم مهلك ؟«هحيحص» يف ةميزخ نباو «هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 . "10 /ةالصلا -5] «دجاسملا فيظنت» يف هيلع مالكلا مدقتو» : (ظفاحلا لاق) . سنأ نع بطنح

 » :وُكَك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةَدابُع نب دعس نعو (فيعض) (۳) - مال ۰۹۸

 . مَدْجأ هللا يَ الإ ؛ٌةاسْنَي مث ن نآرقلا ارقي ءىرما

 وه دايز يبأ نب ديزيو» : (ظفاحلا لاق) . دعس نع دئاف نب ىسيع نع دايز يبأ نب ديزي نع دواد وبأ هاور

 .ًادعس عمس نّمع ىور امنإ دئاف نب ىسيعف اذه عمو «هيلع مالكلا يتأي ءهللادبع وبأ هتينك مهالوم يمشاهلا

 : ةبيتق نبا لاقو .ديلا عوطقملا :مذجألا :ديبع وبأ لاق» : يباطخلا لاق .هريغو متاح يبأ نب نمحرلادبع هلاق

 امع ديلاب ىنك «ريخلا نم نيديلا يلاخ ىلاعت هللا ىقلي هنأ هانعم : يبارعألا نبا لاقو .موذجملا :انهه مذجألا

 .©00ةلّمَغ نب ديَوُس نع هانيّوُر دقو . هل ةجح ال :هانعم :رخآ لاقو .ديلا هيوحت

 (نارقلا ظفحل هب ىعدي ءاعد يف بيغرتلا) "

 ذإ الب هللا لوسر دنع نحن امئيب : :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (عوضوم) (1) - مالك ۰44

 هيلع ٌردقأ يندجأ امف يردص نِ نآرقلا اذه تلفت !تنأ يباب : لاقف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع ٌةءاج

 ام تو هَل نم نهب عفنبو نهب هللا كمْ ٍتامِلَك َكمّلعأ الفأ !نسحلا ابأ ايا : لک هللا لوسر هل لاقف

 يف موقت نأ َتْمَطَنْسا نف ِةَُملا هليل ناك اذإ» :لاق . ينمّلعف !هللا لوسر اي لجأ : لاق . «؟كِرْدَّص يف َتنَّلعَت

 ْمُكَل ُرْفخَتْسا قوس : هينبل ٌبوقعَي يخأ لاق دقو ءٌباجَتْسُم اهيف ٌءاعدلاو «ةدوهشم ٌةعاس اهّنإف رخآلا ِلْيَللا ثلث

 َعَبْرأ لصف ءاهلّوأ يف مقف عطس مل ْنِإف ءاهطْسو يف مقف عطَتسَت ْمَل ناف < ةا ليل يتأت ىتح : لوقي «يّبر
 (باتكلا ةحتافب# ةيناثلا ةعكرلا يفو «(َسي# ةروسو (باتكلا ةحتاف# ب ىلوألا ةعكّرلا يف اف «تاغکر

 ةعبارلا ةعكرلا يفو «(ةدجسلا ليزنت ملال و «باتكلا ةحتافإ ب ةثلاثلا ةعكرلا يفو ؛ «ناخدلا محلو

 ٌلصو ءهللا ىلع َءانثلا ِنسْحأو «هللا ِدَمْحاف دهشتلا نم َتْعَرَف اذإف ٠(لصفملا كرابتإل و (باتكلا ةحتاف# ب

 لق مث «ناميإلاب كوقَبَس نيذّلا كناوخإلو «تانمؤملاو َنينمؤملل ْرِفَْتْساَو «َنييبنلا ئاس ىلعو ؛ْنِسْحأو يلع

 اهغرفأ : يأ ؛«ريثألا نبا ةياهنا و )۳٤١١/۲( «بعشلا» و (555/1) «كردتسملا» نم بيوصتلاو ءارغصأ» :لصالا )١(

 امنإو .مهتداعل ًاقالخ هتيترم نايبب مهقيلعت اوردصي ملو !- اومعز  ةئالثلا نيققحملا تاف امم بيوصتلا اذهو .اهعوجأو

 !«فوقوم» :فلؤملا لوق اوداعأ

 .(۱۳۹/۲) «ننسلا ملاعملا 02



 َنْسُح ينقزراو ؛ينينعي ال ام فلكتأ نأ ينمحراو «يتتيقبا امادبأ يصاعملا كرتب ينمحرا ٌمهللا) : كلذ رخآ يف

 اي كلأسأ: مارت ال يتلا ةزعلاو «ماركإلاو لالجلا اذ !ضرألاو تاوامسلا ٌعيدب مهللا «ينع كيضري اميف رظنلا

 يذلا وحنلا ىلع ةولثأ نأ ينقزراو «ينتملع امك كباتك ظفح يلق مزن نأ كهجو رونو ِكلالجب ٌنمحر اي هللا

 اي هللا اي كلأسأ مار ال يتلا ةزعلاو روو لالجلا اذ !ضرألاو اراعا عبدب مهللا «ينع كيضري

 نأو “يلق نع هب جرت ناو «يناسل هب ٌقلطُت ناو :يرصب كباتكب روت نأ «كهجو رونو كلالجب !نمحر
 ةوق الو لوح الو ءتنأ الإ هينيتؤيالو ؛كريغ قحلا ىلع يننيعُي ال هنإف ؛ يندب هب لمعتست نأو «يردص هب حرشت

 يذلاو ؛هللإ نذإب ٌباجت ؛ًاعبس وأ ءًاسمح وأ عج ثالث كلذ لعفت !نسحلا ابأ اي .(مّيظعلا يلعلا هللاب الإ

 كي هللا لوسر ءاج ىتح ًاعبس وأ ًاسمخالإ عراع تبل ام هللاوف : سابع نبا لاق . «طق ًانمؤم أطخأ ام قحلاب ينثعب

 ىلع نهنأرقااذإف «نهوحنو ِتايآ برأ الإ ذخآ ال الخ اميف تنك ينإ !هللا لوسر اي : لاقف سلجملا كلذ لثم يف

 تنك.دقلو .. : ينيع نيب هللا باتك امنأكف يسفن ىلع اهئأرق اذإف اهوحنو يآ نيعبرأ ويلا ماا انأو نتف يسفن

 لوسر لاقف . ًافرح اهنم جرخأ مل اهب ُتْنّدحت اذإف ؛ثيداحألا ٌممسأ مويلا انأو تلفت هدر اذإف ثيدحلا عمسأ

 .«نسحلا ابأ ةبعكلا ّبرو ٌنمؤم» : كلذ دنع لل هللا

 مكاحلا هاوزو . كم نب لولا ثيذك نالا هرعت ال تز رق يرحم: لاقو يذمرتلا هاور

 ةثلاثلا يفو «(ةدجسلا ملال و (ةحتافلا# ب ةيناثلا يف أرقي» : لاق هنأ الإ ؛""امهطرش ىلع حيحص» : لاقو

 نأو»' :ناكم «يندب هب لغشت نأو :ءاعدلا يف لاقو «يذمرتلا يف ام سكع .«4ناخدلا# و 4ةحتافلا» ب

 . (لمعتست

 .«لسغت نأو» :اهضعب يفو «دحاو امهانعمو «يذمرتلا خسن ضعب يف كلذك وهو

 . ؛ملعأ هللاو .ًادج بيرغ هنتمو «ةديج ثيدحلا اذه ديناسآ قرط" : هنع هللا يضر (يلمملا لاق)
 (هب توصلا نيسحتو نآرقلا دهاعت يف بيغرتلا) - ٤

 لی امنا" : لاق ءَ هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (1)- 1449-

 .«تبهذ اهقلطأ نإو ءاهكسمأ اهيلع دهاع نإ ؛ ةّقّلَعُملا لبإلا لثمك نآرقلا بحاص

 . ملسمو يراخبلا هاور

 a «هركذ راهنلاو ليللاب هأرقف.نآرقلا ٌُبحاص مق اذإو» : ةياور يف ملسم دازو

 هللا لوسر :لاق ::لاق هنع هللا يضر 'دوعسم نب هللادبع نعو (حيحص) (5) - ۱٤٤١ د ۱

 دشأ :وهلف. ءنآرقلا اوركذتسا يسن وه لب «تيكو تيك ةبآ ُتيسَن :لوقي مهدحأل امسب» :ي

 1 . 45504 ؛ةفيمضلا» يف هيب رظن يذمرتلا نع (نسح) ةظفل توی يف 200

 ءامهريغو يليقعلاو دمحأ وبأ مكاحلا خيش هيف ملكت دقو ءمّلسم ريغ اذه» :(5/144) هلوقب يجانلا هبقعتو .لاق اذك «؟)

 . .ًافنآ هيلإ راشملا ردصملا يف هقرط عيمج نم «هعضو لب هفعض يف لوقلا تققح دقو : تلق .؛هفرعاف

 = هتوالتب هدهاعت ولف «ةلفغلا ةرثكو دهاعتلا كرتب الإ نايسنلا عقي ال ذإ «هركذتسي الو نآرقلا دهاعتي ال نم مذ ىلإ ةراشإ هيف 9
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 .«اهلقعب ِمَمَّنلا نم لاجرلا رودص نم “يصف

 .فوقوم ملسمو ءاذكه يراخبلا هاور

 اودهاعت» :لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو (حيحص) (۳) - 1447-7

 .«اهلقع يف لبإلا نم ًاتلفت دشأ وهل هديب دمحم سفن يذلاوف ءنآرقلا
 : . لسم هاور

 ءيشل هللا َنْذَأ ام» :لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) 1448-1١
 .«هب رهجي نآرقلاب ىنغتي توصلا نسح ٌيبنل َنِذأ *المك

 ام يأ :لاذلا رسكب (نذأ)» :(ظفاحلا لاق) . يئاسنلاو دواد وبأو - هل ظفللاو - ملسمو يراخبلا هاور

 ةنييع نب نايفس بهذو .هتوص هب نسحي يأ «نآرقلاب ىنغت نم ىلإ هللا عمتسا امك سانلا مالك نم ءيشل عمتسا

 .ادودرم وهو «ءانغتسالا نم هنأ ىلإ هريغو

 هللا نذأ ام» : هيف لاقو «2*”حيحص دانسإب ثيدحلا اذه يربطلا ريرج نبا یورو (ذاش) (۱) 878 ٠

 . «نارقلاب منرتلا نسح ٌنبنل نذأ ام ءيشل

 مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو دمحأ مامإلا یورو (فيعض) (۲) 475-64

 بحاص ْنِم ِنآرقلاب توصلا ِنَسَحلا لجرلل ًانذأ دش ©"ةلل» : لاق لي ّيِبنلا نأ ؛ِديَبُع نب ةلاضُم نع يقهيبلاو

 0 تدقيق ىلإ يقل
 . «امهطرش ىلع حيحص» : مكاحلا لاقو

 . ةينغملا ةّمألا يه :نون امهدعب تحت ةانثملا ءايلا ناكسإو فاقلا حتفب (ةّئبقلا)

 اونّيز» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (حيحص) (98)- 1144-8

 .«مكتاوصأب نارقلا

 نوكيف «طيرفتلاب هسفن ىلع دهش هنأكف ءةينالفلا ةيالا تيسن :ناسنإلا لاق اذإف ؛هركذتو هظفح مادل ةالصلا يف هي مايقلاو =

 .«حتفلا# يف هدافأ .نايسنلا ثروي يذلا هنأل ؛دهاعتلاو راكذتسالا كرت مذلا قلعتم

 نأ يأ .اهنم صلخت اذإ ةرمتلا نم ىونلا ىصفت هنمو ؛اهنم صلخت اذإ ةيلبلا نم نالف ىصفت :لاقي «صلختلا :(يصفتلا) )١(

 : . 07+ ص) «نآرقلا لئاضف» يف ريثك نبا هركذ .لاقع ريغ نم تلسرأ اذإ معنلا نم رودصلا نم ًاتلفت دشأ نآرقلا
 .(۱۹۱/۲)ًافوقومو ًاعوفرم هاور هنأ عقاولاو ءًاعوفرم هوري مل ًاملسم نأ مهوي اذه (۲)

 .دحاو ىنعملاو :«اتلفت»:لدب «ايصفت» ظفلب نكل ءاضيأ يراخبلاو : تلق (۳)
 نأ )١/145( يجانلا لوقف .«نذأي امك: :ظفلب هذه لبق هدنع ىرخأ ةياور يف نكلو ««ام» :قايسلا اذه يف ملسم ظفل )4(

 . هتم رهس ؛هدنع نم فنصملا اهداز فاكلا

 هتدروأ تنك اذه لبقو «(5140) ةفيعضلا» يف هتققح امك (ىنغتي) نيخيشلا ظفلل فلاخم ذاش هيف (منرتلا) ظفل نكل : تلق ()

 .فذحيلف ؛ ظفاحلا ىلع ادامتعا «ةالصلا ةفص# يف

 .ثيدحلا يجّرخمو ةطوطخملا نم حيحصتلاو ؛(هللا) :لصألا (5)
 .(1961) «ةفيعضلا يف جرخم وهو .«عطقنم وه لب : تلق» : هلوقب يبهذلا هبقعتو « لاق اذك )¥(

 هوم



 ريغ هرسف اذكه .نآرقلاب مكتاوصأ اونيز :هانعم» :يباطخلا لاق .هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ اور

 تضرع يأ . ضوحلا ىلع ةقانلا تضرع :اولاق امك بولقملا باب نم هنأ اومعزو «ثيدحلا ةمئأ نم دحاو

 ىلع ءابرحلأ ىوتسا يأ .ءابرحلا ىلع دوعلا ىوتساو ىرعشلا تعلط اذإ :مهلوقكو .ةقانلا ىلع ضوحلا

 : .«دوعلا

 رمعم هاوزو# :لاق . ؛مكتاوصأب نآرقلا اونّيز» :ثدحأ نأ بويأ يناهن :لاق ةبعش نع هدانسإب ىور مث
 يرّبّدلا انثدخ : مشاه نب دمحم هانربخأ ؛حيحصلا وهو .نآرقلا ىلع تاوصألا مدقف ؛ةحلط نع روصنم نع

 : لاق ةي هللا لوشر نأ ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلادبع نع ةحلط نع روصنم نع رمعم انآبنأ «قازرلادبع نع
 «©"7ئهتنا «ةئيزو ًاراعش هوذختاو ءهب اوجهلاو نآرقلاب مكتاوصأ اولغشأ :ئنعملاو .2'"«نآرقلاب مكتاوصأ اونيزلا

 غلو هللا لوسر تغمس :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع يورو (فيعض) (۳)- ۸۷۷-۹

 راب نقم نمف هب اوّنعَت ءاَوَكاَبتَق اوكبت مل ناف ءاوكباف هوار اذإف ءنزُحب لر نآرقلا اذه َّنإ» :لوقي
 : م سلف

 5 . ظفللا اذهب ركنم :تلق (

 بهذ اميف  هنع هللا اقع  يباطخلا فلكت دقت :لوقأو ٠۴۷-۳۸(. /۲) ؛نئسلا ملاعم# هباتك يف وهو .يباطخلا مالك :يأ ()

 كلذ ىلع ًاجنجم .٠٠ . . مكتاوصأ اونيز# : هيف حيحصلاو بولقم هسفن ثيدحلا نأ همعزو «بلقلا ىلع ثيدحلا ىنعم نأ هيلإ

 نم لك كلذ يف فلاخف ؛ظوفحملا دواد يبأ ظفلب هوورف «هريغو دمخأ مامإلا هفلاخ دقو «هيف ملكتم وهو ؛يربدلا ةياورب

 نيالا داع تنيو ءًالصفم هيلع تددر دقو «ريثك نباو يبهذلاو مكاحلاو نابح نباك هححص نم هلب ؛ثيدحلا جرخ

 نع ةريثك لوقنب كلذ تمعدو «بابلا ثيداحأ هيلع لدت امك هرهاظ ىلع ثيدحلا ىنعم "نأ تدكأو ةيثيدحلا ةعانصلا ثيح

 مامتو :مكاحلاو يمرادلا ءاور ؛كانسح نآرقلا ديزي نسحلا توصلا نإف» :هقرط ضعب يف إب هلوقك «ثيدحلاو ءاملعلا

 مقر ثيدحلا تحت «ةفيعضلا ثيداخألا» يف نيبم كلذ لكو ء(١۷۷) «ةحيحصلا# يف جرخم وهو «ديج هدانسإو :مهريغو

 هققحم «تالالا عامس يف تالالدلا حاضیإ» يسلباتلا ينغلادبع خيشلا ةلاسر ىلع قلعملا اشحاف أطخ أطخأ دقو.(

 هوري مل بيجع طلخ اذهو ؛«يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو لبنح نباو يمرادلاو يراخبلا هاور» :لاقف شومح بتار دمحأ

 اهمهأ..بيتكلا اذه ىلع ةريثكلا هتاقيلعت يف ةشحاف ءاطخأ روكذملا أطخأ دقلو «يمراذلا ىوس ةدايزلا هذهب ءالؤه نم دحأ

 اهلاكشأ لكب برطلا تالآ هيف حيبي يذلا يفوصلا ينغلادبع خيشلل باتكلا اذه لثم رشن ئلع دعاسي نأ هلثمل يغبني ناك ام هنأ
 ةصقب أذه ينركذ دقلو ءحابم وهف اهيلإ عامتسالا يف ةنسح هتين تناك نمق ؛ةينلا فالتخاي فلتخي كلذ نأ ىوعدب اهعاونأو

 تناك ةريدتسنم ًاحاولأ طبات دق هتدجو ؛يدنع هتعاس حلصيل يناكد يف ينءاج امنيح معلا ةبلط دحأ نيبو ينيب ترج تناك

 . عمسأ انأ ؛ينغأ ال انآ ءال :لاقق ؟ينغت تنأ : ير ا ا ل

 يف نيعلا روحلا ءانغ:ركذتأق عمسأو «ةحبسملا يديبو زاهجلا اذه بناجب سلجأ :موثلك مأ عمسأ : لاق ؟عمشت اذام :تلق

 هنأ ىرعدب زمخلا برش لحتسي موي مكدحأ ىلع يتأي نأ هاشخأ-ام ىشخأ نإ  هانعم يف ام وأ - مكحيو :هل تلقف !ةنجلا

 ! ؟ربتعم نم لهف ؛نيململا نيب لالضلا يسلبانلا ينغلادبع خيشلا ةعاشإبو ةيفوصلا' لصو انه ىلإ !!ةنجلا رمح ركذتي

 خيشلا تالالش نع تكسو تاقيلعتلا هذه قلع هنأ كش الف ؛تحص اذإف :يفلس هنأب اهتع رابخأ ينتءاج روكذملا قلعملاو

 امف ةثالثلا نوقلعملا امأ : تلق .رودصلا يف امب ميلعلا وه ىلاعت هللاو «هنظن ام كلذ «ةيفلسلا ىلإ هللا هيدهي نأ لبق يسلباتلا

 : . ملعلا نم مهغلبم كلذ «ركنملا ثيدحلا اذه نع اوتكسو !فرحب الو ًافنآ روكذملا يباطخلا مالك ىلع ارقلع

 .هينتف ١ «حيحضلا' يف ةريخألا ةلمجلا ()
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 . هجام نبا هاور

 نم نإ» :ٌهَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع يوُرو (هريغل ص) (5)_ 14680 ٠١

 . هللا ىشخي هومتبسح أرقي هومتعمس اذإ يذلا ؛نآرقلاب ًاتوص سانلا نسحأ

 .ًاضيأ هجام نبا هاور

 «ةبابل ىبأ انب ّرم :ديزي يبأ نب هللاديبع لاق :لاق ةكْيّلُم يبأ نبا نعو (حيحص) (۷) 1401-68

 نم انم سيل» :لوقي يب هللا لوسر تعمس :لوقي ةئيهلا تر لجر اذإف هيلع انلخدف ءهتيب لخد ىتح هانْعَبتاَف

 ام هنّسَحُي : :لاق ؟توصلا نسح نكي مل نإ تيأرأ !دمحم ابأ اي : ةكيلم يبأ نبال تلقف :لاق .«نآرقلاب ّنَهَتَب مل

 . عاطتسا

 . ةريره يبأ ثيدح نم '7١!نيحيحصلا» يف هنم عوفرملاو .دواد وبأ هاور

 (اهلضف يف ءاج امو ««ةحتافلا» ةروس ةءارق يف بيغرتلا) 5

 ءدجسملاب يلصأ تنك :لاق هنع هللا يضر ىّلَعُملا نب ديعس يبأ نع (حيحص) (۱) - ١488-6

 هللا لقي ملأ» :لاقف . يلصأ تنك ينإ !هللا لوسر اي : ٌتلقف «هتینآ مث ءهبجأ ملف ولك هللا لوسر يناعدف

 نأ لبق نآرقلا يف ةروس مظعأ يه ةروس َكئَمّلَعألا» : لاق مث :0؟*مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا» :ىلاعت

 ةروس مظعأ كّئملعأل» : تلق كنإ !هللا لوسر اي :تلق جرخن نأ اندرأ املف «يديب ذخأف . .؟دجسملا نم جرخت

 . ؛هتيتوأ يذلا ميظعلا نآرقلاو « يناثملا عبسلا يه < «نيملاعلا بر هلل دمحلا#» : لاق . «نآرقلا يف

 ليقو «همسا فرعي ال اذه ديعس وبأ» :(ظفاحلا لاق) .هجام ٠ نباو يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلا هاور

 هللاو . كلذ ريغ ليقو «يرمنلا رمع وبأ هحجرو «ىلعملا نب عيفن نب ثراحلا :ليقو . سوأ نب عفار :همسا

 . «ملعأ

 نب يأ ىلع جرخ نقي هللا لوسر نأ : :هتع هللا يضر ةريره نبأ نو (عيحص) (1) 148- 11۰

 هللا لوسر ىلإ فرصنا مث .فّقخف نبأ ىلصو ءهبجي ملف ّيِبَأ تفتلاف «يلصي وهو .«!ّيَبَأ اي» :لاقف بعك

 ذإ ينبيجت نأ نبأ اي كعنم ام «مالسلا كيلعو» : لك هللا لوسر لاقف !هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف ايب

 هلل اوبيجتسا# نأ ّيلإ هللا ىحوأ اميف دجت ملف» : لاق . ةالصلا يف تنك ينإ !هللا لوسر اي :لاقف .«؟كتوعد

 لزني مل ٌةروس كملعأ نأ ب بحتأ» : لاق . هللا ءاش نإ دوعأ الو ءىلب : لاق .؟؟4مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو

 : لكي هللا لوسر لاقف !هللا لوسر اي معن :لاق . ؛اهثم ناقرفلا يف الو روبزلا يف الو ليجنإلا يف الو ةاروتلا يف

 يف هللا لزنأ ام «هديب يسفن يذلاو» :ِلكي هللا لوسر لاقف (نآرقلا م أ أرقف :لاق .«؟ةالصلا يف أرقت فيك»

 امنإو «ةريره يبأ نع ظوفحم ريغ ظفللا اذه نأ ىلع . ًالصأ هوري مل ًاملسم نإف ؛يجانلا هيلع هن مهو وهو «لاق اذك )١(

 بتك ضعبل حيحصتلاو قيلعتلاب نيلغتشملا ضعب ىلع كلذ يفخ نإو «(5) مقرب بابلا لوأ يف مدقتملا ظفللا هنع ظوفحملا

 كلذ نع لفغ امك .(ةسماخلا ةعبطلا 117-170 ص) «ةالصلا ةفصا يباتك يف هيلع درلا يف هتققح تنك امك «ةنسلا

 !ًافنا هيلإ راشملا وهو ءرخآ ثيدح اذهو !(۷4۲) مقرب ملسمل هوزع مهنأ ةلب نيطلا يف اودازو «ةثالثلا نوقلعملا
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 يذلا :ميظعلا نآرقلاو يناثملا نم حبس اهنإو ءاهلثم ناقرفلا يف الو روبزلا يف الو ليجنإلا يف الو ةاروتلا
 : : . «هتيطعأ

 مكاحلاو ««امهيحيحص» يف نابح نب باو ةميزخ نبا هاورو . حام نين ايدج :لاقو يذمرتلا هاور

 . × ملسم طرش ىلع حيحصا : مكاحلا لاقو . يآ نع ةريره يبأ نع راصتخاب

 ىلإ لجر لزتو «لزنف ريسم يف يبنلا ناك : : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۴)- 11" ١594

 بر هلل دمحلا# التف .ىلب :لاق .«؟نآرقلا لضفأب كربخأ الأ» علو تفتلاف :لاق ءهبناج

 0 . «؟نيملاعلا

 . ؟ملسم طرش ىلع حيحصاا :لاقو مكاحلاو :ءاهحيحص) يف نابح نبا هاور

 لاق» : لوقي اا هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ,نعو (حيحص) 1400-5 -)٤(
 UNE : ةياور يفو - ءَلأس ام يدبعلو «نيفصن .يدبع نيبو ينيب ةالصلا ٌتمسق :قلاعت هللا * ۶ 3 1 ا ب

 نمحرلا# ::لاق اذإف .يدبع يندمح :هللا لاق :«نيملاعلا بر هلل ٌدمحلا# :دبعلا لاق اذإف .- يدبعل

 دبعن كايإ# :لاق اذإو . . يدبع ينَدُجَم :لاق «(نيدلا موي كلام : لاق اذإف . يدبع يلع ىنثأ :لاق «ميحرلا
 طارص .ميقتسملا طارصلا اندهاط : لاق اذإف .لأس ام يدبعلو «يدبع نيبو ينيب اذه :لاق :«نيعتسن كايإو

 .؛لأس ام يدبعلو «يدبعل اذه :لاق ««نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع ٌتمعنأ نيذلا

 . ملسم هاور

 نم ًاءزج اهنوكل ةالص ةءارقلا ىمست د دقو ءاهب هريسفت ليلدب «ةءارقلا : ىنعي ب «ةالصلا ثمسقلا : هلوق

 3 . ملعأ هللاو .اهئازجأ

 دعاق مالسلا هيلع ليئاربج امنيب : :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (0)- 1497 - 11۳
 طق حتفي ملأ .مويلا حتف ف ءامسلا باوبأ نم باب اذه» :لاقف "هس هسأر عفرف «هقوف نم ًاضيقن عمس لإ يبنلا دنع
 نيرونب ٌرِشِبَأ :لاقو ملسف ؛مويلا الإ طق لزني مل «ضرألا ىلإ لزن كلم اذه :لاقف كّلَم هنم لزنف «مويلا الإ

 : ؟هتيطعأ الإ امهنم فرحب أرقت نل «(ةرقبلا# ةروس ميتاوخو «باتكلا ةحتاف ؛كلبق ي يبن امهتؤُي مل ٠ ءامهتيتوأ

 قيرط نم (۴۸۷۸) لوألا جرخأ هنإف «كلذك سيلو «يذمرتلا هجرخي مل نبأ نع ةريره ْيبأ نع ّرصتخملا نأ مهوي اذه :تلق (1)
 نم (72174) رخآلا جرخخأ مث . .ةريره يبأ نع هيبأ نع نمحرلادبع نب ءالعلا نع - يدرواردلا وهو دمحم نب زيزعلادبع

 لوألا هجولا نم هدانسإ قاس مث .؟بعك نب ّيبأ نع ةريره يبأ نع :لاق هنأ الإ «هب العلا نع رفعج نب ديمحلادبع قيرط
 نع دحاو ريغ ىور اذكهو «رفعج ني ديمحلادبع ثيدح نم حصأ اذهو ءمتأو لوطأ دمحم نب زيزعلادبع ثيدح؛ :لاقو
 يرسل E e دنع ميهاربإ نب نمحرلادبع ؛مهنم : :تلق ؛«نمحرلادبع نب ءالعلا

 .ًارصتخم هب ةريره يبأ نع

 ام 001 ٠٤١(: /۱) يئاسنلا ةياور يف :تلق ()
 :هلوق هدكؤيو ءملسم ةياور رهاظ وه امك ةي يبنلل سيلو «مالسلا هيلع ليربجل وه ثيدحلا ظفلف هيلعو ؛ حيحص هدانسإو
 : . «امهتيتوأ نيرونب رشبأ»
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 .«امهطرش ىلع حيحص) :لاقو «مكاحلاو يئاسنلاو ملسم هاور

 .توصلا وه : ةمجعملاب (ضيقنلا)

 ةاروتلا ّناكم ٌثيطعأ» :لاق اي هللا لوسر نأ ؛عقسألا نب ةلثاو نعو (نسح) (5) ٠٤١١۷-4
 .«2*!(لّصفملا) ب ُتلَّضُقو "يناثلا ليجنإلا ناكم تيطعأو «"ريثملا روبزلا ناكم ٌثيطعأو "بسلا

 . ناطقلا نارمع هدانسإ يفو «دمحأ هاور

 :«نارمع لا و اهميتاوخو «ةرقبلا» ةروس ةءارق يف بيغرتلا) ١

 (اهيف ركفتي ملف (نارمع لا رخآ أرق نميف ءاج امو
 اولعجت ال» : لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ١108-6 )١(

 .«4ةرقبلا» ةروس هيف أر قت يذلا تيبلا نم ٌرقَي ناطيشلا نإ ؛ٌرباقم مكّتويب

 . يذمرتلاو يئاسنلاو ملسم هاور

 ةرقبلا»» :لاق اب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر راسي نب لقعم نعو (فيعض) 808-65 - )١1(

 تحت ْنِم «ٌموُهَقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا ْتَجِرْخُمْساو ءًاكَلَم نونامث اهنم ةبآ لك عم لَن ؛ هئَوْرْذو ٍنآرقلا 2
 َرادلاو هللا ديري ٌلجر اهؤرْقَي ال ؛نآرقلا ُبْلَق 4سي» و .4ةرّقَبلا# ةَروُسب ْتَلِصْوَف وأ ءاهب تصوف ٍشْرَعلا

 .«هل َرفغ الإ ةرخآلا

 . (سی# ركذ هنم هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ ىورو . لقعم نع لجر نع دمحأ هاور

 ١424-17 - ) )۲يبنلا دنع دعاق ليئاربج امئيب : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) 26

 هنم لزنف ؛مويلا الإ طق حتفي مل ء[مويلا] حتف ءامسلا نم باب اذه» :لاقف هسآر عفرف «هقوف نم ًاضيقن عمس

 امهتؤي مل امهتيتوأ نيرونب رشبأ :لاقو ملسف «مويلا الإ طق لزني مل «ضرألا ىلإ لزن كلم اذه :لاقف كلم

 ؛هتيطعأ الإ امهنم فرحب أرقت نل ««ةرقبلا# ةروس ٌميتاوخو «باتكلا ٌةحتاف ؛كلبق ٌيربن .
 .[' '"ثيداحأ لبق] . مدقتو مكاحلاو يئاسنلاو ملسم هاور

 هك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نعو (حيحص) (۳) - 1450١0-04

 لآ# ةروسو «ةرقبلا# :نيوارهزلا اوؤرقا «هباحصأل ًاعيفش ةمايقلا موي ينأي هنإف ؛نآرقلا اوؤرقا» :لوقي

 نع ناّجاحُت ؛ٌفاوص ريط نم ٍناقرف امهنأك وأ «ناتيابغ وأ ناتمامغ امهنأك ةمايقلا موي نابتأي امهنإف ؛(نارمع

 . «ةءارب## ىلإ «ةرقبلا# نم يهو «لاوطلا عبسلا روسلا ينعي (1)

 .رثكأف ةيا ةئم اهيف ناك ام روسلا نم يهو (۲)

 .ةالص لك يف ىنثت اهنأل كلذب تيمسو «مدقت امك ةحتافلا يهو . يناثملا عبسلا : يأ ةرفإ

 «يرابلا حتف» يف امك ءحيحصلا ىلع نارقلا رخا .ىلإ 4تارجحلا# .نم يهو ءاهلوصن ترثك يتلا روسلا هب دارملاو (5)
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 .ًابيرق مدقت امك ليربج :يأ )0(

 .[ش] .((۵)- ٠٤١٩ _۲۱۱۳) مقرب هرظناو !«نيثيدح» : لصألا يف (7
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 نب ةيواعم لاق .«ةلطتبلا اهعيطتست الو «ةرسح اهكرتو «ةكرب اهذخأ نإف ؟4ةرقبلا# ةروس اوؤرقا .امهباحصأ
 : .ةرحسلا :ةلطبلا نأ ينغلب :مالس

 ١ . ملسم ةاور
 هار قوف'ناستنإلا لظأ يش لك يه: تحت نيتانثم نيئايو ةمجعم نْيْعب (ةيايغ) ىئثم :(ناتيايغلا)

 .ناتعطق : يأ (ناقرقو) و .امهوحنو ةيشاغلاو ةباحسلاك

 ةريره .يبأ نعو ((فيعض) (۲) - ۸۷۹ وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (هریغل ح)) (4)- 68-١45١

 يم يآ اهيفو] «ةرقبلا» ٌةروس ٍآرقلا مانس ناو انس ٍءيش ٌلكل» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 . [«نآرقلا يآ ٌةَدْيَس

 .«بيرغ ثيدح».:لاقو ةريره يبأ نع حلاض يبأ نع ريبج نب ميكح نع يذمرتلا هاور

 ال «نآرقلا'يآ َةدْيَس ٌةيآ اهيف «ةرقبلا# ٌةروُس» :هظفلو ءًاضيأ قيرطلا اذه نب كاملا هاورو (فيعض)
 ا .دانسإلا حيحصا : لاقو ؛14َيِسْرُكلا ةي : هْم جَرَخ الإ ٌناطیش هيفو ٍتْيِب يف ارق

 دعس نب له نعو ((فيعض) (۳)- ۸۸١ وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (هريغل ح)) (2)0- ٠ ١455-336١
 يف اهأرق نم] 4ةرقبلا» ٌةروس نآرقلا مانس نإو ءًامانس ءيش لكل نإ» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 . «[مايأ ةثالث هتيب ناطيشلا لخدي مل ؛ًاراهن اهأرق نمو ايل ثالث هتيب ناطيشلا لخدي مل ؛اليل هتيب
 . ؟”هحيخصا يف نابح نبا هاور

 ناطيشلا نإق ؛ ؛ مكتويب يف «ةرقبلال ةروس اوؤرقا» : لاق "هللا دبع ْنعو (حيحص) (5)- ١458-0

 . 2 ةرقبلا» ةروس هيف أرقي تيب لخدي ال

 .«امهطرش ىلع حيحصا : لاقو ءاذكه ًافوقوم مكاحلا هاور

 : (ظفأحلا لاق) . هعفرف هللادبع نع صوحألا يبأ نع دوجنلا يبأ نب ب مصاغ نع ةدئاز نع هاورؤ (نسح)

 .؟ملعأ هللاو . مدقت امب نسح دانسإ اذهو»

 انآ امني !هللأ لوم اي: لاق هنأ ؛هنع هللا يضر ريضُح نب ديس نعو (حيحص) (۷) - 1454 - 11

 ابأ ارقا : ال هللا لوسر لاقف  «قلطنا ىسرف نأ تنظف ٠ يفلخ نم ةبُجو تعمس ذإ (ةرقبلا] ةروس ةليللا أرقأ

 - «كيتع انأ أرقا» ' :لوقي لكي هللا لوسرو - ءضرألاو ءامسلا نيب ندم حابصملا لثم اذإف ٌثفتلاف - « «كيتع

 ةروسا ةءارقل تلزات ةكئالملا كلت» : لب هللا لوسر لاقف . يضمأ نأ تعطتسا امف !هللا لوسر اي :لاقف

 . «بئاحعلا:ثي ااا ‹يةرقبلا#

 )۱۳٤۸(. ؛ةفيعضلا" يف نيم وه امك «تاركنم يوري نم هقيرط يفو «فيعض'وه لب :تلق )۱( ١

 توبي يلا عم «(۱۳۲۹)ًاضیا ؛ةفيعضلا» يف نب وه امك ؛ناطقلا نبا هلهجو ؛ناّبح نبا ريغ هقثوي مل نم هيف :تلق .(0)
 «. . .لايل ثالث# : نود نم لوألا رطشلا

 . هنع هللا يضر دوعسم نبا وه فيض



 -۱۲] مدقتو «هوحنب ديعس يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاورو .“'«هحيحصأ يف نابح نبا هاور

 ١[. /داهجلا

1Yللي هللا لوسر تعمس : :لاق هنع هللا يضر ناعمس نب ساؤنلا نعو (حيحص) (8) 1478  

 لال و «ةرقبلا» ة ةروس هُمدَقَت ءايندلا يف هب نولمعي اوناك نيذلا هلهأو ةمايقلا موي نارقلاب ىتؤي» :لوقي

 «ناوادوس نانّلظ وأ ناتمامغ امهناك : لاق دعب نهتيين ام لاثمأ ةثالث كو هللا لوسر امهل برضو - ؛«نارمع

 . ؛امهبحاص نع َناجاحُت «ٌفاوص ریط نم ٍناقرف امهنأك وأ ءقْرَش امهنيب
 ءيجي هنأ :ملعلا لهأ دنع ثيدحلا اذه ىنعمو «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «ملسم هاور

 «نآرقلا ةءارق باوث ءيجي هنأ ؛ثيداحألا نم ههبشي امو ثيدحلا اذه ملعلا لهأ ضعب رسف اذك .هتءارق باوث

 اذه يفف «ايندلا يف هب نولمعي اوناك نيذلا هلهأو» :لاق ذإ اورسف ام ىلع لدي ام اذه ينعي - ساون ثيدح يفو

 1 . ىهتنا "لمعلا باوث ءيجي هنأ ىلع ةلالد

 قرف امهنيب :يأ ؛فاق امهذعب "”ءارلا نوكسبو رسكت دقو ةمجعملا حتفب وه :«قرّش امهنيب» :هلوق

 . ءيضي

 لا» و (ةرقبلا» اوملعت» :ًاعوفرم هيبأ نع ةديرب نبا نعو (حيحص نسح) (4) - 1455-4

 ٍريط نم ناقرف وأ «ناتيايغ وأ «ناتمامغ امهنأك ةمايقلا موي امهّبحاص نالظب «ناوارهزلا امهنإف :4نارمع

 .؛ٌفاوص

 .؟ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 هللا نإ» : :لاق لب يبنلا نع امهنع هللا يضر يشب نب نامعتلا نعو (حيحص) ۱61۷-9 -) ٠

 ناءرقي ال ‹(ةرقبلا» ةرونس امهب متخ «نيتيآ هنم لزنأ «ماع يفلأب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق ًاباتك ّبتك

 . «ناطيش اهبرقيف لايل ثالث راد يف

 ؛«هحيحصا. يف نابح نباو يئاسنلاو «4«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو يذمرتلا هاور

 . ؟ملسم طرش ىلع حيحص» : :لاقو . ؛لایل ثالث ناطيش هبرقيف تيب يف نآرقي الو» :هدنع نأ الإ ؛ مكاحلاو

AAIرويس م هللا نإ لاق و هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر زذ يبأ نعو (فيعض) (4)-  

 ةالص امهّنإف «مكءانباو مكءاسن َّنهومّلعو َنُمومّلَعَتف «شرعلا تحت يذلا هز ْنِم امهيناطعأ نيتباب «ةرقبلا»
 . «ءاعدو ٌنارقو

 هب جتحي مل حلاص نب ةيواعم» :(ظفاحلا لاق) .«يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 هقفاوو ملسم طرش ىلع هححصو ؛(004 /۱) مكاحلاك هريغو (۲۹-۴۲۷ ص) ؛نآرقلا لئاضف» يف ديبع وبأ هاور اذكو :تلق (۱)

 هنايب مدقت امك ةثالثلا نوقلعملا هيف هدلق ءهماهوأ نم وهو «ديعس يبأ ثيدح نم مدقت اميف فلؤملا هيلإ هازعو :يبهذلا

 . كانه

 اهنيب يأ» :هريسفت يف فنصملا لوق لعلو «روتو ءايض :هانعمو ءرهشأ ناكسإلا نكل ءًاضيأ اهحتفبو : يأ» :يجانلا لاق (۲)

 .هرون هنأ قرف



 نب ريج نع هليسارم» يف دواد وبأ:ءاورو .«[هباتك رخآ ينعي] هيلع مالكلا يتأيو . ملسم هب ٌجتحا امنإ يراخبلا
 + ت

 بجعأب انيربخأ :اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق هنأ ؛ريمع نب ديبُع نعو (نسح) ۱٤۹۸-۷۰ - )۱١(
 ينير !ةمئئاع اب : لاق يلايللا نم ةليل تناك املا :تلاق مث ؛ُتّدكسف : : لاق ؟ر هللا لوسر نم هيتيأر ءيش
 :تلاق «يلصي ماق مث ؛رهطتف ماقف :تلاق .كرسي ام بحأو ؛كبرق بحأ: ينإ هللاو :تلق . «يبرل ةليللا دبعتأ

 لب ىتح یکی مث : تلاق .هتيحل لب ىتح لكك يكبب لزب ملف ًاسلاج ناكو : :تلاق .هرجح َّلَب ىتح يكبي لزي ملف
 نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو يكبت !هللا لوسر اي :لاق « يكبي هأر املف ؛ءةالصلاب هنذؤي لالب ءاجف . ضرألا
 نإ : ل ل E :لاق ؟رخأت امو كبنذ

 .«اهلك ةيآلا (ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ش

 . هریغو ؟هحیحص» يف نابح نبا هاور

 ملو «نارجع لآل رخآ ارق نما : لاق ؛هعفري نايفس نع ايندلا يبأ نبا ئورو (فيعض) ()- ملاك
 . ارشع هعباصأب عف هلْيَو اهيف ركفتي

 (اهلضف يف ءاج امو «(يسركلا ةيا» ةءارق يف بيغرتلا) ۷
 «رمتاهيف ةوُهَس هل تناك هنأ :هنع هللا يضر ّيراصنألا بويأ يبأ نع (هريغل ص) (1) ١414-4

 هللا مسب :لقف اهتيأر اذإف بهذا :لاقف ةي يبنلا ىلإ كلذ اكشف :لاق ءهنم ذخأتف “"لوغلا ءيجت تناكو
 لعف ام» :لاقف راه هللا لوسر ىلإ ءاجف .اهلسرأف ءدوعت ال نأ ْتَقَلَحَف اهذخأف :لاق .«هللا لوسر يبيجأ
 ثفلحف «ىرخآ ةزم اهذخأف : لاق .«بذكلل ةدواعم يهو «تبذك» : لاق. دوعن ال نأ تفلح :لاق . «؟كريْسأ

 «تبذك» :لاقف . دوعت ال نأ تفلح :لاق .«؟كريسأ لعف ام» :لاقف ب يبنلا ىلإ ءاجف ءاهلسراف . دوعت ال نأ
 كل ةركاذينإ :تلاقف . كي يلا ىل ىلإ كب بهذأ ىتح ككراتب انأ ام :لاقف اهذخآف . «بذكلل ةدواعم يهو
 .«؟كريسأ لعق مع: لاقف لب يبنلا ىلإ ءاجف . هريغ الو ناطيش كبرقي الف, ؛ ؛ كتيب يف اهأرقا «يسركلا ةبآ : ًائيش

 .«بوذك.يهو ْثقدص) : لاق . تلاق امب هربخأف : لاق

 . «بیرغ نسح ثيدحاا : لاقو يذمرتلا هاور'

 يف ثيم يناس [هرخآ -4 /لفاوتلا 1. «هشارف ىلإ ىوأ اذإ هلوقي اما يف ف ةريره يبأ ثيدح مدقتو
 ١١[. /ركذلا_-5١] . هللا ءاش نإ «تاولصلا ربد هلوقي ام يف اهلضف

 :ليقو . E ليقو .ءيشلا اهيف عضوي طئاحلا يف قاطلا يه : :ةلمهملا نيسلا حتفب (ةوهسلا)
 لک (يلمنلا لاق) .ةريغصلا ةنازخلاك ريغص تيب : ليقو .فرلاب هيبش ءيش وه : ليقو . نيتيبلا نيب عدخملا

 لسرم :باوصلا وهو :تلق )١(

 كلذ لطباف ٠ مهكلهتو سانلا لضتل يراربلا يف نرلتت اهنأ ةيلهاجلا يف نودقتعي اوناك « EE نم قب (لوغلا> (۲)
 .ًابيرق ريثألا نبا نع يتأي امك لوغ ال» : هلوقب يب يبتلا



 حجري ام ثيدحلا اذه قرط ضعب يف درو نكلو « لكلا لمتحي ثيدحلا ظفلو «ةوهسلا ىمسي ءالؤه نم دحاو

 . نجلا نم نولتي نم وه : ليقو .2"”سبانلا لكأي ناطيش وه : ةمجعملا نيغلا مضب (لوغلا) و .«لوألا
 ءّرمت هيف ٌنيِرَج مهل ناك هنأ ؛هربخأ هابأ نأ ؛بعك نب َيِبَأ [نبا] نعو (حيحص) (۲) - ۱٤۷۰-۹

 هيلع درف َملسف :لاق ؛ملتحملا مالغلا ةئيهك بادب وه اذإف ءةليل تاذ هّسرحف « صقني هدجيف هدهاعتي امم ناكو

 اذه :تلقف «بلك رعشو بلك دي اذإف «كدَي ينلوان :تلقف .نج :لاق ؟لسنإ مأ ٌّنج «تنأ ام :تلقف ءمالسلا

 :لاقف ؟ٌتعنص ام ىلع كلمحي ام :تلق .ينم ٌدشأ ّوه نم مهيف ام نأ نجلا ِتَمِلَع دقل :لاقف ؟نجلا قلخ

 ةيآ :ةيالا هذه :لاق ؟مكنم انٌرِرحُي يذلا ام :تلقف .كماعط نم بيصأ نأ ُتببحأف «ةقدصلا بحت كنأ ينغلب

 . «ٌتيبخلا َقَدَص١ :لاقف «هربخأف ولك هللا لوسر ىلإ یبا ادغو «هثكرتف : لاق . ييسركلا

 ١[. 5 /لفاونلا " ىضم] .هريغو ««هحیحصا يف نابح نبا هاور

 .رديبلا وه :ءارلا رسكو ميجلا حتفب (نيرجلا)
 . ابأ اي" :وكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضز ٍبعك نب َيِبأ نعو (حيحص) (8) ۰ ١401

 !رذنملا ابأ اي» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :تلق :لاق .«؟مظعأ كعم هللا باتك نم ةيآ ّيأ يردتأ !رذنملا

 يف برضف :لاق .*مويقلا ٌنيحلا وه الإ هلإ ال هللا :تلق .«؟مظعأ كعم هللا باتك نم ةيآ يأ يردتأ

 .«!رذنملا ابأ معلا َكتْهَيل [هللاو]» :لاقو ءيردص

 .دوادوبأو ملسم هاور

 هذهل نإ ؛هديب يسفن يذلاو» :""دازو ءملسم دانسإب هباتك يف “"ةبيش يبأ نباو دمحأ هاورو (حيحص)

 .«شرعلا قاس دنع كلملا سدقت «نيتفشو ًاناسل ةيآلا

 ةروس نآرقلا مانس نإو «مانس ءيش لكل]» :ةريره يبأ ثيدح ““[ثيداحأ لبق] مدقتو (فيعض) ٠

 ةي يبنلا اهلطبأ يتلا ةيلهاجلا تافارخ نم وهف .نولتلا نم هركذ ام امأو . ليمش نبا نع «ناسللا» يف هركذ دقو «لصألا اذك (1)

 نأ معزت برعلا تناك «نيطايشلاو نجلا نم سنج يهو «ناليغلا دحأ لوغلا» : ريثألا نبا لاق ءارفص الو لوغ ال» : هلوقب

 «مهكلهتو قيرطلا نع مهلضت :يأ مهلوغتو ؛ىتش روص يف ًانولت نولتت :يأ . ًالوغت لوغتتف سانلل ىءارتت ةالفلا يف لوغلا
 . «هلطبأو لي يبنلا هافنف

 انثدح : ةبيش يبأ نبا نع (۱۹۹/۲) هاور ًاملسم نإف «كلذك سيلو «دحاو امهدانسإ نأ ديفي دمحأ ىلع هفطع :تلق (۲)

 ديعس نع نايفس انآ :قازرلادبع انث ؛اذكه )۱٤۱/۵( دمحأ داتسإو . ّيِبأ نع هدنسب يريَّرُجلا نع ىلعالادبع نب ىلعألادبع

 . هب يريرجلا
 دنع ةدايزلا نإف .عقاولاو قايسلل فانم أطخ وهو «دارفإلا ىلع هدازو» :ةطوطخملاو نيقلعملاو ةرامع ةعوبطمو لصالا (۳)

 !قيقحتلا نم اوطعي مل امب عبشتلا الإ هنم اوديفتسي ملف ماقرألاب ةيلإ هوزع ةثالثلا نيقلعملا نأ عمو ء(١١٠ )١/ ًاضيأ دمحأ

 , )۳٤١٠١( «ةحيحصلا» يف جرخم وهو

 ٠ -۲۱۱۹-۲۷۹) مقر رظنا «ثيداحأب كلذ لبق  جمدلا دعب  اندنع وهو «فيعضلا» نم : يأ «ماقرأ ةثالث لبق» :لصألا يف (5)

 ‹طقف «فيعضلا# يف طقتلاب هيلإ راشأو ؛نطوملا اذه يف «حيحصلا» نم طقس ثيدحلا نتم يف نيتفوقعملا نيب امو «هتم ((۲)

 .[ش] . رخالا باتكلا يف هركذي وأ «هيلع شماهلا يف صصني نأ  هنداعك - هقحو

۳ 



 , نآرقلا يآ ةدّيس يه هيأ اهيفو [ةرقبلا

 چرخ الإ ناظيش هيفو تيب يف رقت ال «نارقلا يآ دك يا اهنا اهيف ذ «ةرقبلا# ةروس» : مكاحلا ظفلو (فيعض)

 . 2« يسركلا ةيآ# : هتم

 (اهرخآ نم رشع وأ ءاهلوأ نم رشع وأ .«فهكلا» ةزوس ةءارق يف بيغرتلا) -۸

TIFتاير شع ظفح ن نما : لاق ب يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ءادردلا يب ا  

 .«لاجدلا نم ٌمِضُع ؛(فهكلا) ةروس ٍلوأ نم

 . «لاجذلا ةنتف نم ْمِصُم» :امهدنعو «يئاسنلاو دواذ وبأو هل ظفللاو - ملسم هاور

 7 دا مما

 SS 3 أرق نما : و زير كا مم

 : . ؛لاّجدلا

 أرق نم : : لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ص) (۲) - 1۲ ٤۷۳

 جرخ مث "اهرخآ نم ِتابآ رشع ارق نمو ءةكم ىلإ هماقم نم ةمابقلا موي ًارون هل تناك تلزنأ امك «فهكلا»

 ُبوتآو كرفغتسأ تأ الإ هلإ ال «كدمحبو مهللا كناحبس» :لاق مث أضوت نمو بع طا مل ؛لاجدلا

 . .«ةمايقلا موي ىلإ رسكي ملف عباطب عبط مث قر يف بتك ؛؛كيلإ

 E NE دما وق «ملسم طرش ىلغ حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 a LS ةيارامسجلا ينالوا يعور ارد و» : (ظفاحلا لاق) .ينامرلا

 . ([باب

 1 . نيبتآلا نيشماهلا رظنا )0(

 ج ی و وا ٠۹۹ /۲) «ملسم» ةيشاح يف اهيلإ ريشأ دق : تلق .«اهرأ مل» :ةخسنلا هذه يف يجانلا لاق ()

 .» : ظفلب ليوطلا لاجدلا ثيدح يف ةتباث يهو ء(يجانلا) ةطوطخم ىلع نيقلعملإ دحأ اهدوجو دكأ كلذكو .ةققحم

 ةروس رخ نمف :دواد يبأو ملسمل ةياور يفو) :اته لصألا يفو :تلق .(0۸۲) «ةحيجصلا# رظنا .«هتنتف نم مكراوج اهنإف
 «ةذاشلا ةبعش ةياور نم نيتياورلا اتلكو .(«4فهكلا# ةروس نم رخاوألا رشعلا أرق نم» :يئاسنلل ةياور يقو ..:4فيهكلا#
 «(085) «ةحيحصلا» يف هتنيب امك ةبعش اهيف برطضا دقو ء(۸٤4 /0۲۷) «ةليللاو مؤيلا لمع» يف اهركذ يئاسنلا ةياورو

 حفلا ةروس ةءارق يف بيغرتلاب فنصملا ّلخأ» : يجانلا لاق مث :(ةدئاف) . يلاتلا قيلعتلا رظنا .(لوأ) ظفلب ظوفحملاو

 هاور 9 لا هيلع تمل اشم يلإ بجا يفز ةررنم ليلا يلع لزا اقل هرخآ يفو ءاهلوزت ببس يف رمع ثيدح هيفو

 ٠ .«ًالوطمأ مهريغو يئاستلاو يذمرتلاو يراخبلا ١

 يف قيقحتلاو | ءهلبق يذلا ثيدحلا يف امك «اهلوأ نم» :تاوضلاو «ةذاش يعد «اهرخا نما :ةياورلا هذه يف عقو اذك ()

 0 1 ' )۲۹١١(,. مقرب «ةحيحصلا»

 هرقل حيجبص م عوفرملاو )١/ ١١۸1/0۷۷(! كانه هونسحو :(11799 /88+ /۲) انه ةثالثلا نوقلعملا هفعض :تلق )٤(

 .يأرلاب لاقي الو ءهمكح يف هنأل عوفرملل يوق.دهاش وهو «هتاذل حيحص فرقوملاو
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 (اهلضف يف ءاج امو < ,«سي» ةروس ةءارق يف بيغرتلا) ۹

 نآرقلا ُبلق» : : لاق ل هللا لوسر نأ ؛ةنع هللا يضر راسي نب ٍلِقْعَم نع (فيعض) (1)- AAS ماع

 . (مُكاتْؤَم ىلع اهوؤرقا .هلُهللا رَمَع الإ ؛ةرخآلا َرادلاو هللا ديرب لجر اهؤرقي ال «4سب#

 .هححصو مكاحلاو ءهجام نباو "هل ظفللاو يئاسنلاو ءدواد وبأو دمحأ هاور

 ءيش لكل نإ» : : دك هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو (عوضوم) (1) ماعم 51:

 . «تاّرم َرْشَع ٍنآرقلا ةءارق اهتءارقي هل هللا بك ؛( ی أرق نمو « ني ٍنآرقلا ُبلقو « ًابلق

 . €0 سیف نود» : ةياور يف داز

 .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 يف *سي» أرق نم" : ل هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضز بدنج نعو (فيعض) (۴)- ۰٥ ۸۸٩

 . «هل َرِفُغ ؛هللا هجو ًءاغتبا ةليل

 ام» باب يف يتأيو» : هنع هللا يضر (يلمملا<لاق) . "هحيحصا» يف نابح نباو ينسلا ن نياو كلام هاور

3[24. /ركذلا ]١4- «ناخدلا# ةروس ركذ «ءاسم الو حابصب صتخم ريغ راهنلاو ليللاب هلوقي
 ١

 («كلملا هديب يذلا كرابت» ة ةروس ةءارق يف بيغرتلا) ٠

 نآرقلا يف ف ٌةروس نإ : : لاق و يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (هريغل ح) (۱)- 140/4 1

 . «(كلملا هديب يذلا كرابت» : يهو هل رفع ىتح ٍلجرل ْتَمَفَش ةيآ نوثالث

 مكاحلاو «ا1هحيحصا يف نابح نب باو هجام ع نباو يئاسنلاو ءهل ظفللاو «هتسحو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .«دانسإلا حيحص» :لاقو

 ٌّيبنلا باحصأ ضعب َبرض : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) (1) - ۸۸۷ - ۷

 هلي يلا ىتأف ءاهمتخ ىتح 4كلملا» ةروس أرقي ناسنإ ربق اذإف ءربق هنأ بسحي ال وهو «ربق ىلع ًءابخ كَ

 ىتح 4كّلملا» ةروس ارقي ناسنإ نبق اذإف ٌربق هلأ بسحأ ال انأو «ربق ىلع يئابخ ُتْيرض !هللا لوسر اي :َلاقف

 : . ٠ ربقلا باذع ْنِم هيجْنُت ةيجنملا يه ٌةَعناملا يه» : لي ئيبنلا لاقف .اهمتَح

 هنأ ىلإ ةراشإ .٠ .بلق يإل و» : هظفلو «لمعلا» يف يئاسنلا دنع وه مث «ةءارقلاب رمألا الإ نيرخألا دنع سيلو :تلق )١(

 .25845) ؟ةفيعضلا يف جرخم وهو «بارطضاو ةلاهج هدانسإ يفو ؛«دنسملا» يف همامتب وهو «رصتخم

سلا اهنم ةريبك ةلمج قاس دقو «« نسي ثيداحأ نم ءيش يف درت ملو «يذمرتلا دنع تسيل ةدايزلا هذه : تلق 222
 ردلا» يف يطوي

 (۲۸۸۷) يذمرتلل هوزعف ! ةثالثلا نوققحملا امأو . ةمحقم اهنأ رهاظلاف ءانه ىنعم اهل تفرع الو 07 61/767 /8) «روثنملا

 !اوضمو

 وهو !ةريره يبأ نع نسحلا نع (138) هدنع هنإف «حماست وأ اطخ ينسلا نبال هوزعو «يرصبلا نسحلا ةنعنع هيف :تلق (۳)

 ٠١(. /ركذلا )١4 يف أطخلا اذه ركذيسو ؛(17145) مقر «ةقيعضلا» يف جرخم

 كلذلو «هريغب ىوقت هنأو «هاو ريغ فيعض هدنس نأ ىلإ ريشي «4نسح ثيدحا : : لاق هنإف «هدنس ال هنتم نسح امنإ :تلق )٤(

 ! (قزل طبخ) ملع ريغب حيحصتلا اودلقف ةثالثلا نوقلعملا امأو «(1175) ؟دواد يبأ حيحص يف هتنيبو ءانه هتنسح

. 
 (٥) 'حيحصلا» يف انه دوعسم نبا ثيدحو ؛(50١١) ؟ةحيحصلا# رظناف . ؟ربقلا باذع نم ةعناملا يهد : ظفلب ًارصتخم تبث دق : تلق
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 : .«بيرغ ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور
 اهنا تددو# : لك هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو (فيعض) ( - 888-7188 |
 . «(كلملا هديب يذلا كرابت ينعي . نمؤم لك بلق يف

 7"2حيحص نييناميلا دنع هدانسإ اذه» :لاقو مكاحلا هاور
\EVo. E.ا ر ا نفر نجعل 37  E E 

 وأ هردض لبق نب یت مل EG NS o :لوغق الجر

 ا ا

 e : لاقو مكاحلا هاور

 اهب لجو رع هللا عم ؛ةليل لك كلما هديب يذلا كرابتإ» أرق نما : رضتخم يئاسنلا يف وهو (نسج)
 أرق نم ٌةروس لجو زع هللا باتك يف اھتاد «(ةعناملا) :اهيمسن ال هللا لوسر دهع يف انكو . . «ربقلا باذع:نم
 . باطأو رثكأ دقف «ةليل لك يف اهب

 ْ (اهعم ركذي امو 4تروك سمشلا اذإ) ةءارق يف بيغرتلا) - دا١

 نأ هرس نم» : 5 هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع (خيحص) (1)- 1405-51
 ءامسلا اذإ و (ترطفنا ءامسلا اذإ# و (تروك سمشلا اذإ :أرقيلف ؛نيعلا ّيأر هنأك ةمايقلا موي ىلإ ٌَرظني
 .14تقشنا

 الو نسحب كيذا اذه يذمرتلا فصي e :هنع هللا يضر (يلمملا لاق) .هريغو يذمرتلا هاور

 : . «داتسإلا حيحص) : :لاقو مكاحلا هاورو . «نوروهشم تاقث هتاورو «لصتم هدانسإو «"ةبارغب
 (اهعم ركذي امو 4تلزلز اذإ» ةءارق يف بيغرتلا) ( 1۲

 يضر سابع نبا نع ((فيعض) (۱) 184 - ٠ نيتفوقعملا نيب ام ادع (هریغل ح)) (۱)- ۷۷ - 141
 «نآرقلا ثلث لدجت «دحأ هللا وه لقط [و «نآرقلا فصن لدعت تلزلز اذإ) : : ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا

 1 . «نآرقلا عبر لدعت (نورفاكلا اهيأ اي لق و
 لاقؤ لا نبا نع ءاظع انثدح : يرّتعلا ةريغملا نب نامي نع امهالك ؛ مكاحلاو يذمرتلا هاور

 .داتسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو . . «ةريغملا نب نامي ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح» : : يذمرتلا

 .هاو وهو :يندعلا رمع نب صفج هيف نأب يبهذلا هبقعت : تلق ()

 00 امهريغو 0615/60 ؟قازرلادبع» و ( ۰ ه) سيرضلا نبال ءنآرقلا لئاضف نم اهتكردتساو لصألا نم تطقس قش
 9 : . ىرخألا ءاطخألا ضعب تححص

 ينل لوو بكل لقاعك عيحص وح ؛ةببرغ نسج ثينحا :لاق هنأ اهريغو ساعدلا ةعبط يف عقو نكل :تلق .()
 . ظفاحلا هداتسإ دوجو )۸١ ۰(٠ «ةحيحصلا» يف هتجرخ دقو

 = «نورفاكلا ةروس# لضف يف هيف درو ام نكل .؟هوفعض نامي لب :تلق» :(93إ / )١ هلوقب يبهذلا هبقعتو :تلق )6(
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 له» : هباحصأ نم لجرل لاق ةَ هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۲)- 40-05
 هللا وه لق كعم سيلأ» :لاق .هب جوزنأ ام يدنع “ألو !هللا لوسر اي هللاو ال :لاق .«؟نالف اي تجوزت

 :لاق . ىلب :لاق .2؟حتفلاو هللا رصن ءاج اذإإ9 كعم سيلأ» :لاق .«نارقلا ثلث» :لاق .ىلب :لاق .«؟4دحأ

 كعم سيلأ» :لاق :؛نآرقلا عبر» :لاق . ىلب :لاق .«؟(نورفاكلا اهيأ اي لق كعم سيلأ» :لاق .«نآرقلا عبرا

 ْ .«جّوزت جّوزت «نآرقلا عبر" :لاق . ىلب :لاق .(؟(ضرألا تلزلز اذإإ»

 اذه يف ملكت دقو .ىهتنا «نسح ثيدح اذه» ؛لاقو .سنأ نع نادرو نب ةملس نع يذمرتلا هاور

 . "1 باتكلا رخآ يف ينعي] ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا يتأي ةملسو .«زييمتلا» باتك يف ملسم ثيدحلا

 (4رئاكتلا مكاهلأ» ةءارق يف بيغرتلا) ٠5

 عيطتسي ال[أ]» : ءا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع (فيعض) (۱) - 81-14

 مُكاهلأ» ارقي نأ مكدحأ عيطتسي .امآ» :لاق ؟َكلذ ٌعيطتسي نمو :اولاق . ؟موي لک ةي تأ آر نأ ْمكدحأ

 . («رثاكتلا

 ا م ا تي م

 (4دحأ هللا وه لقط ةءارق يف بيغرتلا) ١

i e 11:عمسف كي هللا لوسر عم ٹلبقا :  

 هللا لوسر لاقف «(دحا ًاوُفُك هل نكي ملو . دلوي ملو دلي مل . دمصلا هللا . دحأ هللا وه لقإ» :أرقي الجر

 لجرلا ىلإ بهذأ نأ تدرأف :ةريره وبأ لاقف .«ةنجلا» :لاقف ؟هللا لوسر اي اذام :هتلأسف .«تبجوا : ةي

 . بهذ دق هتدجوف .لجرلا ىلإ تبهذ مث كي هللا لوسر عم ٌءادغلا ينتوفي نأ ُتْقِرَق مث .هرشبأف

 :لاقو .هرخآ ىلإ .٠ . .تدرأف» :ةريره يبأ لوق هدنع سيلو ؛يذمرتلاو هل ظفللاو - كلام هاور

 . ؟داتسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛ يئاسنلاو . . ؟بيرغ حيحص نسح ثیدحا

 .ُتْفَخ :يأ ؛ءارلا رسكب (ٌتّقرف)

 ثلث مكيلع آرقأس ينإف ؛اودشحلا» : م هللا لوسر لاق : : لاق هنعو (حیحص) (۲) - 1 ۱٤۷۹

 ينإ :ضعبل انضعب لاقف . لخد مث . «دحأ هللا وه لقط :أرقف لكي يبنلا جرخ مل . دشح نم ٌدَشَحَف . «نآرقلا

 ًارقأس :مكل تلق ينإلا : :لاقف كي هللا يبن جرخ مث .هلخدأ يذلا كلذف ءءامسلا نم هءاج :* رخ اذه ىرأ

 .«نآرقلا ثلث لدعت اهنإ الآ «نآرقلا تلت مكيلع .

 . ؟حيحصلا» يف اهلجأ نم هتدروأ دهاوش هل 8# صالخإلا# و ِِ

 .باوصلا وهو «؟امو» : ظفلب ابيرق هديعيسو ؛ةثالثلاو «ةرامع ةعوبطمو لصالا اذك )١(

 . فيعض هنأ ًاريخأ ظافجلا يأر هيلع رقتسا يذلا :تلق (۲)

 ىلع هأربخ# :هنم ةخسن يفو ««ملسم» نم هتححصف «هأربخ اذه ىرن انإ» :ةثالثلا نيقلعملاو ةرامع ةعوبطمو لصألا (۳)

 تافيرحتلا نم ره لب !هل لصأ ال اممف ؛!هربخ ريخ اذه ىرأ ينإف :ملسم ةياور يف» :ةرامع ةيشاح يف ام.امأو . بصنلا

 . هيف تعقو يتلا ةريثكلا



 1 .يذمرتلاو ملسم هاور

 نأ ملكدحا رجعي :لاق هلو يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبا نعو (حيحص) 077-1406

 .«نارقلا ثلث لدعت «دحأ هللا وه لقإ»» : لاق ؟نآرقلا َتلئأرقي فيكو : اولاق . «؟نآرقلا ثلث ةليل يف أرقي

 GN لإ E ىلع وغانا ا لاق ةياور يفو

 . «نآرقلا

 1 . ملسم هاور

 زجغيأ» : كلا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بويأ يبأ نعو (هريغل ص) (4) - 1481-1

 . «نآرقلا ثلث أرق دقف «4دمصلا دحاولا هللا :أرق نم ؟نآرقلا ثلث ةليل يف أرقي نأ مكُدحأ

 .. نسخ ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 لقال ارقي اجر مس الجر نأ : هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (0)- ١487-04

 هللا لوسر لاقف  اهّلاقتي ٌلجرلا ناكو «هل كلذ ركذف فک ينلا ىلإ ءاج حبصأ املف ءاهددري «دحأ هللا وه
 . «نآرقلا ثلث لدعتل اهنإ «هديب يسفن يذلاو» : ع

 رجا نامسنلا نب داق وه ءیراقلا لجرلاو» :(ظفاحلا لاق) .يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلاو كلام هاور

 ١ 1 . «همأ نم يردخلا ديعنس يبأ

AA _ 144نم لجرل لاق كي هللا وسر نأ : هال هلا رت اكلي يلوا نمو فيضع 10  

 هللا َّوُه لم كعم سيلا» :لاق .هب ورت ام يدنع امو !هللا ٌلوسر اي هللاو ال : لاق . «؟َُجّوَرَت له :

 . ؛ناَرقْلا تلم : لاق .ىلب :لاق .(؟4دح

 . [ًالوطم باب لبق] مدقتو . «نسح ثيدحال : لاقو يذمرتلا هاور

 :لاق هللا لوسر نع هنع هللا يضر ينهجلا سنأ نب ذاعم نع يورو (فيعض) (1) - مقنع

 ًاذإ و اقل: ؛ّتجلا يف ًارْضَق هل هللا ىنب ؛تارم رشع اهب ىتح حا هللا َوُم لَ ارق ْنَم١

 1 .؟ُبَيَطأو ُدَيُكأ ةللا» : 86 لا لور لادن اللا ارس اي ريت

 5 : .دمحأ هاورا

A11ناكو ءب ىلع الجر ثعب لَو يبنلا نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو جش <  
 هولس» :لاقف . ةي يبنلل كلذ اوركذ ءاوعجر املف ٠ ««دحأ هللا وه لقإلا ب متخيف «مهتالص يف هباحصأل أرقي

 هوربخأ» : هلك يبنلا لاقف . اهب أرقأ نأ بحأ انأو ‹نمحرلا ةفص اهنأل :لاقف ؟هولأسف . «؟كلذ عنصي ءيش يأل

 .. (هيحي هللا نأ

 : : يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور
 املف :هرخآ يف لاقو «هنم لوطأ سنأ نع يذمرتلاو ًاضيأ يراخبلا هاورو (حيحص) (۷)- ٠-1484

 حامل هترياغم ىلع هيبنتلا نيعتي ناكف :1. . .ءابق دجسم يف مهمؤي راصتألا نم لجر ناك# :هلوأ رخآ قايسب نكلا» :يجانلا لاق 00
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 موزل ىلع كلمحي امو ؟كباحصأ هب كرمأي ام لعفت نأ كعنمي ام !نالف اي» :لاقف ربخلا هوربخأ اي يبنلا مهاتأ

 . «ةنجلا كّلخدأ اهايإ كيح» :لاقف .اهبحأ ينإ :لاقف .«؟ةعكر لك يف ةروسلا هذه

 ثيداحأ ًاضيأ مدقتو . بابلا اذه نم ثيداحأ هريغو «تاولصلا ربد هلوقي ام» باب يفو» :(ظفاحلا لاق)

 .«ةقرفتم باوبأ يف اهلضف نمضتت
 (4نيتذوعملا) ةءارق يف بيغرتلا) 6

 رت ملأ : ك هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر رماع نب ةبقع نع (حيحص) (1)- ۲ ۱٤۸١

 . ««سانلا برب ذوعأ لق# و «قلفلا برب ذوعأ لق ؟نهلئم َرْي مل . ةليللا تلزنأ تايآ

 . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

 ٌريخ كّملعأ الأ !ةبقع اي» :لاقف ءرفسلا يف ةَ هللا لوسرب دوقأ تنك :لاق :هظفلو «دواد وبأو (نسح)

 . ثيدحلا ركذف «سانلا برب ذوعأ لقال و 4قلفلا برب ذوعأ لقط ينمّلعف “؟اتئرف نیتروس

 ذإ ء(ءاوبألا) و (ةفحجلا) نيب هَ هللا لوسر عم ريسأ انأ امنيب :لاق دواد يبأل ةياور يفو (هريغل ص)

 :لوقيو « سانلا برب ذوعأ#» و «قلفلا برب ذوعأ ب ذوعتي ةا هللا لوسر لعجف «ةديدش ةملظو حبر اََْيِشَع
 .ةالصلا يف امهب انمؤي هتعمسو :لاق . «امهلثمب ٌدّوعتُم َذَوَعَت امف ءامهب ذوعت !ةبقع اي»

 ««دوهإ ةروس نم أيا ينئرقأ !هللا لوسر اي :تلق : هظفلو ««هحيحصال يف نابح نبا هاورو (حيحص)

 هدنع غلبأ الو «هللا ىلإ ٌبحأ ةروس أرقت نل كنإ !رماع نب ةبقع اي» : ةي يبنلا لاقف .فسويإ ةروس نم ًايآو
 . «لعفاف ةالصلا يف َكّتوفت ال نأ تعطتسا نإف « (قلفلا برب ذوعأ لق أرقت نأ نم

 . (سانلا برب ذوعأ لق ركذ امهدنع سيلو .«دانسإلا حيحص» :لاقو «هذه وحنب مكاحلا هاورو

 رك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حيحص نسح) (۲) - ١485-6

 .«4سانلا برب ذوعأ لق و «قلفلا برب ذوعأ لق»» :لاق ؟يمأو تنأ يباب أرقأ امو : تلقف .«!رباج اي أرقا»

 . اامهلثمب أرقت نلو ءامهب أرقا» : لاقف .امهتأرقف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا اذه ريغ يف امهركذ يتأيسو .«هحيحص» يف نابح نباو ؛ يئاسنلا هاور

 رکا باتك ٤

 هيلع ةموادملاو ارهجو ارس ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلا يف بيغرتلا) ١

 (ىلاعت هللا ركذ رثكي مل نميف ءاج امو
 انأ : هللا لوقي» : لَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) 4-/١480 

 «ةالصلا ةفص» رظنا . كلذ ىلع هيبنتلا امهيلع يغبني ناكف ءلوصوم يذمرتلا دنعو «قلعم يراخبلا دنع وهو :تلق .«هلبق =

 تحت هرثاسو ؛هنم يناثلاو لوألا عبط دقو  (قلعم ١- مقر) «يراخبلا رصتخم» و ء(فراعملا ةعبط 31١7-1١١5 ص)

 .(٥۱۷۷و٤۷۷) ارصتخم اضيأ نابح نبا هاورو - عبطلا

 )١( نيلصفنم نيباتك امهلعج مت دقو ؛«ءاعدلاو ركذلا باتك» :انه لصألا يف .
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 الم يف هترکذ الام يف ينركذ ناو ؛يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإف ؛ «ينركذ اذإ هعم انأو « يب يدبع نظ دنع
 هتينأ يشمي ينانأ نإو ءًاعاب هيلإ ُثبرقت  ًاعارذ لإ برقت نإو ءًاعارذ هيلإ ثبرقت اربش ّيلإ برقت نإو ءمهنم ريخ
 1 00 3: .ةلوره

 : . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 عسا لاو: ةداتق لاق» : هرخآ يف دازو «“ ”'حيحص دانسإب.هوحنب دمحأ هاورو (حيحض) (۲)- ٠-1488

 . «ةرفغملاب

 لج هللا لاق» : ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نغو (ركنم) (۱) 844 8

 3 قيفرلا ي رکا الإ الم يف يكب الو «يتکنالم نيام يف ر الإ هيفن يف دبع يك ال : هرکذ

 .«ىلعألا

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 كرابت هللا لاق» : : لاق اإ يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) 60 - ۱٤۸۹ - ملك

 ۾ يفرك نيالا نښ ريخ لام يف كقركذ الم يف ينركذ اڌو «ًايلاخ كتركذ ًايلاخب ينتركذ اذإ !مدآ نبا اي : ىلاعتو

 . 'مهيف

 يحتم ةانسإبرا ازبلا هاور

 لجو زع هللا نإ" : :لاق لَ يبنلا نع هنع هللا يضر ةريزه يبأ نعو (هريغل ص)(4)- ۷ - ۱۹١

 . «هاتفش يب تكرختو «ينركذ وه اذإ يدبع عم انأ :لوقي

 . «هحيحص") يف نابح نب باو هل ظفللاو  هجام نبا هاور

 (سفنلا) نم «ثيدحلا اذه يف ةروكذملا تافصلا هذه ليوأت  فلسلل ًافالخ  مالكلا ءاملع نم نيرخأتملا دنع رهتشا :تلق . (1
 داكي الف «عدبلاو ءاوهألا لهأ نم مهلاثمأو ةلزتعملا تاهبشب مهرثأت ةرثكو ءمهنطع قيضل الإ كلذ امو . . .و (برقتلا) و

 هنم نورفي مث ؛هيبشتلا يف نوعقيف «تاقولخملا تافصك اهنأ مهبولق ىلإ قباسلا ناك الإ تافصلا هذه هعمس قرطي مهدحأ

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل : ىلاعت هلوق نيرضحتسم اهعامس نيح اهوقلت مهنأ ولو ؛مهمعزب هيزنتلا ءاغتبا ليوأتلا ىلإ

 عمم يه مهناميإ يف مهئأش كلذ يف مهنأش «ىلاعت هب قيلي ام ىلع اهقئاقحب اونمآلو «ليوأتلا ىلإ اونكر امل «ريضبلا
 نم اوجنلو ءاوحارأو اوحارتسال انه كلذ اولعف ول ؛ثداوحللل هتهباشم نع ههيزنت عم «لجو زع هتافص نم امهريغو رصبلاو
 هللا بعز «ةيعيت نبا مالتبإلا عيش يدك الع يف جرت نت 5 نإ عجارو .كاده مهللاق .هتافصو مهبرب مهناميإ يف مهضقانت

 . ىلاعت

 «هللا همحر فتصملا همهوأ امك ةريره يبأ ثيدح نم سيلو ؛ةكلام نب سنأ ثيدح نم (۱۳۸ /۳) «دنسملا# يف ره : تلق (۲)

 1 و OE ORR ETE ًاصاخ ًامقر هتيطعأ كلذلو

 !اهلوصأ ىلإ عوجرلا مدع عم «سراهفلاب ةناعتسالاب ءافتكالاو ! عبشتلا يف مهتداع

 «فيعضلا .(ناّبز) هيف ثيدحلا نإ مث )98/1١(. «دئاوزلا 'عمجما و «يناربطلا» نم بيوصتلاو .«الملا قيقرلا) :لصألا .(۳)

 رظناف .«يسفن يف هتركذ الإ . . .» :هنم ىلوألا ةرقفلا يف ظوفحملا نإف < ةحيحصلا ثيداحألا ضعبل هتفلاخمل ؛رکنم هنتمو

 .(53111) ةفيعضلا» يف جرخم وهو .(ىلعألا قيفرلا) ركذ يهو ءىرخأ ةفلاخم هيفو . «حيحصلا»
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 نإ !هللا لوسر اي :لاق اجر نأ :هنع هللا يضر رسب نب هللادبع نعو (حيحص) ١191-4 - )١(

 . هللا ركذ نم ًابطر كناسل لازي ال» :لاق .هب ثبشنأ ءيشب ينربخأف ؛ يلع ترثك دق مالسإلا عئارش

 ««هحيحص)» يف نابح نباو «هجام نباو ««بيرغ نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو - يذمرتلا هاور

 . ؟دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو

 . قلعتأ : يأ (هب ثبشتأ)

 ١141-8 -_) )5مهل لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نأ ؛رماخُي نب كلام نعو (حيحص نسح) :

 ٌبْطَر كئاسلو تومت نأ» :لاق ؟هللا ىلإ ٌبحأ لامعألا يأ : تلق نأ ال هللا لوسر هيلع ٌتقراف مالك رخآ نإ
 ؛هللا ركذ نم .

 ىلإ اهبرقأو لامعألا لضفأب ينربخأ :لاق هنأ الإ  رازبلاو - هل ظفللاو - يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 . «هحيحص# يف" نابح نباو - ؟هللا

 قُم يلجرب يب ّيِرسُأ ةليل ٌثررَم» : ا يبنلا لاق : لاق قراخملا يبأ نعو (ركنم) (۲)- ۰-۸٩٩
 ناک جر اذه : لاق ؟وه ْنَم :ُثلق .ال :ليق ؟ٌبن :ُبلق .ال :ليق ؟ُكّلمأ ؛اذه ْنَم :ٌتلق «شرعلا رون يف

 . ديدلاول بَ ملو ءدجاسملاب ُّنّلَعُم هبلقو هللا رك ْنِم ٌبطر هثاسل ايندلا يف

 | . "”السرم اذكه ايندلا يبأ نبا هاور

 قتعأ الجر نإ : ءادردلا يبأل لبق :لاق دعجلا يبأ نب ملاس نعو (فوقوم فيعض) (7) ۸۹1-۱

 لازب ال ْنأو يراهنلاو ٍليللاب ٌموُرلَم ناميإ كلذ ْنِم ُلَضْفأ ٌريثكل يلجر لام ْنِم ِةمَسَ َةثم ّنإ :لاق ؟ِةَمَسَن ةئم

 .هللا ٍرْكذ ْنِم ًابطر مُكِدَحأ ناسل

 . نح دانسإب ًافوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 مكئتنأ الأ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (۷) - ١198-17

 مكل ريخو «قرولاو بهذلا قافنإ نم مكل ريخو ؛مكتاجرد يف اهعفرأو «مككيلم دنع اهاكزأو «مكلامعأ ريخب
 نب ذاعم لاق .«هللا ركذ» :لاق .ىلب :اولاق .«؟مكقانعأ اوبرضيو «مهقانعأ اوبرضتف ؛مكٌودع اْوَقْلَت نأ نم

 . هللا ركذ نم هللا باذع نم ىجنأ ٌءيش ام : لبج

 :مكاحلا لاقو «يقهيبلاو مكاحلاو هجام نباو يذمرتلاو ايندلا يبأ نباو ءنسح دانسإب دمحأ هاور

 . ؟داتسإلا حيحص»

 .[ش] !!«نابح نيا هاور» 3١4(: /۲) «بيغرتلا حيحص» عوبطم يفو ؛لصالا يف اذك )00

 . يجانلا ظفاحلا هلاق .امهّبسل هيف ضرعتي ًالعف لعفي مل :يأ 0
 وهو «ةلاهج هيف دانسإلاو ؛ثلاثلا نرقلا فصتنم يفوت (قراخملا يبآ) نع يوارلا نأل ؛لضعم هنأ باوصلاو !لاق اذك (۳)

 .(5859) «ةفيعضلا» يف جرخم

 ًاضيأ يقهيبلا هجرخأ هجولا اذه نمو . متاح وبأ لاق امك ءادردلا ابأ كردي مل دعجلا يبأ نب ملاسو ! ةثالثلا هدلقتو «لاق اذك (5)

 .(1۲۷ ٤۳١/ /۱) «بعشلا» يف



 ؛:ًاعاطقتا هيف نأ الإ ؛ديج دانسإب ذاعم ثيدح نم ًاضيأ دمحأ هاورو (هريغل ص) (۸)- :٠-١444

 ورع نب هللادبع نعو ((عوضوم) (4) - ۸۹۷ نيتفوقعملا نيب ام ادع (هريغل ص)) (4)- 1448-7158
 نم امو ؛[هللا ُركذ بولقلا ةَلاَقَص َّنإو < َكلاَقَص ۽ ِءيش لكل َّنإ]* : لوقي ناك هنأ ؛ةللي يبنلا نع امهنع هللا يضر

 : a لاق ؟هللا ليبس يف داهجلا الو :اولاق “هللا ركذ نم هللا باذع نم ىجنأ ءيش

 : .هل ظفللاو «ناتس نب ديعس ةياور نم يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 قا لئن هللا لوسر أ : هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يورو (فيغض) (6)- 48-5

 يئزاغلا نمو !هللا لوسر اي :ُثلق :لاق . «ًاريثك هللا َّنوركاذلا». : لاق ؟ةمايقلا موي هللا دنع ًةجرد ٌلضفأ دابعلا

 هللا: نوركاذلا ناكل: ؛ًامد بضَتْخَيو ّرسكني ىتح نيكرشملاو راّقكلا يف هفيسب َبّرَض ول» :لاق ؟هللا ليبس يف

 ا : 1 ا . (ًةجرد ٌلضفأ

 1 .«بيزغ ثيدحا : لاقو يذمرتلا هاور

 .«هللا َنوركاذلا» : لاق ؟ةجرد ٌمظعأ سانلا يأ !هللا لوسر اي : يق : لاق ًارصتخم يقهيبلا هاورو ْ

 نما :ةلي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريمل ص) 1445-0 )1١(

 .«هللا ركذ رثكيلف ؛هدهاجي نأ ودعلا نع يجو «هّقفني نأ لاملاب لخبو :هدباكي نأ ليللا نع مكنم زجع

 اورو أ حيحصلا» يف مهب جتحم هتيقبو ؛تاّنقلا ىبحي وبأ هدنس يفو . هل ظفللاو «رازبلاو يناربطلا هاور

 .ًاضيأ هقيرط نم يقهببلا
 ٌيمدآ لم ام : لاق الڳ يبنلا ىلإ هعفر هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل حا (11) - ۹۷ - 1117

 ليبس يف هاهجلا الود : لاق ؟هللا ليبس يف داهجلا الو :ليق .«ىلاعت هللا ركذ نم باذعلا نم هل ىجنأ ًالمع

 , ؟عطقني ىتخ هفيسب برضي نأ الإ هللا

 .«حيحصلا» لاجر امهلاجرو ؛«طسوألا» و «زيغصلا» يف يناربطلا هاور

 نإ :لاق كلا وسر نأ ؛هع هللا يضر يرعشألا ثراحلا نعو (عيحص) (110- 1448- ¥

 اظبأ هنأکف . نهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب رمأيو «نهب لمعي نأ تاملك سمخب ايركز نب ىبحي ىلإ ىحوأ هللا
 نأ امإف «نهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب رمأتو «نهب لمعت نأ تاملك سمخب كرمأ هللا نإ :لاقف ىسيع هاتأف «نهب

 :لاق . بَّذَعُأ وأ يب فسخي نأ نهب يتتْفَبَس نإ فاخأ ينإف «لعفتال !يجأ اي :لاقف .مهربخأ نأ امإو «مهربخُت
 هللا نإ :لاقف مهبطخ مث «""تافرشلا ىلع اودعقو «دجسملا ًالتما ىتح سدقملا تيبب ليئارسإ ينب عمجف

 ردضي فيك فلؤملا نم بجعلاف «ظفاحلا لاق امك عضولاب هريغو ينطقرادلا هامر كورتم ءيصمحلا يدهم وبأ وه :تلق )١(

 نم ؤهو !هوفعضف ينابيشلا نانس وبأ هنأ اومهوت مهنأ ةثالثلا لهج نمو .(5941) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو !(نع) ب هئيدح

 .)0 AY-0 - 5175) مقرب يتلا رباج ثيدحب ةيوق ٠ . يش نم امو» :ثيدحلا ةمتتؤ !!ملسم لاجر

 5) 'مدقت اميفر «(٩۱۸۹و ۹۳۰) «ةميزخ نبا حيحصا و ةثالثلا نيقلعملاو ةرامع ةعوبطم يف عقو كلذكو «لصالا اذك (۲)

 مضي (قرشلا) يع امنإد ءانه لاق اذك» : هلوقب يجانلا هبقعت كلذلو «باوصلا وهو (فرَّلا) ظفلب (باب 5 لوأ /ةالصلا

 . (ةالصلا يف تافتلالا) يف هركذ امك ؛ءازرلا ناكسإب ةفرش عمج ؛ هيناث حتفو هلوأ
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 :نهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب َرْمآو «نهب لمعأ نأ تاملك سمخب ّىلإ ىحوأ

 هلام صلاخ نم ًادبع ىرتشا ٍلجر ٍلثمك هللاب كرشآ نم لَم نإف ءثيش هللاب اوكرشت ال [نأ] نهو ١
 نأ ىضري مكيأف !هديس ريغ ىلإ عفريو لمعي لمجف .ّيلإ عفراو لمعا :لاقف ًاراد هنكسأ مث «قرو وأ بهذب

 .ائيش هب اوكرشت الف ءمكقزرو مكقلخ هللا نإف ؛كلذك هّدبع نوكي

 . تفتلي مل ام هدبع هجو ىلإ ههجوب لبقي هللا نإف ءاوتفتلن الف ةالصلا ىلإ متمق اذإو - ؟

 ءاهحير دجي نأ بحي مهلك «كسم نم ةرُص هعم ةباصع يف لجر لثمك كلذ لثمو «مايصلاب مكرمآو ٣
 . كسملا حير نم هللا دنع بيطأ مايصلا نإو

 ؛هقنع اوبرضيل هوبرقو «هقنع ىلإ هدي اوقثوأف «ودعلا هرسأ لجر لثمك كلذ لثمو ءةقدصلاب مكرُمآو  ؛
 . هسفن ىدف ىتح ريثكلاو ليلقلا يطعي لعجو «مكنم يسفن ّيدفأ نأ مكل له :لوقي لعجف

 «ًائيصح انصح ىتأ ىتح .هرثأ يف ًاعارس ودعلا هبلط لجر لثمك كلذ لثمو «أريثك هللا ركذب مكرمآو  ه

 . ثيدحلا «هللا ركذب الإ ناطيشلا نم وجني ال دبعلا كلذكو «هيف هسفن زرحأف

 ««هحیحص) يف نابح نباو هل ظفللاو  «هحيحص# يف ةميزخ نباو ؛هضعبب يئاسنلاو يذمرتلا هاور

 همامتب ىضمأأ .«حيحص نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو ««ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو
 . [۳۷ /ةالصلا ٠

 َبهذلا نوزنك نيذلاو» :تلزن امل :لاق هنع هللا يضر نابوث نعو (هريغل ص) (18) ١444-4

 ول «ةضفلاو بهذلا يف تلزنأ :هباحصأ ضعب لاقف «هرافسأ ضعب يف ةي هللا لوسر عم انك :لاق «ةضفلاو

 . «هناميإ ىلع هنيعت ةنمؤم ةجوزو « ركاش بلقو «ركاذ ناسل هلضفأ» :لاقف ؟هذختنف ٌريخ لاملا يأ انملع

 .«نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو .هجام نياو هل ظفللاو  يذمرتلا هاور

 ٌنُهيطعُأ ْنَم ٌعبرأ» :لاق لك يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (1)- 844-48

 يف "نوَ هيغبت ال ةجوزو ءارباص ءالبلا ىلع ًاندّبو «ًاركاذ ًاناسلو ءاركاش ًابلق :ةرخآلاو ايندلا ٌريخ ىطعأ دقف

 .«هلامو اهم

 . ديج دانسإب يناربطلا هاور

 َنَرُكذَيلا : لاق ةا هللا ٌلوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (۷)- 400-76

 . (ىلُعلا ٍتاجرّدلا مُهَلَحْدُي ِةَدهَمُملا شرفا ىلع ايندلا يف ٌماوقأ هللا
 . مثيهلا يبأ نع جارد قيرط نم ؛هحيحص# يف نابح نبا هاور

 .(۱۸۹5) «مایصلا» يف (1)

 )١/143(: هلرقب هرسفف يجانلا هيلع ىرجو ء(۲/حاكتلا -۱۷) يتب اميف رركت فيحصت وهو «(ابوح) :لصالا (0)

 وه هتبثأ يذلا اذه نكلو ؛(انوخ) نم ًابيرق ناك نإو ىتعملا اذهو .«مثإلا (ةبوحلا) ءاهحتفو ءاحلا مضب (بوحلا) رد

 هعبت مهو هدانسإل فنصملا ديوجتو امهريغو )۷۲١۸( مقر ًاضيأ ؛طسوألا» و يناربطلا ريبك» نم ةديج ةخسن يف طوبضملا

 )1١33(. «ةفيعضلا# يف هببس ُْتنيِب « عمج هيلع
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 ركذي يذلا لثم :هللكي يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (حپحص) (14)- 1800 - 1۷۱
 .«تیملاو يحلا لئم ؛ هّبراركذي ال يذلاو هر

 ف هللا ركذي يذلا تيبلا لثم» : لاق هنأ الإ ؛ملسمو يراخبلا هاور

E (فيعض) لاق لي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نعو: )۸( - A.11۷ 

 .(نونجم : اولوقي ىتح هللا رك

 .دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛هحيحص» يف نابح نباو «ىلعي وبأو دمحأ هاور

  TTYل هللا ٌلوسر لاق : ديري رح سك رول ل :

 يناربطلا هاور.. «َنوؤارُم مکا | :ٌنوقفانملا لوقي ًاركذ هللا اوركذلا»

 .السرم ءازوجلا يبأ نع يقهيبلا هاورو (فيعض)

 قيرط يف ریس هلا لوسر ناك : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (خيحص) (16) اهم
 ور اما 0 «نودّرَفُملا قبس «نادْمُج اذه ءاوريس» :لاقف :(نادْمَج) :هل لاقي لبج ىلع رمف ءةكم
 ."[تارکاذلاو] 1 ًاريثك هللا نوركاذلا» : لاق ؟هللا لوسر اي

 :هظفلو يذمرتلاو «هل ظفللاو «ملسم هاور ْ

 هلع دخلا عف هللا ركب نوريهتشملا» : لاق ؟َنودُيَفُملا امو !هللا لوسر اي :(فیعض) ٠-)*40(
 .«ًافافخ ةمايقلا موي هللا نونأَيَ ماقا

 ءركذلاب نوخلوملا مه : قوف نيتانثملا نيءاتلا حتفب (نورتهتسملا) .“ءارلا رسكو ءافلا حتفب (نودرفملا)
 مهب لعف ام الو «مهيف ليق ام نولابي ال ؛هيلع نوموادملا

 ضار ناطيشلا نإ : :لاق ل ينا نع هنع للا يضر سنأ نع يورو (فيعض) ١1( 7 - و4١ الالم

 . لق مّقَعلا يسن ناو « «َسَتَح هللا رد نف ٌمدآ نبا ٍبْلَق ىلع همطَخ

 ١ . يقهيبلاو ىلعي وبأو ايندلا يبأ نبا هاور

 . همف وه : ةلمهملا ءاطلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب (همطَخ) و

 زكذي» :لصألا ناكز ء(۷٠٤1) «تاوعدلا» يف يراخبلا دنع هلبق يذلا ظفللاو 1 /ةالصل | )٥- يق همامتب مدقت :تلق (
 ةيتفلا» عج ارق كلذ نيب مث .هل عقو يذلا ىنعملاب هاور يراخبلا نأ ظفاحلا دانأر .هنم هئححصف نيعضوملا يف هللا
 .تكش نإ 7

 ؛ةفيعضلا) يف جرخم هدعب .يذلاو وهو .يبهذلا هركنتسا دقو !؟ةحصلا هل ىنأف امشيلا ي أ نع ًاضيأ جارد هيف :تلق ()
 .(ةلاله16)

 . (97/8) «ملسملا نم اهتكردتساو !ةثالثلا نيقلمملاز «ةرامع ةعوبطمو «لصألا نم تطقس ()
 نم مهتدع يه امك اوححص لب رفرف ملف ةثالثلا نوقلعملا امأو «نيظفللا نيب ريبك قرفلاو ءاكورتم هدانسإ يف نأل :تلق (

 !اذه لثم يف طلخلا

 .؟سوماقلا# و ؛ملسم# يف امك ءارلا ديدشتبو : تلق )0(



 الإ ٍةليَثو موي ْنِم ام» :لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نع يورو (فيعض) (۱۲)- 4008-5
 1 . مَرْكذ ُهَمهلُي نأ نم ٌلضفاب دبع ىلع هللا َّنَم امو ؛هدابع ْنِم ٌءاشي ْنَم ىلع اهبنُمَي ةقدص هيف لجو رع هللو

 .ايندلا يبأ نبا هاور

 هلأس ًالجر نأ : هللا لوسر نع هنع هللا يضر “اعم نع يورو (فيعض) (18) - ۷ - ٩۰٩

 ؟ًارجأ ٌمظعأ "”نيمث ئاصلا أف :لاق . ارك ىلاعتو كرابت هلل مهّرثكأ : :لاق ؟ارجأ ٌمظعأ نيدهاجملا يأ :لاقف

 قي هللا لوسرو َكِلذ لك ءةقدصلاو ءٌجحلاو «ةاكزلاو..ةالصلا ركذ مث . ؟ركذ ىلاعتو كرابت هلل مهُرثكأ» :لاق

 .لاقف . ريخ ٌلكب َنوركاذلا َبَهَذ !ٍصْفَح ابأ اي :رمعل ركب وبأ لاقف . «ًاركذ ىلاعتو كرابت هلل مُهُرَدكأ» :لوقي
 .1ْلَجأ» : لك هللا لوسر

 يناربطلاو دمحأ هاور

 الجر ّنأ ول» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (فيعض) ٩٩۷-۸ - )۱٤(

 . «لضفأ هلل ٌركاذلا ناك هللا ُرُكذيُرَخآو ءاهمسقتي ٌمهارد رجح يف

 .؛هللا ركذ نم ّلضفأ ٌةقدص ام» :”ةياور يفو (ًادج فيعض) ٠-۹۸ -)٠١(
 . نسح مهثيدح امهتاورو «يناربطلا امهاور

 . ينصؤأ !هللا لوسر اي :تلاق اهنأ ؛امهنع هللا يضر سنأ ٌمأ نعو (فيعض) (17) - ودو اا

 ركذ نم يرثكأو ءداهجلا لضفأ اهّنإف ءضتارفلا ىلع يظفاحو ؛ةرُجهلا لضفأ اهنإف ؛ يصاعملا يرجها» :لاق
 . (هركذ ةرثك نم هيلإ ٌبحأ ٍءيشب ةللا َنيتأت ال كّنِإَ هللا

 .ديج دانسإب يناربطلا هاور

 هنيقلت نأ هللا ىلإ لامعألا ٌبحأ هَّنإَف ؛ًاريثك هللا يركذاو» : سنأ مآ نع “مهل ةياور يفو (فيعض)
 1 ی

 ذاعم قالطإلا دنع دارملا نأل ؛هدّيقي نأ فنصملا ىلع يغبني ناكف )٤۳۸/۳(« هدنسملا» يف امك ينهجلا سنأ نبا وه :تلق (1)

 .(5 /داهجلا )١1 يف هلثم هل قبس دقو «لبج نبا

 قايسلاو «دنسملا» نم بيوصتلاو !!مهتعبط يف ةدلقملا ةثالثلاو ةرامع هيلع ىرج فيحصت وهو «(نيحلاصلا) :لصألا (؟)

 . يجانلا خيشلا فيرحتلا اذه ىلع هبن دقو «هديؤي

 يضر سابع نبا ةياور نم يه امنإو «كلذك سيلو «هسفن ىسوم يبأ ثيدح نم هنأ مهوي وهو «هللا همحر فلؤملا لاق اذك (۳)

 قالطإ همهوي امل ًافالخ ؛«طسوألا يناربطلا مجعم» يف امهاتلك لوألا ةياورلاو ؛يهو يجاتلا ظفاحلا هيلع هن امك « هنع هللا
 .(4514/) مقر «ةفيعضلا» يف هتققح امك كلذك سيل ««نسح مهثيدح امهتاور» : هلوقو ؛يناربطلل امهايإ فنصملا وزع

 كلذكو .«طسوألا# و «ريبكلا» يف يناربطلل يمثيهلا اهازع ىلوألا ةياورلاو ؛ةيرهاظلا ةطوطخمل قفاوملا وهو ءلصألا اذك )٤(

 عوجر حصي كلذبو .6«طسوألا» و ؛ريبكلا» يف# :ىلوألا يف هلوق خسانلا وأ فلؤملا ملق نم طقس هلعلف ءامهيلإ اهازع هذه

 هيلإ اهزعي ملو «هيف هنع ثحبلا دعب ؛««طسوألا» يف هذه ىرخألا ةياورلا دوجو نم ريبك كش يف ينكلو ءامهيلإ ةينثتلا ريمض
 قيرط نمو (1818و )1۷۳١ هنم نيعضوم يف هذهو ؛ىلوألا ةياورلا الإ )۳۱۹/۷-۳۲١( «نيرحبلا عمجم# يف يمئيهلا

 .(0119) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛ملعأ هللاو .ةفيعض ةدحاو

 0/0 )١/ !عمجملا# و ٠١١( /؟9) «ريبكلا مجعملا* يف بيوصتلاو ء(اهب هاقلت) :لصألا (ه)
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 : ' . .©9كلام نب سنأ مأ تسيل  ةيناثلا ينعي هذه سنأ مأ» : يناربطلا لاق

 رتحتي شيل : قرا ورحلوا لاق هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نع (فيعض) (17)- 14°

 .«اهيف ىلاعت هللا اوركذي مل مهب تّرَم ةعاس ىلعالإ | ةنجلا لهأ

 هدانسإ ةيقبو و ا و حرج د رب او يروسلا ارا نب دمحم هجين نع تارا »اور

 يح اهدا 217: نيدانسإب يقهنبلا هاورو .نوفورعم تاقث

 مل نما : ل لا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (غوضوم) (۱۸) - 41-41١

 1 . «ناميإلا نم ءىرَب دقف ؛ هللا ركذ زرشک

 0 بيرغ ثيدح وهو ءاريغصلا» و طسوألا» يف يناربطلا هاور

 كّنإ . مآ نبا اي :لؤقي هللا نإ» :لاق اب يبنلا نع ًاضيأ هنغ ووو دخ فيعِض) 180 41۲-۲

 : . ؛ينترَفَك ينتيسن اذإو «يتْرَكَش ينتْزكذ اذإ: .

 : : .اطسوألا» يف ف يناربطلا هاور

٠١ J-۳ AFتع هللا نر ت اا ؛اهنع هللا يضر. ةشئاع نع يورو (ًادج ٌفيعض)  

 0 . «ةمايقلا موي اهيلع ٌرَّسحت الإ ؛ ريخب اهيف هللا ركذي مل مدآ نباب ٌرمت ةعاس نم ام» :لوقي

 ا ادهاش هل نأ ريغ ؛فعض دانسإلا اذه يف :لاقو «يقهيبلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 0 1 .؟مدقتملا

 '. ؟[باب -۳] ىلاعت هللا ءاش نإ «هیف هللا ركذي مل ًاسلجم سلج نما ا يتآيسو» :(ظفاحلا لاق)

 (ىلاعت هللا ركذ ىلع عامتجالاو ركذلا سلاجم روضح يف بيغرتلا) ؟

 ةكئالم هلل نإ» : اإ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ١27-65 -)١(

 مهنوفحيف ؛مكتجاح ىلإ اوُمُّلَع :اودانت هللا نوركذي ًاموق اودجو اذإف «ركذلا ّلهأ نؤسمتلي «قرطلا يف نوفوطي

 «كنوحبسي :نولؤقي :لاق ؟يدابع لوقي ام : مهب ملعأ وهو مهبر مهلأسيف : لاق .ايندلا ءامسلا ىلإ مهتحنجأب

 .كوأر ام !بر ای هللاو ال :نولوقيف :لاق ؟ينوأر له :لوقيف :لاق .كنودُجمُّيو «كنودمحيو .كنوربكُيو

 رهو ؛.سنأ:مأ اهنأ ىلإ بهذف «نيرحبلا عمجم» يف يمشيهلا هفلاخو !(149/؟8) اهتمجرت تحت ةريبكلا» يف لاق اذك )١(

 يقو عضوملا اذه يف «ىلوألا ةياورلا ظفل هظفلو :(5814) ًاضيأ ؛طسوألا» ييف كلذ لاق يناربطلا نأ بيرغلا نمو .رهاظلا
 1 . قباسلا قيلعتلا يف كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك ؛ةدحاو امهقيرطو «هلبق يذلا

 (4985) «ةفيعضلا» يف رهو «فيعض وهو (يشرقلا ئيحي:نب ديزي) ىلع امهرادم نإف «ماهبإ هيف (۲)

 .(017:) «ةفيعضلا» رظنا .اوسلدو !ةثالثلا نوقلعملا همتكو ءرجح نبا ظفاخلا لاق امك ظفللا اذهب عوضوم وه لب 21

 هل دهاش ال هنأل ؛هدكؤي عقاولاو «هتبثآ ام ححصي قايسلاو 41/747 /1) ؛يقهيبلا بعش» يف اذكو «(دهاوش) :لصألا (5)

 يف عني الف. ءارارم مدقت امك كورتم وهو «(نيصحلا نب ورمع) هيف اذه نإ مث . ثيداخأ ةثالث لبق مدقتملا ذاعم ثيدح الإ

 : يقهيبلا لوقف 177١-0737 /5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «(8171؟/147/9) «طسوألا# يف يناربطلا هقيرط نمو دهاوشلا

EREمهنأ عم !«فيعض» :مهلوقب ثيدحلا ىلع مهقيلعت اوردصف «ةلالثلا نوقلعملا هب رتغا  

 .نوملعي.ال مهنكلو «فورعم وه امك فعضلا ديدش هنأ ينعي وهو . كورتم : (ورمع) يف لاق هنأ يمثيهلا نع
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 كل رثكأو ءًاديجمت كل ٌدشأو «ةدابع كل ّدشأ اوناك كوأر ول :نولوقي :لاق ؟ينوأر ول فيك :لوقيف :لاق
 :لاق ؟اهوأر لهو :لوقيف :لاق .ةدجلا كئولاسب :نولوقي :لاق ؟ينولأسي امف :لوقيف :لاق .ًاحيبست

 دشا اوناك اهوأر مهنأ ول :نولوقي :لاق ؟اهوأر ول فيكف :لوقيف :لاق .اهوأر ام !بر اي هللاو ال :نولوقي

 :لوقيف :لاق .رانلا نم :نولوقي :لاق ؟نوذّرعتي ّممف :لاق .ًةبغر اهيف مظعأو ءًابلط اهل َّدشأو ءًاصرح اهيلع

 اوناك اهوأر ول :نولوقي :لاق ؟اهوأر ول فيكف :لوقيف :لاق .اهوأر ام هللاو ال :نولوقي :لاق ؟اهوأر لهو

 : ةكئالملا نم كلم لوقي :لاق .مهل ترفغ دق ينأ مكُدهشُأ :لوقيف :لاق .ةفاخم اهل دشأو ءًارارف اهنم دشأ

 . مهسياج مهب ىقشي ال موقلا مه :لاق .ةجاحل ءاج امنإ :مهنم سيل نالف مهيف

 نوغتبي "اضف ًةرايس ٌةكئالم ىلاعتو كرابت هلل نإ» :لاق :هظفلو ءملسمو هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 مهنيب ام اوؤلمي ىتح ؛مهتحنجأب ًاضعب مهضعب ٌفَحو «مهعم اودعق ٌركذ هيف ًاسلجم اودجو اذإف ءركذلا سلاجم

 ؟متئج نيأ نم :ملعأ وهو لجو زع هللا مهلأسيف :لاق .ءامسلا ىلإ اودعصو اوجرع اوقرفت اذإف «ءامسلا نيبو

 :لاق . كنولأسيو ؛كنودمحيو ؛كنوللهيو «كنوربكيو «كنوحبسي ضرألا يف كدابع دنع نم انتج :نولوقيف

 ؟يتنج اوأر ول فيكو :لاق !ٌبر ْيأ ال :اولاق ؟يتنج اوأر لهو :لاق .كتنج كنولأسي :اولاق ؟ينولأسي امف

 اي ال :اولاق ؟يران اوأر لهو :لاق !بر اي كران نم :اولاق ؟ينتوريجتسي ّممو :لاق ؟كنوريجتسيو :اولاق

 ءاولأس ام مهتيطعأو ءمهل ترفغ دق : نولوقيف :لاق .كنورفغتسيو :اولاق ؟يران اوأر ول فيكف :لاق !ٌّبر

 هلو :لوقيف :لاق .مهعم سلجف رم امنإ ءاطخخ دبع نالف مهيف بر :نولوقي :لاق .اوراجتسا امم مهترجأو

 . !مهسيلج مهب ىقشي ال موقلا مه .ترفغ

 نم ِةَقْلَح ىلع جرخ ل هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر ةيواعم نعو (حيحص) (۲) 0-1١6١

 : لاق .انيلع هب َّنمو «مالسإلل اناده ام ىلع هدمحنو هللا ركذن انسلج :اولاق .«؟مكسلجأ اما :لاقف «هباحصأ

 هنكلو «مكل َةَمْهَت مكفلحتسأ مل ينإ امأ» :لاق . كلذ الإ انسلجأ ام "هللا :اولاق .«كلذ الإ مكسلجأ ام ""”هللا»

 . «؛ةكئالملا مكب يهابي لجو زع هللا نأ ينربخأف ليثاربج يناتأ

 . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

 ٌلوقي» :لاق لب هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) (1)- ۹-٩۱١

 لهأ» :لاق ؟هللا ٌلوسر اي مركلا ٌلهأ ْنَمَو : ليقف .«مركلا لهآ ْنَم عْمَجلا لهأ ٌملعيس : ةمايقلا موي لجو رع هللا

 . «ركذلا سلاجم

 عم نيبترملا نم مهريغو ةظفحلا ىلع نودئاز ةكئالم مهنإ :يأ ««ةياهنلا» يف امك بوصألاو رثكألا ىلع داضلا نوكسب )1١(

 ةرامع هعبتو «؟ءالضف» لصألا ناكو «يورتلا هركذ .ركذلا قلح مهدوصقم امنإو «مهل ةفيظو ال ةرايسلا ءالؤهف ؛قئالخلا

 . خاسنلا نم فيرحت كلذ لكو :(2440 /1) ؛هصيخلت# و «كردتسملا# يف عقو كلذكو !انركذ ام وحنب هرسف هنأ عم

 يف عقرو .يجانلا هلاق .روهمجلا دنعو روهشملا ىلع ةروسكم امهيف ءاهلاو ءدم الب يناثلار «ماهفتسالا ىلع ةدودمم ةزمهب قفز

 !!ةثالثلا نوقلعملاو ةرامع هعبتو !نيعضوملا يف ادودمم لصألا

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۳)
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 : . ىه ریغو ؛يقهيبلاو «؟هحيحص» يف نابح نباو «ىلعي وبأو دمحأ هاور

 ّيقل اذإ ةَحاور نب هللا ٌدبع ناك : لاق «هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (۲) - 4106-1
0 

 ًءاجف «لجرلا بضعف ؛يلجرل موي تاذ لاقف . . ةعاس انبي ْنِمْؤُ َلاعت: : لاق هلك هللا لوسر باحصأ نم َلجرلا

 : ل ِنلا لاقق ؟ٍةغاس ِناميإ ىلإ كناميإ | نع بغرب ةحاور نبا ىلإ ىرت الا !هللا لوسر اي :لاقف ويب ّيبنلا ىلإ

 . (ةكئالملا اهب ىهابتت يتلا َسلأجملا ُبحْي هّلإ !ًةَحاور ّنبا هللا م محربلا

 : !  ."”رسح دانسإب دمحأ هاور '

1A۸هلا نوركذي اوعمتجا موق نم اما : لاق لكي هللا لوسر نع ًاضيأ هنعو (هزيغل ص) () - ۱۵۰ د  

 مكئائيس ُتْلَدُب دق ءمكل ًاروفغم اوموق نأ :ءامسلا نم ٍدانم مهادان الإ ؛ههجو الإ كلذب نوديري ال لجو زع

 ةبسن  فلأ اهدعب ءارلاو ميملا حتفب - يئارملا نوميم الإ ؛«حيحصلا ١ يف مهب جتحم هتاورو'ءدمحأ هاور

 ش ِْ .يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو 7سيقلا ءىرما ىلإ

 . لفغم نب هللادبع ثيدح نم يقهيبلا هاورو (هريغل ص) (4)- 1906 -

 سلخ ام٠ : لي هللا لوسر لاق :ٍلاق ةيلظنحلا نبا لهس نع يناربطلا هاوزو (هريغل ص) ٠-16١5 - )١(

 مُكئائيس تلو :مكل هللا رفغ دق اوموق :مهل لاقي ىتح ؛نوموقيف هيف لجو زع هللا نوركذي ًاسلجم موق
 .«تانسح

IAويلف ةكنالملا م ةرايس هلل وإذ :لاق و ينلا نع ًاضيأ ن نع يورو (ركتم) (60-  
 :نولوقيف «ىلاعتو َكَرابَ ةَرعلا ّبَر ىلإ ءامّسلا ىلإ مهدئار اوب م 5 ب اوُقَح ْمُهَْلَع اونأ اذإف ركّذلا لح

 كنولأسيو الب دمحم كين ىلع َنوُلَصُيو .كتاتك َنوُنْثَيو «كءالآ َنومظَمُب كداَبِع ْنِم دابع ىلَع انيتأ انّبر
 امنإ ؛ءاطخلا ًانالف مهيف نإ !بر اي :نولوقيف] «يتمځَر مهوُشَغ : ىلاعتو كرابت هللا ٌلوقيف . مهايندو مهترخال

 E E ٌءاسَّلُجلا مُهَف «[يتمحر مهوشغا: قاتم كراج نوب تاما مفا

 رازبلا هاور

 نب هللادبعب ايک ٌنينلا َّرَم : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) (4) - ٩۱۷-۰

 .ًازارم انم مدقت امك ريكانم وذ هنع وهو «(مشيهلا يبأ نع حملا وبأ مجارد) ًاعيمج مهدنع هيف :تلق ()
 امك فيعض وهو «(يريمنلا دايز) نع ءأطخلا ريثك « دايز نبا رهو  (ةرامع) هيفو ؛ةثالثلا هدلقتو «يمنيهلا هعبتو لاق اذك قفز

 1  «بيرقتلا» يف

 .«فورصم وه ذإ ؛(نوميم الإ) : لوقي نأ يغبني ناكو . رضم نم نطب مهو» : يجانلا لاق )0
 «ةحيحصلا» يف جرخم وه «يلاتلا بابلا رخآ يف يتأي رخألاو ءامهدحأ اذه ناظفل «بعشلا» يف يقهيبلا دنع هل :تلق :(5)

.(o0¥)8  

 ركنماا :يئالقسعلا'هعبتو يراخبلا لاق (داقرلا يبأ نب ةدئاز) هنعو «مدقتملا يريمنلا دايز هيفو (فشك 031) مقر )0(

 «فشكلا» نم ةدايزلار !ةثالثلا نوقلعملا هدلقو !"نسح هدانسإا :(۷۷ )٠١/ لاقف 'يمثيهلا لهاست اذه عمو و :«ثيدحلا

 .«عمجملا# و
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 : مث .«ْمكَمَم يسفن ٌرصأ نأ هللا ينرمأ نيذلا الملا مكنإ اما : الڳ هللا ٌلوسر لاقف «هباحصآ ُدٌكَذُي وهو ةحاور

 و اطرد هرم ناکو : هلوق ىلإ 4ٌيَملاو اقل مهر وعدي نبدا عم َكَسْفت زيطاو» : ةيآلا هذه الت

 «هودّمَح هللا اودمح نإو وحبس ىلاعت هللا اوحّبس ْنِإ «ةكئالملا نم مهند مُهَمم َسَلَج الإ ؛مكتّدِع َسَلَج ام

 كوحّبس كدابع !انّبر اي : نولوقيف هب ملعأ وهو «هؤانث لج ٌبرلا ىلإ نودعصي مث ءةورّبك هللا اوربک نم
 . مَ ترفع دق ينا مكدهشُأ يتكتالم اي : هلالج لج ابر لوقيف ءانْدَمَحَف كودَمَحو ءانربكف كورټکو ءانحّبسف

 . (ْمُهُسِيِلَج مهب ىقْشَي ال ٌموقلا مه : :ٌلوقيف ءٌءاطخلا نالفو نلف مهيف : نولوقيف

 .؛ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 ام !هللا ٌلوسر اي :تلق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ح) (5)- 15١7-0

 .«ٌةنجلا ركذلا سلاجم ٌةمينغ» : لاق ؟ركذلا سلاجم ةمينغ

 001 بخ داتا دمج وز

 اها اي» :لاقف لك هللا لوسر انيلع جّرَخ :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (0) 418-45
 :اولاق . اًدنجلا ضاير يف اوعتراف ؛ضرألا يف ف ركذلا سلاجم ىلع ُفقنو حت ةكئالملا نم ايارس هلل نإ !ّسانلا

 نأ بحب ناك ْنَم < « مكَسفنأ ورکو هللا رکذ يف اوحورو اوُدْغاف ءركذلا سلاجما : لاق ؟ّنجلا ضاير َنيأو

 . ههِسْفَت نم هلزنأ يح هنم دبعلا لرب هللا َّنِإف ؟هدنع هللا ٌةَلَزنم تفيك رنيم هللا دنع هتلزنم ِمّلْعَي

 » :مكاحلا لاقو «يقهيبلاو مكاحلاو يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو ايندلا يبأ نبا هاور

 ةيقبو هيلع مالكلا يتأيو ةرفع ىلوم رمع اهلك مهديناسأ يف” :هنع هللا يضر (يلمملا لاق) .داتسإلا

 .«ملعأ هللاو . نسح ثيدحلاو . مهب جتحم نوروهشم تاقث مهديناسأ

 :لوقي اهب هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةسبع نب ورمع نعو (هريغل ح) (9/)- 1608-9

 «نيرظانلا ّرظن مههوجو ضايب ىشغي ءَءادهش الو ءايبنأب اوسيل ٌكاجر - نيمي هيدي اتلكو - ٍنمحرلا ٍنيمي نع»

 ٌعاَمِج مه» :لاق ؟مه نم !هللا لوسر اي :ليق .«لجو زع هللا نم مهبرقو مهدعقمب ٌءادهشلاو نويبنلا مهطيغي

 .٠ . .هللا ركذ ىلع نوعمتجي «لئابقلا عزاون نم

 “ب سأب ال براقم هدانسإو «يناربطلا هاور

 «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «٠بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق اذكو ؛«فيعض رمع :تلق» :(540 )١/ هلوقب يبهذلا هبقعت : تلق )0(

(۰0(. 

 ال امك ؛تاقث هلاجرو» : لاقل الإو ءًامالك مهضعب يف نأ ىلإ راشأف :تلق .«نوقثوم هلاجرو )۷۷/٠١(: ؛عمجملا» يفو (۲)
 سيلدتلاك ةحداق ةلع نم ملّس نإ اذهو ؛*حيحصلا# ي يف هداريإل سفنلا نئمطت مل اذهلو «ملعلا اذهب ةقرعملا لهأ ىلع ىفخي

 هتدروأ ٍكلذلو ءطقنلاب هيلإ راشملا هرخآ نود دهاوشلا ضعب هل نكل «لقألا ىلع نسح هنأب حرصل الإو «هوحنو عاطقنالاو
 نس رخآ دهاشو .امهريغو «ءادردلا يبأو «سايع نبا ثيدح لثم (هللا يف بحلا ١ /بدألا -17) يف اهضعب يتأيسو ءاته

 امك «مالكلا بياطأ نوقتنيفا :فوذحملا صتو .«حيحصلا# اذه يف هيلإ راشملا بابلا يف يتأي يرعشألا كلام يبأ ثيدح

 . ؟هبياطأ رمتلا لكآ يقتني
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 عمج :(عزاون) و ةفلتخم عضاومو «ىتش لئابق نم طالخأ : يآ ؛ميملا ديدشتو ميجلا مضب (عاَمججل)
 ال هللا ركذل اوعمتجا امنإو «ةفرعم الو بسن الو مهنيب ةبارقل اوعمتجي مل مهنأ :هانعمو «بيرغلا وهو :(عزان)

 ٍ . ريغ

 هللا نشعبيلا»' :ةاي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (۸) - ١504-14

 ائجف :لاق ٠ «ءادهش الو ءايبنأب اوسيل «سانلا مهطبغي «ؤلؤللا ربانم ىلع ءٌرونلا مههوجو يف ةمايقلا َموي ًاماوقأ
 «ىتش لئابق نم هللا يف نوباحتملا مه» :لاق .مهفرعن انل مِهّلَج !هللا لوسر اي :لاقف ؛ هيتبكر ىلع ٌنيبارعأ

 35 . ؟هنوركذي هللا ركذ ىلع نوعمتجي « یتش دالبو
 2 'نسح داتسإب يناربطلا هاور

 لوس ىلع ادهش امهنأ ؛امهتع هللا يضر يمس يبأو ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) - 14 - 19٠١

 ءةنيكسلا مهيلع تلزنو ٌةمحرلا مهتيشَعو «ةكئالملا مهْنّمح الإ ؛هللا نوركذي ٌموق دعقي ال١ : لاق هنأ ؛ِِكي هللا

 . «هدنع نميف هللا مهركذو

 . هجام نباو ئذمرتلاو ملسم هاور

 ضايرب متررم اذإ :لاق داي هللا لوسر نأ ؛كلام نب سنأ نعو (هريغل ح) 191-7 -( ٠(

 . (ركذلا قلح» : لاق ؟ةنجلا ضاير امو :اولاق . اوعتراف ةنجلا

 . بیرغ نسح ثیدح» :لاقو يذمرتلا هاور
 ."”ةعسو بصخ يف برشلاو لكألا وه :(عقرلا)

 (ِةِلَع دمحم هيبن ىلع يلصي الو هيف هللا ركذي الاسلجم ناسنإلا سلجي نأ نم بيهرتلا) ٣

 ًاسلجم موق سلج ام» : لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (هريغل ص) (1) 1917-10

 "مهل رفغ ءاش نإو «مهبذع ءاش نإف ةر مهيلع ناك الإ ؛مهيبن ىلع اولصي ملو «هیف هللا اوركذي مل

 . «نسح ثيدحا :لاقو هل ظفللاو  يذئرتلاو دواد وبأ هاور

 . يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا ظفللا اذهب هاورو (نسح)

 يل رسيتي ملو «؛نوقثوم هلاجرو «يناربطلا هاور» :لاقو ؛ةسبع نب ورمع ثيدح نم هركذو ۷۷(۰ /۱۰) يمثيهلا لاق اذكو (۱)

 دعب عبطي مل يناربطلل هريبكلا مجعملا» نم نيروكذملا نييباحصلا دنسم نإف ءامهيف رظننل نيثيدحلا دانسإ ىلع فوقولا
 يف يتأيس امك ةباحصلا نم عمج نع ءاج دق ثيدحلا نإف ؛دوهعملا لهاستلا نم ءيش رزكذملا نيسحتلا يف نوكي نأ ىشخاف

 وأ ءاركتم هيف هركذ نوكي نأ ىشخأق ؛ركذلا ىلع عامتجالا اهيف سیلو «(. . ىلاعت هللا 'يف بحلا يف بيغرتلا 71) باتكلا

 ىلإ راشأ دق فلؤملا نألو «ىرحأ ةدايز هيف نأل رخالا باتكلا يف هتدروأ دقف ءةسيع نب ورمع ثيدح امأو . ًاذاش لقألا ىلع

 1 . مدقتملا يمئيهلا لاق هوحنو !ههب سأب ال براقم هدانسإو* : هلوقب ؛ًافعض هداتنإ يف نأ

 ًاعباتمأهل نآل .ءنسح هنأ يل ادب مث ء(۷۹۹) مقرب ؛ريغصلا عماجلا فيعض» يف هتدروأ تنك كلذلو ؛فعض هدانسإ يف :تلق (؟)

 . هيلإ هلقنيلف «ريغصلا عماجلا حيحص» هدنع ناك نمف .انه هتدروأ هيلع ءانبو .(510317) !ةحيحصلا» يف هتجرخف .ًادهاشو

 ١ .هيخأ نوع يف ديعلا ناك ام «دبعلا نوع يف هللاو

 . حرشلا ةرورضل هترخأ دقو ءانه نع مدقتم لصألا يف هناكم ىنعملا اذه ()
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 عجطضا نمو رت هللا نم هيلع ناك ؛هيق هللا ركذي مل ًادعقم دعق نم» :لاق :دواد يبأ ظفلو (حيحص)

 هللا نم هيلع ناك الإ ؛هيف هللا ركذي مل َّىَشْمَم دحأ ىشم امو .ةرت هللا نم هيلع تناك ؛هيف هللا ركذي ال ًاعجضم
 ١ , ةر

 . دواد يبأ وحنب مهلك ؛«هحيحص" يف نابح نباو « يتاسنلاو ايندلا يبأ نباو دمحأ هاورو

 . ةعبتلا : ليقو «صقنلا يه : ءارلا فيفختو قوف ةانثملا ءاتلا رسكب (ةرّثلا)

 زع هللا نوركذي ال ًادعقم موق دعق اما :ي هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (۲) - 1015-4

 .«باوثلل ةنجلا اولخد نإو ؛ةمايقلا موي ةرسح مهيلع ناك الإ ٍ؛ةْكَي يبنلا ىلع نولصيو لجو

 .«يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «؟هحيحص» يف نابح نباو «حيحص دانسإب دمحأ هاور

 نوركذي ال سلجم نم نوموقي موق نم اما : هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (۳) - ۱٩۱۴-۹

 . «ةمايقلا موي ةرسح مهيلع ناكو «رامح ةفيج ٍلثم نع اوماق الإ ؛هيف هللا

 .«ملسم طرش ىلع حیحص» :لاقو مكاحلاو «دواد وبآ هاور

 ام» : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر لفغم نب هللادبع نعو (هریغل ص) ۰ ۱۵٩۱۵ - )٤(

 .«ةمايقلا موي مهيلع ةرسح سلجملا كلذ ناك الإ ؛هللا اوركذي ملو اوقرفتف سلجم يف اوعمتجا موق نم

 .«حيحصلا» يف مهب جتحم يناربطلا ةاورو ؛يقهيبلاو .«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 (سلجملا طغل نرقكي تاملك يف بيغرتلا) ٤-

 سلج نم» : لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ۰1 - ٠١١١

 .تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ‹كدمحبو مهللا كناحبس) : كلذ هسلجم نم موقي نأ لبق لاقف ؛ هطَمَل هيف رك ًاسلجم

 .٠كلذ هسلجم يف ناك ام هل هللا رفغالإ ؛(كيلإ بوتأو كرفغتسأ

 لاقو «مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «يئاسنلاو "هل ظفللاو - يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .«بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا

 لوقي ةي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر يملسألا ةزرب يبأ نعو (حيحص) (۲) - ١917

 ٌبوتأو كُرفغتسأ .تنأ الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ «كدمحبو مهللا كّئاحبس» :سلجملا نم موقي نأ دارأ اذإ ٍةرَخأِب

 يف نوكي امل ةرافك» :لاقف ؟ىضم اميف هلوقت د تنك ام ًالوق لوقتل كنإ !هللا لوسر اي :لجر لاقف .«كيلإ

 .!سلحملا

 .دواد وبأ هاور

 هوحن مامتلا اذهب هاور امنإو !ةثالثلا نوقلعملا  مهتداعك  كلذل هبنتي ملو «دواد يبأ دنع تسيل هنم ةريخألا ةلمجلا : تلق 0(

 ٤ AEE مقر) «ةليللاو مويلا يف ف يئاسنلا دنع وه مث . (۷۹و ۷۸) «ةحيحصلا» يف نيبم وه امك دمحأو نابح نبا

 امك وهو «يبهذلا هقفاوو :مكاحلا هححصو :8خلإ . . . سلجم يف سلج نما :(7419) «يذمرتلا ننس» يق يذلا : تلق ()

 مل لوهجم هدانسإ يفو !مهتداع فالح هيلإ هوزعي ملف ةثالثلا نيقلعملا ىلع يفخف «(4858) هظفل قسي مل دواد وبأو .الاق

 !نابح نبا نم الو قثوي



 :سلج اذإ ناك ب هللا لوسر نإ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (۳) - ٠١۱۸-۲۳

 موي ىلإ نهيلع اعباط ناك ریخب ملكت نإ :لاقف ؟تاملكلا نع ةشئاع هتلاسف ؛تاءلكب ملكت یلص وأ ًاسلجم

 .. «(كيلإ بوتأو كرفغتسأ ؛تنأ الإ هلإ ال ءكدمحبو مهللا كناحبس) : هل ةرافك ناك ّرشب ملكت نإو «ةمايقلا

 . يقهيبلاو مكاحلاو «- امهل ظفللاو ب '”يئاسنلاو ايندلا يبأ نبا هاور

Y4لاق نما : : الك هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر مْعطم نب ريبج نعو (حيحص) (4)- ۱۱۹ - : 

 يف اهلاقف .(كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال نأ ذهشأ «كدمحبو مهللا كناحبس هدمحبو هللا ناحبس)

 ْ . «هل ةرافك ناك وغل سلجم يف اهلاق نمؤ «هيلع عبطي عباطلاك ناك ٍركذ سلجم

 :«ملننم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ««حيحصلا» لاجر امهلاجرو يناربطلاو “"يئاسنلا هاور

 يف مكُدحأ سَّلَجاذإ» : ال هللا لوسر لاق : هظفلو ءايندلا يبأ نبا هاورو (ًادج فيعض) (1)- 414٠

 ٍبّو «يل ْرْفْغا ءَتْنا الإ هلإ ال ٌكيِمَحِو هللا َكتاحبس) : ارم ثالث وقي ىتح هنم ّنحْبَي الف سلجم

 ."«سلجملا كلذ يف ناك امل َةراّمك ناك ول سلجم ناک نإو : هيلع عباطلاك ناک اريح یتا ناك ناف «(ّيلع

 حتت اذإ ةرخآب ب هللا لوس ناك : :لاق هح هللا يضر عيدخ نب عقاز نعو (ركنم)(1) - 0

 .كيلإ ٌبوناو كرفت ءَتْنأ الإ هلإ ال نأ دهشآ ٠ كدنخحب يو هللا كتاحْبُس» : لاق ضَهْنَي نأ دارأف هباحصأ هيلإ

 هذه نإ !هللا وسر اي .:انلق :لاق .«َتنأ الإ ٌبونذلا رف ال هن «يل زفغاق ءيسفت ُتْمَّلَظو ءاءوس ُتْلِمَع

 .(سِلْجَمْلا ُتاراَفَك َّنُه !ًدّمحم اي : لاقف ُليئارْبَج ينءاج ءُلَجأ» : لاق ؟َنُهَتْثَدْحَأ ٌتاملك

 . ديج دانسإب راصتخاب «ةثالثلا» يف يناربطلا هاورو .هححصو مكاحلاو «هل ظفللاو يئاستلا هاور

 هرمأ رخآب : يأ ؛دودمم ريغ ًاعيمج ةمجعملا ءاخلاو ةزمهلا حتفب (ةرخأب)

 :لاق هنأ امو هللا يضر يصاعلا نب ورْمَع نب هللادبع نعو (فوقوم ركنم) (۳) - 5-458١

 َنهلوقي الو هنع نهب رُک الإ ؛ ارم ثالث همابق دنع يلطاب سلم واح سلجم يف ٌدَحأ نهب ُمّلَكََي ال ٌتاملك

 مهللا كتاحبشل :ةفيحصلا ىلع متاخلاب ُمَتْحُي امك َّنِهِب هل هللا مَ الإ ؛ركذ سلجمو ريخ سلجم يف

 . (ٌكيِلإ ٌبوتأو َكُرِفْغَتْسأ تأ الإ هلإ ال يحب

 يف ينسلا نبأ أهنم لوألا هنع جرخأ دقو ء(١ /۲۲۸) هباتك رخآ يف يجانلا ظفاحلا هيلع هبن امك «ةليللاو مويلا لمعا يف ينعي )0

 مزج نمل هجو ال هنأ هيف تنيبو ء(٤١٠۳و ۸۱) ؛ةحيجصلا» يف امهتجرخ مث .(رصم عبط -٤٤۸- مقر) ؛ةليللاو مويلا لمع»

 : اولاقف ةثالثلا نوقلغملا امأ ءلاؤسلاو ةالصلا ةلمج مكاحلا دنع اهثيدح يف سيلو «هحيحصت نود ةشئاع ثيدح نيسحتب

 ولم نب يبل SELL اه روما ىف دعي ارا

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا قفز

 .(41) ؟ةحيحصلا» رظنا . . عضتولاب مهتم هر ءاضيأ يناربطلا ءاورر )۳

 الو حيحصتإاا الاعب امو «٠هصيخلت» يف وه الو «حيحصتلاب حيرصتلا )077/1١( كردتسملا» يف سيلو ءلاق اذك )٤(

 لك يف درت مل ةركنمنةداهز هيف نإ مث . ماهوأ هلو «سنأ نب عيبرلا نع ثيدحلا نيل «(نابح نب بعصم) هيف نإف «ديوجتلا

 . ثيدح يف ثيدح هيلع لخد هنأكف خلإ ٠ : .ًاءوس تلمع يهو ؛ةرافكلا يف بابلا ثيداحأ
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 . 0[ هحيحصلا ىف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 (اهلضف يف ءاج امو هللا الإ هلإ ال لوق يف بيغرتلا) ۔٥

 ٌُدعسأ نم !هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ن نعو (حيحص) (۱) 17-107١
 دحأ ثيدحلا اذه نع ينلأسي ال نأ !ةريره ابأ اي ثننظ دقلا : ال هللا لوسر لاق ؟ةمايقلا موي َكِتَعافشب سانلا
 ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال : : لاق نم ةمايقلا موي يتعافشب سانلا دعسأ «ثيدحلا ىلع كصرح نم تيأر امل ؛كنم لوأ
 . «هسفن وأ هبلق نم

 يراخبلا هاور

 نأ) دهش نم» :لاق ءاي يبنلا نع هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (حيحص) (5)- ٠١۲۱-۸
 ىلإ اهاقلأ هتملكو ؛هلوسرو هللا دبع ىسيع نأو «هلوسرو هدبع ًادمحم نأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال
 باوبأ نم :- ةدانج داز لمع نم ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ ؛(ٌقح ٌرانلاو ءٌقح ةنجلاو «هنم حورو ميرم
 . ؟ءاش اهيأ ةينامثلا ةنحلا

 . ملسمو «- هل ظفللاو  يراخبلا هاور

 ًادمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» :لوقي يي هللا لوسر تعمس :يذمرتلاو ملسمل ةياور يفو
 . ؛رانلا هيلع هللا مرح ؛هللا لوسر

  )۳(- ۱١۲۲-۹لاق - لحرلا ىلع هفيدر ذاعمو - كي يبلا نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) :

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دحأ نم ام» : لاق . (ًاثالث) كيدعسو هللا لوسر اي كيبل : لاق .«!لبج نب ذاعم اي»

 سانلا هب ربخأ الفأ !هللا لوسر اي :لاق .«رانلا ىلع هللا همرح الإ ؛هبلق نم ًاقدص هللا لوسر ًادمحم
 .ًامّنأت هتوم دنع ذاعم اهب ربخأو .«اولكتب ًاذإ» :لاق ؟اورشبتسيف

 . لسمو يراخبلا هاور

 بهذ دقو» :(ميظعلادبع يلمملا لاق) .همتك نإ هقحلي نأ هنم ًافوخو ؛مئإلا نم ًاجرحت يأ :(ًامئأت»
 وأ ءةنجلا لحد هللا الإ هلإ ال :لاق نميف تدرو يتلا تاقالطإلا هذه لثم نأ ىلإ ملعلا لهأ نيطاسأ نم فئاوط

 املف ءديحوتلاب رارقإلا درجم ىلإ ةوعدلا تناك نيح «مالسإلا ءادتبا يف ناك امنإ كلذ وحنو «راتلا هيلع مرح
 ثيدح ام ريغ مدقت دقو «ةرهاظتم ةريثك اذه ىلع.لئالدلاو . كلذ خسن ؛دودحلا تدحو «ضئارفلا تضرف
 . "هللا ءاش نإ ةقرفتم رخأ ثيداحأ يتأيو .«جحلا» و “مايصلا» و «ةاكزلا» و «ةالصلا باتك» يف كلذ ىلع لدي

 .ةركنم يهو ء(تارم ثالث) ةدايز هيفو ءدمحأو ىبحي لاق امك طلتخا ناكو « لاله يببأ نب ديعس هيف : تلق ()

 هتعمس ءيشب مكر بخأ : لوقي ةافولا هترضح نيح ًاذاعم دهش نمم انأ :لاق رباج نع حيحص دنسب (؟71/6) دمحأل ةياور يفو )7
 «ةحيحصلا» يف وهو «ثيدحلا .٠ . .دهش نم» :لوقي هتعمس ءاولكنت نأ الإ هومكثدحأ نأ ينعنمي مل ةا هللا لوسر نم
 .(۱۳۱۲) مقر تحت

 ركذت مل ءايشأ بوجو اهيف امنإو «ىعدملا خسنلا ىلع لدي ام اهيف سيل هللا همحر فلؤملا اهيلإ راشأ يتلا ثيداحألا : تلق ففإ
 = !؟ضئارفلا رثكأ نع ةرخأتم هتبحصو «ةريره وبأ اهتاور نمو فيك «ىفخي ال امك خسنلا مزلتسي ال اذهو «بابلا ثيداحأ يف
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 ءاعدا ىلإ جايتحا ال :ىرخأ ةفئاط لاقو .مهريغو يروثلا نايفسو يرهزلاو كاحضلا بهذ لوقلا اذه ىلإو

 اذإف ؛هتاّمتتو نيتداهشلاب رارقإلا مزاول نم وه مالسإلا ضئارفو نيدلا ناكرأ نم وه ام لك نإف < «كلذ يف خسنلا

 لوخد مدعو «رفكلاب هيلع انمكح ءهيف فالخلا ليصفت ىلع ًانواهت وأ ًادحج ضئارفلا نم ءيش نع عنتما مث رقأ

 «ةنجلا لوخد يضتقي ببس ديحوتلا ةملكب ظفلتلا :ىرخأ ةفئاط تلاقو .بيرق ًاضيأ لوقلا اذهو .ةنجلا

 مل ؛ رئابكلأ بنتجي ملو ضئارفلاب تأي مل نإف «رئابكلا بنتجيو .«ضتارفلاب يتأي نأ طرشب «رانلا نم ةاجنلاو

 اذه ىلع مالكلا انطسب دقو .وه وه وأ «هلبق امم بيرق اذهو .رانلا لوخد نم ديحوتلا ةملكب ظفلتلا هعنمي

 . «ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . انبتک نم عضوم ام ريغ يف هيف فالخلاو

 لاق ْنَم» : ا هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر َمَقْرَأ نب ليز نع يورو: (عوضوم) (۱)- ۹۲۲-۰

 . هللا مراحم ْنع ُهَّرجْحَت ْنأ» :لاق ؟اهٌصالْخإ امو : يق .هةّمَجلا لحد اصلخم هللا الإ هلإ ال

 . (هيلع هللا مرح امع هزجحت نأ» : لاق هنأ الإ ؛©"!ريبكلا» ينفو ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 اذإ تح كي هللا لوصر عم انلبقأ : :لاق هنع هللا يضر ينهجلا ةعافر نعو (حيحص) (4) 1677 ۱

 الإ هلإ ال نأ ٌدهشي دبع تومي ال : هللا دنع دهشأ» : لاقو .ًاريخ لاقو هللا دمحف «(ديدق) ب وأ (ديدكلا) ب انك

 .«ةنجلا يف كلس الإ ؛ددسي مث هبلق نم ًاقدص هللا لوسر ينأو هللا

 . ثيدح نم ةعطق وهو ؛هب سأب ال دانسإب دمحأ هاور

 دبع لاق ان» : : كك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (0) 1814 1۲

 «رئابكلا تّبنُتجا ام ؛ شرعلا ىلإ يضفُي ىتح ءامسلا باوبأ هل تحف الإ ؛ًاصلخم طق (هللا الإ هلإ ال)

 . بیرغ نسح ثیدحا :لاقو يذمرتلا اور
 نم انوي عل هلل الإ هلال : لاق نم» : ي هللا لوسر لاق : : لاق هنعو (حيحص) (5)- ۳ ۱٥۲۵

 . «هباصأ ام كلذ لبق هبيصُي «هرهد

 ° حيحصلا» ةاور هتاورو ؛يناربطلاو رازبلا هاور

O Oنواز الخلا ريش ىلإ  OREرا  

 ةييدملأ يف تلاك امنإ :«ةداهشلا لضف سالا غلبي نأ ءايإ هعنم يف رمع عم هتصقو !تاونس ثايب لڳ هتافو لبق ملسأ هتإق =

 اهوحن «دئسملا» يفو . .هريغو )44/١( «ملسم حيحص» يف ةفورعم يهو 85 هللا لوسر يختبي راصنالل ًاطئاح لد امتيح

 يف اهتجرخ.دقو :«حتفلا# يف امك ةريره وبأ اهيف مدق يتلا ةنسلا يف همودت ناكو ءًاضيأ رمعو يرعشألا ىسوم يبأ نيب

 تعقو ةصقلا نأ دكؤي امم «يراضنأ وهو «هسفن رباج كيالج#نم و رباج نيب ئ ا ةضق هئو )۱۳۱ ةا

 .ًاقنا روكذملا ردصملا يف اذه مامت عجارف ؛ خوسنم ريغ ثيدحلا نأو ؛ةنيدملا يف

 لوقب هومعدو لب ؛هورقأو ةثالثلا ةلهجلا هلقنو ؛«عاضو وهو» : يمثيهلا لاق «(ناوزغ نب نمحرلادبغ نب دمحم) هدانسإ يف )١(

 ! «فيعضلا :ثيدحلا يف اولاق كلذ عمو .«ليطاوب تاقثلا نع هلا :يدع نبا

 ناكف ؛كورتم امهدانسإ يفو : تلق . ؟ريغصلا» و «طسوألا» ب يناربطلا هديق هلأ الإ ؛يمثيهلل )17/1١( !عمجملا' يف اذكر (؟)

 .2191) «ةحيحصلا» يف هتنيب امك .هنم ملاس هنإف «رازبلا دانسإب روكذملا حيحصتلا دييقت يغبني
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 . اذه ٌلوقي كدابع لك !ّبر اي :لاق .هللا الإ هلإ ال : 5 :لاق ؟هب لود هب رك ًائيش يبلع ابر اي : هلك

 َنيضرألاو '”هبسلا تاوامسلا َّنأ ول !ىسوم اي : :لاق . هب ينصت اعيش دير امّنإ : لاق .هللا الإ هلإ ال لق :لاق

 .«هللا الإ هلإ ال ْمِهِب ثّلام ِِةَفَك يف هللا الإ هلإ الو فك يف ٌعبسلا

 لاقو «هنع مثيهلا يبأ نع جارد قيرط نم مهلك ؛مكاحلاو ؛؛هحيحص» يف نابح نباو «يئاسنلا هاور

 .دانسإلا حيحص) : مكاحلا

 ءهللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ» : لاق داب يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو (نسح) (۷)- 6-٠١۲٩

 . هلل دمحلا ءاعدلا لضفأو

 . هنع شارخ نب ةحلط قيرط نم مهلك ؛مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «يئاسنلاو هجام نبا هاور

 . ؟دانسإلا حيحص)» : مكاحلا لاقو

i E17تماصلا ُنب ةدابعو «سوأ نب ُداّدش يبأ ينثدح : 1  

 !هللا لوسر ايال : انلق .- باتكلا لهآ ينعي - *؟ُبيرَغ مكيف له» :لاقف ل ينل ةنعاتك : لاق هقَدَصُي ٌرِضاح

 هلل ٌدمحلا» :لاق مف ةعاس انّيديأ انقر . «هللا الإ هلإ ال :اولوقو ءمكيديأ اوُمَقْزا» : :َلاقو یاب یت رش

 :لاق مث ءاّداعيملا فلخت ال ")كّنإو َّّنَجلا اهْيَلَع ينتذَعَوَو ءاهب ينترَمآوأ «ةملكلا هذهب يِتْنَعَب عب كّنِإ ّمُهَّللا

 را

 . امهريغو «يناربطلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 اودّدَج» : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (4) - ۷ _ ٩۲١

 . «هللا الإ هلإ ال لوق ْنِم اورثكأ» : لاق ؟انتاميإ ُدّدِجُت فيكو !هللا لوسر اي :َّليق . .«مکتامیا

 . ° نسح دمحأ دانسإو «يناربطلاو دمحأ هاور

 نم :لاق (ةنسحلاب ءاج نمإ# :هنع هللا يضر 2"'هللادبع نعو (فوقوم حيحص) (۸)- 1517-4

 .كرشلاب ءاج نم :لاق ؛ (ةثيسلاب ءاج نمو «هللا الإ هلإ الب ءاج

 .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو ًافوقوم مكاحلا هاور

 .«يريغ نهرماعو» :مكاحلا داز )0(

 - ۲۱۸7) مقرب «فیعضلا» نم] . لوألا ثيدحلا ء(باب -۲) انه اهبرقأ ًارارم مدقت امك مثيهلا يبأ نع فيعض جاّردو «ءلاقاذك (؟)

GE: 

 .ًاضيأ ؛كردتسملا» و دنسملا» : نم حيحصتلاو «(تنأو) : يناربطلل هزعي ملو «عمجملا# و ةرامع ةعوبطمو لصألا (۳)

 «هريغو ينطقرادلا هفعض دواد نب دشار :تلق» : 0011/10 ارغب يبهذلا هبقنت نكت .هحيحصت ىلإ لامو ءمكاحلا هتاف (5)

  هرظن هيف :يراخبلا لوق ىنعم اذهو . فعضلا ديدش هنأ ىلإ ريشي . هب ربتعي ال : :يتطقرادلا مالك مامتو .(ميحُد) هقثوو

 يناربطلا دنع هدجأ ملو .(897) ؟ةفيعضلا» يف هنايبر «ةركن رخآ هيفو .ظافحلا هفعض نم هيف نأب هبقعتو ءًاضيأ مكاحلا هتاف (5)

 يف يناربطلل هزعي مل يطويسلا كلذكو !دمحأل الإ هزعي مل ةرمو «فلؤملا دلق ةرم يمثيهلاو « ةئالثلا هميجاعم نم مجعم يف

 ! ؛هيعماج»

 .هنع هللا يضر دوعسم نبا وه (7)
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 ملعأل ينإلا : لوقي قي هللا لوسر تعمس : لاق هع هلا يضر ربع نعو (عيحص) (9)-1818- 114

 ' ٠ .«هللاالإ هلإ ال :رانلا ىلع مرح الإ ؛كلذ ىلع توميف هبلق نم ًاقح دبع اهلوقي ال ٌةملك

 0 (هوحنب هايورو «امهطرش ىلع حيحص) : :لاقو مكاحلا هاور

 نم اورثكأ» ؛ ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) ٠029-5 - )۱١(
 . اهنیبو مكنيب لاحي نأ لبق «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 00 . يوق ديج دانسإب ىلعي وبأ هاور
 ځیتافم» : ة5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم.نع يورو (فيعض) (08)- 499-0١

 r . «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش َةََجلا

 .رازبلاو دمحأ هاور

)١( - YYدبع نم ام» الك هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو (عوضوم)  

 اهلثم ىلإ نكست ىتح تاسلا نم ةفيحصلا يف ام ثّ الإ ؛ راهن وأ يلي ني ةعاس يف (هللا الإ [هلإ ال) : لاق
 . «تانسَحلا نم

E : : لوبا 15 
ATA. TYكرابت هلل نإ : : لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (عوضوم) (۷) -  

 َكّرابت هللا ٌلوقبف ءٌومعلا كلذ رها (هللا الإ هلإ ال) :دبعلا لاق اذإف «شرعلا يدي نيب ٍرون نم ًادوُمَع ىلاعتو

 ا هل ترفع دق نإ : لوقيف ؟اهلئاقل ْرَِْت ملو نشأ فيك : ٌلوقيف . نشا ىلاعتو

 .بيرغ وهو «رازبلا هاور
 ىلع سيلا : لي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (ًادج فيعض) (4) 44-6

 َبارتلا نوضفنب مهو (هلل الإ | هلإ ال) ٍلهأ ىلإ رظنأ يئأكو «مهِرَشَم الو مهروبق يف ٌةشحو (هللا الإ هلإ ال) يلهأ

 .14نَّرَحْلا انَع َبَمْذَأ يذلا هلل ُدْمَحْلا» : نولوقیو ءمهسوؤر نع

 .؛ربقلا دنع الو «ِتوملا دنع ٌةشحو (هللا الإ هلإ ال) يلهأ ىلع سي : ةياور يفو

 ' .ةراكن هنتم يفو «أ' 'ينامحلا ديمحلادبع نب ىيحي ةياور نم امنهالك ؛ يقهيبلاو يناربطلا هاور

 مكريخأ الأ» : 6 هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ رمع نب هللادبع نعو (هریغل ص) 06-151١ )١١(

 نغ كاهنأو «نيتنثاب كيصوأ ينإ !ينب اي :هنبال لاقف «هتبا ٌحون ىصوأ» :لاق .ىلب :اولاق .؟هنبا حون ةيصوب
 ةف يف ضرألاو تاومسلا تعضوو ةف يف تعضو ول اهنإف ؛(هللا الإ هلإ ال) :لوقب كيصوأ .«نيتنثا

 معمار

 .ثيدحلا ركذف «هللا ىلإ صلخت ىتح َنُهَْمَصَقَل ةقلح تناك ولو نهب تحجرل

 ركذ هيف سيلو: . . .كلام نب نايتع ثيدح نم» همامتو ؛مكاحلا مالك ىنعم اذهو «كلام نب نابتع ثيدح نم يأ :تلق 1
 1 !هنايبل ةثالثلا نوقلعملا ضرعتي ملو . همارم فالخ ىلع همالك مهفي ال يكل اذه ركذ فنصملا ىلع يغبني ناكف . .ارمع

 ا :(8861) ؛ةفيعضلا» يف هتنيب امك ىلوأ هب هلالعإ ناكف ؛كورتم وه نم هقوف نکل .فعض هيفو :تلق 00
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 . قاحسإ نبا "لإ ؛حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو ؛رازبلا هاور

 لجر ىلإ راسي نب ناميلس ىلإ هعفر ديعس نب حلاص نع يئاسنلا يف وهو (حيحص) (11)_- ٠-١691

 . "هسي مل راصنألا نم

 :لاق هظفلو ء«دانسإلا حيحص» :لاقو "”هللادبع نع مكاحلا هاورو (حيحص) ٠ ٠۳۲ - )۱١(

 (هللا الإ هلإ ال) تعضوو «َدَّمِك يف تعضو ول امهيف امو ضرألاو تاوامسلا نإف ؛(هللا الإ هلإ ال) ب امك رمآو»

 الإ هلإ ال) تعضوف ؛ةقلح تناك امهيف امو ضرألاو ٍتاوامسلا نأ ولو ءامهنم حجرأ تناك ؛ىرخألا ةَّمكلا يف

 .1ءيش لك قرب اهبو «ءيش ّلك ٌةالص اهنإف ؛ (هدمحبو هللا ناحبُس) ب امكرمآو ءامُهْمَمَصَتل امهيلع (هللا

 ٌفْضِن ٌحيبستلا» : لاق الاب يبنلا نع ورمع نب هللادبع نع يذمرتلا یورو (فيعض) (4) 480-657
 . «هيلإ َصْلخَت ىتح ثاجح هللا نود اهل سيل (هللا الإ هلإ ال) و ىّؤَلْمَت (هلل ٌدمحلا) و «نازيملا

 .«بيرغ ثيدحا١ : يذمرتلا لاقو

 هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (14) - ۷ _ ٠٠١۳۳

 «ًالجس نيعستو ٌةعست هيلع ٌرُشنيف «ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم الجر صلختسي هللا نإ» : لاق اي
 :لوقيف !بر اي ال :لوقيف ؟نوظفاحلا يىِتبَتَك كملظأ ؟ًائيش اذه ْنِم ركنتأ :لوقي مث ءرصبلا ّدَم ٌلثم ّلجس لك

 جرختف «مويلا كيلع ملظ ال هنإف ءةنسح اندنع كل نإ ىلب :ىلاعت هللا لوقيف !بر اي ال :لوقيف ؟رذع كلَ

 !بر اي :لوقيف .كَنْرَو رضْحا :لوقيف «(هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) اهيف ةقاطب
 تّشاطف مك يف ٌةقاطبلاو دَّمِك يف ٌتالجّسلا عضوتف ءٌملظُت ال كنإف :لاقف ؟تاللجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام

 . يش هللا مسا عم لفي الف ةقاطبلا تلو «تالجسلا

 ‹يقهيبلاو مكاحلاو «؟هحيحص) يف نابح نباو هجام نباو .1بيرغ نسح ثيدح» : لاقو يذمرتلا هاور

 لاجر هلاجر ةيقبو ءةقث وهو «سلدم وهو «قاحسإ نب دمحم هيفو . .” : يمثيهلا لوق هوحنو «باوصلا وهو ءلصألا اذك (1)

 نم نوكي دقف «ديدحتلا اذه نم ةدئاف ال ذإ ءرهاظ أطخ وهو !؟قاحسإ نبا ىلإ" : ةثالثلا نيقلعملا ةعبط يف عقوو .«حيحصلا

 فلؤملاو وهو ؛يمثيهلا لاق امك ؛قاحسإ نبا ريغ لاجرلا عيمج معي هنإف "الإ" فالخب «هنود وأ هلثم قاحسإ نبا قرف

 نسح هنإ :لاقو «باتكلا رخا يف فلؤملا ركذ امك ملسم هب دهشتسا معن «ناخيشلا هب جتحي مل قاحسإ نبا نأ ىلإ ناريشي

 ىلإ انه نوقلعملا ءاسأ دقلو «هدعب امب حيحص هنكل ءنعنع دق انهو ؛ثيدحتلاب حرصي نأ طرشب كلذك وهو «ثيدحلا

 يئاسنلا ةياورو «ةنعنعملا رازبلا ةياور نيب اوقرفي ملو ءافنا روكذملا يمشيهلا مالكب ثيدحلا اوفعضف :ةغلاب ةءاسإ ثيدحلا

 نمو !ًادحاو ًامقر ثالثلا تاياورلا هذه اوطعأو :ناتحيحص امهو ءورمع نب هللادبع نع مكاحلا ةياورو ءيراصتألا نع

 دانسإ اذه» :لاق هنأ ريثك نبا ظفاحلا نع اولقنو «هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا عضوملا يف يئاسنلا ةياور اونسح مهنأ مهبئارغ

 . ناعتسملا هللاو . ءاملظلا ةليللا يف ءاوشع:طبخ نوطبخي مهف اذكهو ؛هوفلاخ كلذ عمو .:حيحص

 .(۷ مقر /باب) يف هظفل يتأيو :تلق (۲)

 امهتيب تلصف كلذلو «ناثيدح امهف ءهلہق يذلاب هبتشي ال ىتح هنيبي نأ فنصملا ىلع ناك دقلو «صاعلا نب ورمع نبا ره (۳)

 !ورمع نبا نع هاور رازبلا نأ باب دعب يتأي اميق مهوأ دقف ءرمع نبا نع هاور مكاحلا نأ انه مهرأ امكو «نيفلتخم نيمقرب
 ٤ . كانه يئاسنلا ظفل يتأيسو
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 . 'ملسم طرش ىلع حيحص» : مكاحلا لاقو

 (هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لوق يف بيغرتلا) ٦

 هلإ ال) : لاق نم» :لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر بويأ يبأ نع (حيحص) (1)- 1984 4

 ةعبرأ قتعأ نمک ناك ؛تارم رشع (ريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ

 .«ليعامسإ دلو نم "سفن

 . يئاسنلاو يذمرتلاو «ملسمو يراخبلا هاور

  )1(- 981٠هيف ڭشلا ىلع . هذ وأ ٍتابَكَر ِرْشَع َلْدِع هل يک : الاقف يئاربطلاو دمحأ هاورو (ذاش) .

 نم .؟ةالسبلا هيلع ليعامسإ دل نم باقر لذ نک : ع ل

 ."ڭش ريغ

 نيل اسس اننا ؛ك يبنلا باحضأ نم نيلجر نع مصاع نب بوقعي نعو (ركنم) (۲)- لوكففم

 ءيش لك ىلغ وهو «دمحلا هلو ءكلملا هل ؛هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) : طق ٌدبع لاق ام :لوقي ةي

 ىلإ رظني ىتخ ًاقتف ءامسلا هل لجو زع هللا تق الإ ؛هناسل اهب ًاقطان « هلق اهب اقدصم «هحور اهب ًاصلخم ؛(ريدق

 . (هَلْوُس هيطعي نأ هيلإ هللا رظن دبعل ٌّقحو ‹ضرألا نم اهلئاق
 0 يئاسنلا ها

YY:هللا الإ هلإ ال : لاق نم" : لاق ا يبنلا نع هنع هللا يضر بويأ يبأ نعو (ذاش) 20 -  

 .«ننئرحم وأ رحم لدعك ناك ؛(ريدق ءيش لک ىلع وهو ::ةفحلإ هلو ؛كلخلا ل هَل كيرش ال ٌهَدحو

 N “هب جتحم تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 حتت نم» : لاق هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (حيحص) (۲)- ۱ ۱۵۴١

 هل ءهل كيرشال هدحنو «هللا الإ هلإ ال) لاق نمو .ةمسن قاتعك وهف ؛ًاقافُر يده وأ «ِنَبَل ةحينم وأ ءِقِرَو ةحينم

 1 .هقمسن قتعك وهف ؛(ريدق ءيش لك ىلع وهو ؛دمحلا هلو «كلملا
 :لاقو ا راصتخاب يذمرتلا يف وهو ««حيحصلا ١ يف مهب جتخم هتاورو ؛دمحأ هاور

 ا ل را را ا

 ؛(0173) (ةفيفضلا# ف هتققح امك « حصت ال ةذاش يهف ٠ ءلصألا يف هله بقع ةروكذملا .٠ .باقر رشعا ةياور امأو :تلق 21
 ١ !!نيخيشلا ةياور عم اهوححصف باتكلا ئلع نوقلعملا كلذ لهجو

 : 5١ 150)«ةفيعضلا» يف هئايبو فاش هتكلو ؛هنم ملاس دمحأ دانسإو «فيعبص وهو «ريصن نب جاجح هيف : تلق فز

 ينايعأ دق ثيدحلا اذه كإف «هعبطل ًادادعتسا هقيقحتب موقي مهضعب نأ يتغلب دقو .هل «ةليللاو مويلا لمع» ينعي هنأ رهاظلا (۴)

 ام مهوُي هنإف «خلإ .. .؟ضرألا نم . . .ءامسلا هل هللا قتف الإ : هتتم يف هلوقل سفتلا نئمطت ملو «هدانسإ فرعأ ملو «هرمأ

 يف هتجرخف كلذ نايب. ىلإ تردابق :.ًالوهجم ًايوار هدانسإ يف تدجوف ءهلل دمحلاو باتكلا عبط ْمث .ىلاعت هب قيلي ال

 . !مهتداعأ يه امك (قزل طبخ) دمتعم لقت وأ نيب نود اذكه !؟نسح# : اولاقف ةلهجلا نوقلعملا امأو .(111۷) «ةفيعضلا»

 .ًافئا روكذملا ردصملا يف هنايبو ءذاش وه مث «تباث ريغ نع ةملس نب دامح هيف نكل ءمعن :تلق (4)
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 :لاق ْنَم :لي هللا لور لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (ًادج فيعض) (4) - 914-17
 قي ملو «ُلَمَع اهي ْمَل ؛(ٌريدق ِءيش ّلك ىلع وهو ءٌُدْمَحلا لو ُكْلُملا هل هل ٌكيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ ال)

 ١ . يس اهعم
 . "لاح فشكي يزؤُفلا مث يئاطلا نامثع نب ميس ؛؛حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «يناربطلا هاور

 ٌريخا : لاق ءب يبنلا نأ ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو (هريغل ح) (۴) - 77 ۱٥۳۹

 هلو ءُكلملا هل هل َكيرش ال هدحو «هللا الإ هلإ ال : يلبق نم نوُيبنلاو انآ ٌثلق ام ٌريخو «ةفرع موي ًءاعدلا ءاعدلا

 . ةريدق ٍءيش لك ىلع وهو ؛ٌدمحلا
 اما و «حابصلاو ءاسملا راكذأ» يفو» :(يلمملا لاق) ."بيرغ "”نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ريغو [* /عويبلا ]١5- «قوسلا لخد اذإ هلوقي ام» و ١4[ /ةالصلا 5] ؛«برغملاو رصعلاو حبصلا دعب هلوقي

  «بابلا اذه نم ةريثك ثيداحأ ؛ كلذ

 (هنم عون)

 :لوقي ةا هللا لوسر ٌتعمس :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع (ًادج فيعض) (0) 40-84
 ال يذلا ٌئيحلا وهو ءُتيِمُبو يِبحُي ُدْمَحْلا هلو كلما هَل هَل كيرش ال ُهَدحو هللا الإ هلإ ال) :لاق ْنم»
 . «ميعّنلا تانج اهب هللا هَذا ؛ هللا هْجَو الإ اهب دیری ال (ریدق ءيش ّلك ىلع وهو ءُريخلا هديب ."”ٌثومي

 . يّتأَبابلا هللادبع نب ىيحي ةياور نم يناربطلا هاور

 (هنم رخآ عون)
 ۶- )5( - ۹۳٩كو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللادبع نع يورو (عوضوم) :

 هللا بنك ؛(ٌدحأ اوف هل ْنَكَي ْمَلو ءدّلوي ْمَلَو دلي ْمَل ءادَمَص ادحأ هَل ٌكيرش ال ٌهَدحو هللا الإ هلإ ال) : لاق ْنَم»

 «ةنسح فلآ ْيَملأ هل .

 . يناربطلا هاور

 وهو )٤(« مقر ثيدح يلاتلا بابلا يف رخآ ثيدح هل يتأيو كةقثب سيلا :لاقو «يبهذلل «نازيملا» يف ةمجرت هل :تلق 222

 .(0111/) ٥ ةفيعضلا يف جرخم

 امك هدهاوشل نسح ثيدحلا نكل «هدانسإب قئاللا وه كلذلو ؛«نسح# :(قالوب) ةعبط يف ركذي ملو «ساعدلا ةعبط يف اذكو ()

 , )١907( «ةحيحصلا# يف هتنيب

 :1يمثيهلا عمجم# يف هتيأر يذلاو ««بيغرتلا» خست يف دجو اذك» )١/1515(: يجانلا لاق ؛ةرامع ةعوبطمو لصألا اذك ()

 هتخسنو - ١/١۹۷( /۳) «ريبكلا» يف يناربطللو ؛ةطوطخملل قفاوملا وه باتكلا يف امو :تلق .ه(تومي ال يح وهو)

 الإ مهعسي الو !هورقأو يجاتلا مالك اولقنف «ةثالثلا نوقلعملا هلك اذه لهجو )٠١/ ۸٥(« ًاضيأ «عمجملا» ةعوبطملو  ةديج

 (. .ملع هب كل سيل ام فق الو :لوقي ىلاعت هلئاو !؟هنوتسحب ال ًارمأ اوجلوت اذامل نكلو ؛ةدلقم ةلهج مهنإف «كلف

 .(0118) ؛ةفيعضلا" يف هتجرخ دقو .ةيالا
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 (هعاونأ فالتخا ىلع ديمحتلاو ليلهتلاو ريبكتلاو حيبستلا يف بيغرتلا) ۷

 یلعاناتفیفخ ناتملک» :ال يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ٠۵۳۷ - قلع

 ا «هدمحبو هللا ناحبس : ِنمحّرلا ىلإ ٍناتبيبَح «ٍنازيملا يف ٍناتليقت «ناسللا

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 كحاب ريخ الا» : اک كلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حيحص) (۲)- ۱٩۹۳۸-۷

 ؛هللا ىلإ مالكلا ٌبحأ نإ» :ل لاقف ؟هللا ىلإ مالكلا ٌبحأب ينربخأ !هللا لوسر اي :ٌبلق .«؟هللا ىلإ العلا

 ٠ . ؟هدمحبو هللا ناحبس

 يتيم بس كايرو ی قاسم وو

 ا ا ل ل

 . ؟هدمحبو هللا ناحبس

 هللا دكا لاق نم : لاق كي يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبأ نعو (فيعض) (1) - ۹۳۷-۸

 ٌدهع اهب هَل ناك ؛«هللا الإ هلإ ال) : لاق نمو . ةنسح فلأ نورشعو '' ”عبرأو ءةنسح فلأ ٌةئم هل بيك ؛اوِدْمَحِب

 . ؛ةَمايقلا موي هللا دنع

 .رظن هيف دانسإب يناربطلا هاور
 ؟ةللا َلوسر اي اذه َدْعَب كله فيك :ٌّلِجَر لاقف : هوحنب هنع ءاطع نع ةبتع نب بويأ نع هل ةياور يف داز

 دقتتست نأ هاكتف هللا ممن ْنِ ُةَمّْتلا ٌموقتف ةف لَنا يلبَج ىلع ٌعضْو ول ٍلمَملاب ةمايقلا موي يتأيل لجرلا نإ" : لاق

 : . (هتَمْحَرب هللا ٌلواطتي نأ الإ ؛ هلک كلذ

AA °هدج نع هيبآ نع ةحلط يب بأ نب ۽ هللادبع نب قاحسإ ثيدح نم مكاحلا هاورو (فيعض) (1) - » 

 ناحبس) : لاق ْنَمَو : هلجلا هل ْثَبجَو وأ «َةّنجلا لحد ؛(هللا الإ هلإ ال) :لاق ْنَم" : ك هللا لوسر لاق : ةظفلو

 ال ًاذإ !هللإ لوسرأاب : :اولاق . ةنسح ٍفلأ نيرشعو ًاعبرأو ءةنسح فلآ ةئم هل هللا بك ؛ةَرَم ةئم (هِدْمَحِبو هللا

 ُبَعْذَتَ ا علن ٍلبَج ىلع ْتَعِضْو ْوَل تانّسَحْلاِب ْءيِحَبَل مكدحأ نإ ٠ «ىلب» :لاق ؟ٌدَحأ اتم كلهي

 . هتَمْحَرِي كلذ َدْعَب ٌٍبرلا لواطت مث ءَكّلتب

 ."دانسإلا حيحصا : مكاحلا لاق

Y4هي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ص).(6) - 1614 -  

 .«ةنجلا يف ٌةلْخَت هل ثسرُع ؛(هدمحبو هللا ناحبس) : لاق نم»

 «ءاعدلا» بانك نم حيحصتلاو !نيققحملا ةثالثلا ةعوبطمو (45ا//5١1) ريبكلا يناربطلا» يف اذكو «(ةعبرأ) :لصألا )١(

 .(111۸) ؛ةفيعضلا# يف جرخم وهو 021144 ٠١۷/ /۳) ئئاربطلل

 نمو ا ا و ا زو نم تاأل ؛كلذل سفنلا نئمطت ملو ءيبهذلا هقفاوو : تلق (؟)

 نأ ىشخأ يتإف «يماميلا سنوي نب دمحم مهنمو ءمهتّيوه انيلع عيض «فيحصت وأ فيرحت مهيف عقو نوكي نأ لمتحملا

 . ملعأ ةللاو .. (يماميلا) ىلإ (يماسلا) تقرحت ٠ عضولاب مهتملا (يماسلا يميدكلا سنوي نب دمحم) وه نوكي

 ليلا



 .ديج دانسإب راّريلا هاور

 هللا ٌناحبس) :لاق ْنَم١ :لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل ص) (4) 1840-0

 1 . «ةنجلا يف ٌةلخن هل تسرع ؛(هدمحبو ميظعلا

 .«ةرجش هل تسرُع١ :لاق هنأ الإ ؛يئاسنلاو هل ظفللاو  هتسحو يذمرتلا هاور
 لاقو ؛«ملسم طرش ىلع» :امهدحأ يف لاق نيدانسإب نيعضوم يف مكاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نباو

  «يراخبلا طرش ىلع :رخآلا يف

 ُةلاه نم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (هريغل ص) (082- ١-٠١١١

 اهنإف ؛(هدمحبو هللا ناحبس) ْنِم ْرِثكُيْلَف هلئاقي نأ ٌردعلا نع َنّبَج وأ ؛ةقفنُي نأ ٍلاملاب لخب وأ هداك نأ لبللا
 .«ٌلجو رع هللا ليبس يف ٌةقفني ٍبَهَذ بج نم هللا ىلإ ٌبحأ

 . هللا ءاش نإ هداتسإب سأب الو «بیرغ ثيدح وهو «- هل ظفللاو  يناربطلاو يبايرفلا هاور

 :لاق نمو» : لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) 1847-45

 . «رحبلا ٍدَبَر لثم تناك نإو هُيونذ هل ْترِفُع ؛ةرم ةئم موي يف ؛(هدمحبو هللا ناحبس)

 .[5 ثيدحلا /باب ]١١- ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ثيدح رخآ يف يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

 دبر نم رثكأ تناك نإو «هبونذ ٌهنع هللا طح ؛(هدمحبو هللا ناحبس) :لاق نم» :يئاسنلل ةياور يفو

 .ارحبلا

 . تاقث امهتاورو «لصتم امهدانسإو ؛«ةرم ةئما : لقي ملو ««موي يف : هذه يف لقي مل

 لاق» : لاق يب ّيبنلا نأ ؛راصنألا ّنم يلُجَر نع راسي نب ناميلس نعو (حيحص) (۷) - ٠١٤۳-۳

 ناتَللا اأ : نينا نع كاهنأو «نينتلاب كيصوأ ؛اهاسنت ال ْيَكِل اهًرِصاتو ةّيصّوب ٌَكيصوُم ينإ :هنبال ٌحون

 ؛(هللا الإ هلإ ال) ب كيصوأ : هللا ىلَع َجوُنولا ِنارِثْكُي امهو ءهقلَخ حلاصو امهب للا ٌرشبتسيف ؛امهب َكيصوأ
 هللا َناحبس) ب كيصوأو .امُهْنَنَرَو ةَفك يف اتناك ولو ءامُهْنَمَصَق َةَقلَح اتناك ول ضرألاو تاوامسلا نإ

 نوهقفت ال ْنكلو هدمحب ٌحِبَسُي الإ ٍءيش نم ْنإو» ءُقلخلا ُقْرْرُي امهبو يتلخلا ٌةالص امهّنإَف ؛(هدمحبو

 نَع َكاهْنَأ :ِهقْلَخ ٌحلاصو امهنم هللا ٌبجتحيف ؛امهنع َكاهنأ ِناّللا اأو .4اروُفَغ ًاميِلَح ناك ُهنإ ْمهَحيِبست

 .«ربكلاو كّرّشلا

 حيحص» :مكاحلا لاقو ءورمع نب هللادبع ثيدح نم مكاحلاو '”رازبلاو - هل ظفللاو  يئاسنلا هاور

 . «دانسإلا

 يف جرخم وهو ءورمع نبأ ثيدح نم دمحأ دنع هنكل :تلق .ةهريغو دمحأ اورا )5/1١48(: هلوقب يجانلا هبقعت (0)

 دعب اميف يجانلا كلذب حرص دقو ٠ باطخلا نبا ينعي  رمع نبا ثيدح نم هدنع وهف رازبلا امأو )١74(: ؛ةحيحصلا#

 .ورمع نبا ثيدح نم هاجرخأ امهنأ هلوقو «رازبلا ىلع مكاحلا هفطع يف فلؤملا هب مهوأو ءانه هدافأ ام فالخ (؟/159)

 نيذلا ةثالثلا نيقلعملا ىلع مدقتملا درلا رظناو !رمع نبا ثيدح نم هاور مكاحلا نأ ١١( /باب -5) مدقت اميف هماهيإ فالخبو

 .هرححص نيذلا ظافحلا نيفلاخم ءانه هونسحو كانه ثيدحلا اوفعض

 فيدل



 .لوخدلا : :(جولؤلا)

 هللا ناسی : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع ٍنبا ٍنعو (ركدم) (7) - 4_4

 ال ؛ شرعلاب ْثَقْلُع مث ءاهلاق امك ْتَبتُك ؛اهلاق ْنَم «(هيلإ ٌبونأو هللا رفغتشأ ٠ ءميظعلا هللا ناش لمحو

 ١ .«اهلاق امك ٌةموتْحم يهو ةمايقلا موي هللا ْىَقْلَي ىّلَح اهبحاص ُهَلِمَع ّبْن اهوحمي

: ERM وا 

 قي هللا لوسز دنع انك :لاق يبأ ينثدح :لاق دعس نب بعصم نعو (حيحص) (4) 1844-6

 فلآ انّدحأ بسكب فيك : هئاسلجج ْنِم ٌلئاس ُهلأسف . «؟ةنَسَح فلأ موي ّلك بنكي نأ مكذحأ ُرجعيأ» :لاقف

 : . ةنيطخ ُفلأ هنع طخ وأ ءةنسح نأ هل بكف ؛ةحيبست ةئم حيسي» :لاق ؟ةنسَح

 يف ملم اتکا يف وه اذكا : هللا همحر يديمحلا لاق . يئاسنلاو  هحيحصو - يذمرتلاو ملسم هاور

 هاور يذلا نئسوم؛نع ناطقلا ىيحيو ةناوع وبأو.ةبعش هاورو» : يناقربلا لاق .«(طحت وأ) :تاياورلا عيمج

 يذمرتلا ما ةياور اذكه» :(ظفاحلا لاق) .ىهتنا «فلأ ريغب «طحتوا ا لک

 . "بلع هللاو . ا ياسا ١ الاق امهنإف يئاسنلاو

 :كوقأ نأ : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) 1940 15

 1 ,«سسعشلا هيلع ْثَّلَط امم ّيلإ ٌبَحأ ؛(ٌربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو دلل دمحلاو ءوللا ناحبس)

 . يڏمرتلاو ملسم هاور

 حلا: هللا لوشر لاق : لاق هنع هللا. يضر دنخ نب ةرمس نعو (حيحص) ۷-۱۵٤١ -)1١(

 .؛تأدي ناب رض ال ء(ريكأ ةللاو اللا الإ هلإ الو ءهلل ٌدمحلاو ءهللا ناحبس) : ٌعبرأ هللا ىلإ مالكلا

 : . ؛نآرقلا ّنم ٌنُهو : دازو «يئاسنلاو:هجام نياو ملسم هاور

 ٠-١10- 6410( ةريره يبأ ثيدح نم «هخيحص» يف نابخ نب نباو ًاضيأ يئاسنلا هاورو (حبحص) . '

eS 2لو حسو  aنسل سا نيل بطش  Eلَضْفأ»  

 : ريكا هللاو شللا الإ لإ الو ءهلل ٌدمحلاو هللا َناَحْبُس : مالكا

EG E روم SEAS 

 آس سف وهو برت E ت لا يضر ةريرع ا نحو ريما ج70 44 44

 )١( «ةقيعضلا» : رظنا .اهدحأ اذه ثيداحأ يبهذلا هل ركنتساو «بذكلاب ديز نب دامح همهتاو «فيعض وه :تلق ):017(.
 نم نأ ىنعملا نأكو «نيتياورلا نيب ةافانم الف (وأ) ىنعمب واولا يتأت دق» ٤٩(: /۳) «ةاقزملا» يف يراقلا يلع الم خيشلا لاق . (؟)

 SDI و ا ا

 : : «كلذ نم عسوأ هللا لضفو ءامهنيب هل عمجي ذئنيحف «(لب) ىنعمب وأ ءواولا

 نيتفركعملا نيب امو "«(ضعب نعال :(85/4) «دنستلا» يف يذلاو «هريغو (48/10) «عمجملا» هعبتو ءلصألا اذك (۳)

 ةحفصلاو ءزجلاب دمحأل وزع مهن مغر ائيش هنمأ اوححصب مل ءوه امك لصألا اوكرتف ةثالثلا نوقلعملا امأو . هنم اهنک ردتسا

 ! !ماقرألاب وزعلا ىلع ءافتكالاب قيقحتلا نع ء ءاتغتسالا نم مهتداع يه امك
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 ءهللا ًناحبس) ؟اذه نم ريخ سارغ ىلع كد الآ : لاق .ًاسارغ :ُتلُق . «؟ٌسِرْغَت يذلا ام !ةريره ابآ ايا : لاقف

 .٠ ةةئجلا يف ٌةرجش ةّدحاو ّلُكب كل سرْفُت ؛(زبكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل ٌدمحلاو

 . ؟دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «- هل ظفللاو - نسح دانسإب هجام نبا هاور

 ُتيقَلا :ِل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (هريغل ح) ١980-06 )۱٤(

 املا ٌةبْذَع برا ٌةبّيط ةّنجلا َّنأ مهربخأو السلا ينم كأ :ىرفأ !ةمحم اي :َلاقف يب ّيرسُأ ةليل ميهاربإ
 . ريكا هللاو هللا الإ هلإ الو هلل ٌدمحلاو هللا َناحبس) :اهّسارِغ َّنأو ءٌناعبق اهّنأو

 . «هللاب الإ َةَوُق الو لوح الو : دازو .4طسوألا» و ريغصلا» يف يناربطلاو يذمرتلا هاور

 لاقو ءدوعسم نبا نع هيبأ نع مساقلا نع قاحسإ نب نمحرلادبع ع فاز ني احا ولاذبع نع یر
 ) :(ظفاحلا لاق) .«هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا

 “هبا نم عمسي مل اذه نمحرلادبعو ؛دوعسم نب هللادبع نب نمحرلادبع وه مساقلا
 . اهاو ؛يفوكلا ةبيش وبأ وه «قاحسإ

 :هظفلو «يسرافلا ناملس ثيدح نم هاو دانسإب ًاضيأ يناربطلا هاورو (هريغل ح) ٠ ٠١٠١١ - )٠١(

 امو !هللا لوسر اي :اولاق .«اهسرغ نم اورثكأف ؛ًاناعيق جلا ىف َّنإ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق

 . بكا هللاو للا الإ هلإ الو هلل ٌدمحلاو «هللا ناحبس» :ّلاق ؟اهٌُسْرغ

\oet_ 11|لب هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ح) (15) -  : « 

 NES يلا هللا ناحبس) : لات

 . تاعباتملا يف هب سأب ال «نسح هدانسإو « يناربطلا هاور

 ةئم َّلَّلَه نم» : لاق ءال هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (4) - ۲-۹٤١

 :ةياور يفو - ٌنهْرَحني ِتانَدَب ٌّتسو « َنِهفِتَْي باقر ٍرْشَع نم هل ًاريخ ناک ؛ةّرم ةئم ٌرّبكو قرم ةثم حّبسو «ةّرم

 نب نمحرلادبعو .

 . ا تاندب عبسو

 ©”نسح لصتم دانسإ وهو «هنع نادرو نب ةملس نع ايندلا يبأ نبا هاور

١665 Yorموي َتاذ كَ هللا ٌلوسر يب رم : تلاق اهنع هللا يضر ءىناه مأ نعو (نسح) (۱۷) » 

 هللا ىحّبَس» : لاق .ةسلاج انأو ُهَُلمْعأ يلمَعب ينم - تلاق امك وأ  ُتْفْعَضو "تريك دق !هللا وسر اي : ُتلُقَق

 عم كل لَن اهّنإف ةديمحت ًةنم هللا يدمحاو ؛ليعامسإ ِدَّلَو ْنِم اهنيقتعت ةبقر ثم ِكَل ُلِْمَ اهّنِإف ؛ ةحيبست ًةثم

 ٠«بيرقتلا» يف نيلوقلا نيب ظفاحلا عمجو «نورخآ هقفاوو .هنم عمس هنأ ةرم مزج «هربغ هقفاوو ؛نيعم نبال لوق اذه : تلق 222(

 . ؟اريسي ًائيش نكل هيبأ نم عمس دقو» :لاقف

 نمو ١77(2 /نآرقلا ةءارق -1) يف ًاضيأ سنأ نع رخآ ثيدح هل ىضم دقو ؛«بيرقتلا» يف امك فيعض ةملسو «لاق اذك (۲)

  ىلوأ وزعلاب ناكف ء(١1۳) مقر «درفملا بدألا» يف ًاضيأ يراخبلا هجرحآ هقيزط

 امك «يناربطلا طسوأ» يف يه امنإو !؛يَّئَس تربك» :ةرامع ةعوبطم يف عقوو .«دنسملا» يفو ةطوطخملا يف تباثلا وه اذه (۳)

 . يتأي
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 E ی یر «هللا ليبس يف اهل نيلمحت مج رسم سر

 موب عفر الو «يضرألاو ءامشلا ني ام ال : - لاق هبسحأ :ٍفَلَح نبا لاق - ٍةليلهت ثم هللا يلهو لتعم

 .«تينأ ام لشهب ينأي ن الإ ؛'رَمَع دحأل

 ليس ا . .عفري الو : لقي ملو ءيئاسنلاو «هل ظقللاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 باولو هيف هاقو ءحيبستلا يف سرق ةئمو ءديمحُتلا يف باقرلا باؤث َلعجَم ءايندلا يبأ نبا هاورو

 ' .ُلَمَع اهقيسُي الو EEE ةليلهت ةئم

 ا 'ةبسحأ»ا ؛ لقي ملو ءدمحأ وحنب !ريبكلا» يف يناربطلا هاورو .زاصتخاب هانعمب هجام نبا هاورو
Eٌلوسر اي :ٌتلق :تلاق : هيف لاق هنأ الإ ؛ "نح دانسإب «طسوألا يف ف هاورو (فیعنض) (0)-  

 a ا : لاقف . ةنجلا ِيلَحُدُي لمع ىلع يّلُدَ «يمظَع َقَرو ينس ْتَرْبَك دق !هللا

 ٌلضفأ ٌّلَمَع لع ريب عرفو a اك هلل ١ هلإ ال) :يلوقو»

 . تاز ؤأ تلق ام َلثم لاق ْنَم الإ ؛كّ عقرب ام

 ل ابال ةوق الو لوح الو) : يلوقو» : دازو ؛«داتسإلا حيحص : لاقو دمحأ وحنب مكاحلا ءاورو

 ش .«لمع اههبشي الو «ًآبنذ كرتي
 : لاق نما: لا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (ادج فيعض) (5)- ۹4۲-4

 سرق ةئم لذي ناك ؛ةرم ثم (هلل ٌدمحلا) : لاق ْنَمو «ةرم ةئم اهلاق اذإ ةندب ةئم لم ناك ؛ (هدمحبو هللا ناحبس)

 . ؟ًةكمب ٌرحنُت ةندب ةئم َلُذِع ناك ؛ةرم ةئم (ربكأ هللا) : :لاق ْنَمو هللا ليبس يف ِمَجِلُم جرسُم

 ال هنإف فک يزوفلا نامثع نب مكياج ؛«حيحصلا» ةاور:هدانسإ ةاورو «يناربطلا هاور

 .«؛!ةلادع الو حرج هيف نآلا ينرضحي

  )۱۸(- ۱۵١4-۵لاق ا يتلا نع امهنع هللا يضر ٍديعس يبأو ريم يبأ نعو (حيحص) : :!

 د لاق نمف . (ةيكأ ةللاو ءهللا الإ هلإ الو «هلل ٌدمحلاو هللا ناحبس) :ًاعبرأ عالكلا ّنِم ىفطصا هللا

 ال) و «ٌكلذ لثمف ؟(َربكأ هللا) : لاق نمو يس نورشع هنع ْتْطْحو «ًةنسح نورشع هل بك ؛ (هللا

 يف تسيل اهنل اهتقلحف يكل عفري.امم لضفأ» :ةدايز هيف ناكو .اهريغو ةطوطخملا نم حيحصتلاو !(ةكمب) :لصألا )١(

 َنَّمَل يذلا وه فلؤملا نأ رهاظلاف ء(۹٠1۳ /۱۹۸/۷) ؛طسوألا# يف يناربطلا دنع يع امنإو ء؟عمجملاا يف الو «دنسملا»

 «قاينملل ةئيابم يه مث «فرعي ال نم وأ «كورتم يناربطلا دنس يف ءاضيأ ؟ هرصتخملا" 'يف كلذ عقو هنأ ليلدب نيتياورلا نيب

 )۱١١١(. «ةحيحصلا# يف جرخم وهو ؛5كلمع لثم» :اهناكم يقهيبلا دنعو ! مهتداع ىلع نوقلعملا اذه نع لقغو

 ال ام تاقثلا نع ورا : يدع نبا :لاق ؟(يلمرلا رفعج نب يدهم) هنودو . هفرعأ ملو ؛حلاص يبأ نع (نابأ) هيفو !لاق اذك (۲)

 1 .(97//59:9/134) «طسوألا» يف وهو «هيلع عباتي' ١

 هجيحصت دزو «باوصلا هلعلو ء٠. . .كرتي ال (هللا الإ هلإ ال) : يلوقو» :كردتسملا" يف يذلاو «ةطوطخملاو لصألا اذك (7)

 1 : )۱۳١١(: ةحيحصلا» رظناف ٠ يبهذلا

 .(5519) مقرب «ةفيعضلا# يف جرخم اذهو . قباسلا بابلا رخآ يف هفيعضت عم رخآ ثيدح هل مدقت :تلق (4)
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 ْتطُحو «ةنسح نوثالث هل ْثبتك ؛هسفن لبق ْنِم (َنيملاعلا بر هلل ٌدمحلا) :لاق نمو ءَكلذ لثمف ؛(هللا الإ هلإ
 ةئّيس نوثالث هنع

 طرش ىلع حيحص» :لاقو هوحنب مكاحلاو ء« هل ظفللاو  يئاسنلاو ايندلا يبأ نباو دمحأ هاور
 .«ملسم

 ٤۳-۰ -) )۷(قاَّتلا ّنِم َءىِرَب دقف ؛هللا َرْكِذَرثكأ ْنَمَو١ :هرخآ يفو «"يقهيبلاو (فيعض) .

 : لَك هللا لوسر لاق نا ت ا يضر يرضفالا كلاب يبا م 0199-18-2 +۲0

 نيب ام - المت وأ - نالمت (هلل ٌدمحلاو هللا ٌناحبس) و «نازيملا دامت (هلل ٌدمحلا) و ءناميإلا بطش ٌدوهُّطلا»

 ؛ودْغَي سانلا لك ٠ «كيلع وأ كل ٌةجح نرفلاو :ءايض ُديصلاو .ٌناهرب ٌةقدصلاو دون ٌةالصلاو «ضرألاو ءامسلا

 .«اهقبوم وأ اهقتعمف سفن م ئابف

 .[۷ /ةراهطلا -؟ ىضم] . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

A46 oءهڍپ يف وأ يدي يف ځل هللا لوسر نهد : لاك یل يب نم لج ضو ی (3)-  

 ٌفصن ٌموصلاو ءضْرألاو ءامسلا نيب ام الْ يبكتلاو «هؤَلْمَت هلل ٌدمحلاو «نازيملا ُفصن حيبستلا» :لاق

 .«ناميإلا ٌفصن ر ةوهطلاو «ٍربَّصلا

 . "!(نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 (هللا الإ هلإ ال) و» :هيف دازو «هوحنب ورمع نب هللادبع ثيدح نم ًاضيأ هاورو (فيعض) (9)- ٩٤٩ ۔

 . «هيلإ صلحت ىتح ٌباجح هللا نود اهل سيل
 يبنمل اولاق لإ بنلا باحصأ ْنِم ًاسان نإ : هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حيحص) 1985-4 -)۲١(

 لوضفي نوقّدصتيو موصن امك نوموصيو « يلصت امك َنوُلصُي . روجألاب روثذلا لهآ َبهَذ !هللا وسر اي :
 م

 لکو ؛ٌةقدص ةريبكت لکو «ةقدص ةحيبست لكي نإ ؛هب نوقَّدصت ام مكل هللا َلَمَج دق ٌسيلوأ» :لاق . مهلاومأ

 مالكلا لضفأ» : ظفلب ًاقيلعت يراخبلل هوزعب اوعبشت مهنأ انه نيقلعملا لهج نمو ءالاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو :تلق (1)
 :مهلوقب وزعلا دييقت مهيلع ناكف ءبابلا يف مدقتملا ةرمس ثيدح نم رصخأ هدتع وهو ءاوديزي ملو اولاق اذك «؟عبرأ

 نيبو مهنيب ريبك قالخ كانه امنيب ءًاعيمج مهدنع يهو هللا الإ هلإ الو» :هيف داز يقهيبلا نأ اومعز مث .ديدش راصتخاب

 امم اذهف «ةفيعض يهو .«قافنلا نم ءىرب دقق ؛هللا ركذ رثكأ نم :- فلؤملا ركذ امك  هرخآ يف داز هنأ كلذ نم « « يقهيبلا

 .اهلع مهتوكسو مهجيرختب اهتحص اومهوأ مهنإ لب ؛نوملعي اوناك ول «هنايب مهيلع بجي ناك
 ىوجرخأ امك نيروكذملا نييباحصلا نع ثيدحلا جرخأ هنأ ءهلبق نم ىلع يقهيبلا فلؤملا فطع رهاظو :تلق (؟)

 نإ ليهس وخأو . هب ةريره يبأ نع يخأ ينربخأ : حلاص يبأ نب ليهس نع رخآ دانسإب هاور هنإف ؛كلذك سيلو «مهدیناسأبو
 هفلاخ دقو ؛فيعض وهو ليعامسإ نب لمؤملا هبلإ ق يرطلا يف نكل ؛ةقث وهف ًاحلاص ناك نإو ء«ثيدحلا نيل وهف هللادبع ناك

 هتم ردقلا اذهو ."لمؤم ةياور نم حصأ وهو» :لاقو .٠ .رثكأ نم» : لاق بعك نع هيبأ نع ليهس نع هاورف دعجلا نب يلع

 .(0170و 810) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو .هريغو يناربطلا هجرخأ دق

 :هيف سيل نكلو ءهدعب يذلا ورمع نبا ثيدح هدهاشو «لمتحم وهو :1هللعا .يف هيلع صن امك هريغل نسح هنأ ينعي :تلق ةرفز

 .«يوقلاب هدانسإ سيلو بيرغ ثيدح» :هيف لاقو ««ربصلا فصل موصلاو»
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 نر اولاق ةَقَدَص مكدحأ عضب عضب يفو «ةقدص ركنم نع ّيهنو ًةقدص افورعملاب ٍرمأو «ة «ةقدص ةديمحت

 اذإ كلذكف ؟رزو هيلع ناكأ ءمارَح يف اهعْضَو ول مُتيأرأ» : لاق ؟رجأ اهيف هل ُنوكيو هتوهش اندحأ تابا !هللا

 . رجا هَل ناك لالحلا يف اهّمّضَو

 .هجام نباو ملسم هاور

 ؛عامجلا وه : : ةدحوملا مضي عفا و .ريثكلا املا وهو : :اهحتفب رْثَد عمج :لادلا مضب (روث ددلا)

 . هسفن جرفلا وه : ليقو

 لك للا وسر تعمس الا لک هللا لوسز يارا لس نبأ نعو ی 4032 هن 4

E E SS 

 تح یخی ؛ملسملا ءرتلل رو حلالا 1

 .هححصو مكاحلاو ا نار تل طلا يقاس اور

 .هدانسإ نّسحو . نابوث ثيدح نم هظفلب رازبلا هاورو (هريغل ص) (۲۲)- ۱۰۰۸-۲

 لاجر هلاجرو ؛ةنيفس ثيدح نم !طسوألا» يف يناربطلا هاورو (هريغل ص) (۲۳)  ١ههو ۔

e : 

 ٍناسنإ لك قل : :لاق ل لا وسر نأ اهنع هلا يضر ةشئاع نعو (حيحص) 140-161:

 ىللا رفغتساو هللا حّبسو «هللا َلَّلِهَو «هللا مخو هللا رّيك نمف < « لضفم ةئم ِثالثو نيس ىلع ٌمَدآ ينب نم

 ؛ ركنم نع یھت ؤا فورعمب َرَمأَ ؛َنيملسملا قيرط نع ًامظع وأ ٌةكْوِش وأ (نيملسملا ٍقيرط ْنَع أرجح َلَرَعَو

 امّبْرَو : ةبوت وبأ لاق ٠ رالا نع هّسفن ٌحْرحَر دقو ٍذئمْوَي يمي هتاف ء[ىمالسلا] ةئم ثالثلاو َنيَسلا كلت ّدَدَع

 : '.ةمجعملا نيشلاب ينعي ؛«يشمي» : لاق

 ٍ . ٰيئاسنلاو ملسم هاور

 ُتْجّلاع دق يّنِإ !هللا لوسر اي :ٌييارعأ لاق :لاق ىفؤأ يبأ نبا نع (نسس) ([4) 1831-1

 ءهللإ الإ هلإ الو ءهلل ٌدمحلاو «هللا َناحبس) : لثه :ل اق ؟ٍنآرقلا نم ءىزجمًائيش ينمّلعف ةْمطَتْسأ ْمَلَك نآرقلا

 رفغا مهلا : ٌلوقت» : : لاق ؟يل امف «يّبرِل اذه !هللا ٌلوسر اي :لاقف ءِوِمَبْصاب اًهَكَسْمأو ءاهلاقف . «(ربكأ هللاو

 : لک هللا لرو لاقف «يبارعألا ىضمو . .«ينِدهاو د : لاق ُهيسْحَأو - «ينقززاو «ينفاعو «ينْمَحْراَو «يل

 : . ريخ هييم دقو ٌييارعألا بهذ»

 . هنع يكسكسلا م ميهاربإ نع ةاطرأ نب ب جاجحلا نع ايندلا يبأ نبا هاور

 )١( ةئيفس نع مالس يبأ نع ريثك يبأ نب ىبحي نع رامع نب ةمركع ةياؤر نم (۸/۷۱ «طسرألا» يف هدنع وه :تلق .

 مالس يبأ نع ظوفحملاو ..نابوث نع مالس يبأ نع ىرخأ قيرط نم (۳۰۷۲ /4/.4) اوز رازبلاو «ىيحي يف فعضم ةمركعو

 :رظنا . . ةمدقتملا هريغو يئاسنلا ةياور يف امك 4 هللا لوسر يعار ئملس يبأ نع »الصحيحة«)١5١4(. 0 . :

 ا يبقا يباذكر هنم ةدايزلاو «غلبأ وهو «نيعضؤملا يف ؟ساتلا» : (45 /۳) ملسم يف (؟)
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 . للاب الإ ةّرقالو لوح الو : هيف دازو ءًارصتخم يقهيبلا هاورو

 : دی هداتسإلو

 ّيبنلا ىلإ ٌيبارعأ َءاج :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (حيحص) (55)- ۱۵۱۲-۲۳

 هلل ٌدمحلاو «ًاريبك ُربكأ هللا ءهل ٌكيرش ال هّدحو هللا الإ ةلإ ال) :ّْلُث» :لاق ؟ةلوقأ املك يمّلَع :لاقف كي
 ؟يل امف «يّبَرِل ِءالؤه :لاق .(ميكحلا زيزعلا هللاب الإ ةّوق الو لوح الو ءَنيملاعلا ٌبر هللا َناحبسو «ًاريثك

 .«(ينفرْزاو ءيندهاو «ينْمَحراو . يل رِفْغا مهّللا) :ْلُثه : لاق

 ٠-١958 ) )۲۷"ينفاعو» :"[هيبأ نع] يعجشألا كلام يبأ ثيدح نم دازو (حيحص) .

 . ملسم هاور .«ًكَترخآو كايد كل ٌعمجت ٍءالؤه َّنإف» :لاق ةياور يفو

 ىلإ ٌيِوَدَب لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (هريغل ح) (58) 585 ١654

 هللا الإ هلإ الو ءهلل ٌدمحلاو هللا ّناحبس) : ل١ :لاق ؟ارْيَح يْمّلع !هللا لوسر اي :لاقف ل هللا لوسر

 هللاو «هللا الإ هلإ الو ءهلل ٌدَمحلاو .هللا ّناحبس) :لاقف گر مث ؛ًاعبزأ هديب َدَقَعَو :لاق .«(ربكأ هللاو

 هللا ٌناحبس) !هللا لوسر اي :لاقف .'ٌسسئابلا َرّكَفَت١ :لاقو مَ ا هللا لوسر هآر املف «ٌعَجر مث ؛(خبكأ

 َناحبس) :ّتلُق اذإ» : ليك هللا ٌلوسر ٌلاقف ؟يل امّف هلل هلك اذه .(ةبكأ ُهللاو للا الإ هلإ الو ءهلل ٌدمحلاو
 :ةللا لاق ؛(ُهللا الإ هلإ ال) :َتْلُق اذإو . َتْقَدَّص : هللا لاق ؛(هلل ٌدمحلا) :َتلُق اذإو . َتْقَدَّص :ٌُهللا لاق ؛(هللا

 :لوقتف .ُتلَمَف دق :ُهللا لوقيف 2(يل زفغا ّمهللا) :لوقتف .َتقَدَص :ُهللا لاق ؛(ُربكأ ُهللا) :ّتلُق اذإو . ٌتقَدص

 َدَقَعَف :لاق .«ُتلَمَق دق :هللا ٌلوقيف '؛(ينقُرْرا ّمهللا» :لوقتو .ُتلَمَف دق : هللا ٌلوقيف ؛(ينمحرا ّمهللا)

 . )هيدي يف ًاعْبَس ئبارعألا

 , 9ةقييبلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 نباو يتانلاو دواد وبأو دمحأ اهنودبو «هيف ةدايزلاب هانعمب هاور دقف «هنم بجعتي امم اذه» ۲/٠١١(: ق) يجانلا لاق )١(

 0077/17١5 /؟) «ليلغلا ءاوزإ# يف جرخم وهو :تلق .٠. . .مكاحلاو نابح نباو ةميزخ

 .اهركذ ةثالث ًارومأ كلذب مهوأ هنأ ركذف ءهةلاجعلا» نم ودبي اميف فلؤملا ملق نم تطقس )0

 ملسمو )۱١۱١(« هل ىرخأ يفو )١511(: دمحأ اذكو 249/1 /۸) ململ ةياور يف ًاضيأ دعس ثيدح يف ةدايزلا هذه :تلق (9)

 .6يردأ امو مهونأ انأف ؛(يتفاع) امأ :(هتاور دحأ) ىسوم لاق» :ًاضيأ

 «بثو) وأ ««بهذ# :باوصلا لعلو «لصألااذك )٤(

 كلذكو ء(١۲/١ /۲) يسدقملا ءايضلل ؛ةراتخملا ثيداحألا» يف ره كلذكو .دارفإلا ىلع «هدي» ۳١١(: /1) «بعشلا» يف )٥(
 دقع ةيعرش ىلع هب لالدتسالا زوجي الف .«ءاورإلا» رظنا .ثيدح لبق مدقتملا ىفوأ يبأ نبا ثيدح قرط ضعب يف وه

 . اهفالخ ةحيحصلا ةنسلاو «ضعبلا لعفي امك نيديلاب حيبستلا

 ؛(يور) ب هايإ هريدصتب فلؤملا هب رعشي امل افالخ ؛(۳۳۳۹) «ةحيحصلا» يق هتنيب امك حيحص هدانسإو ؛هوحنب هاور :تلق (1)
 «هومهفي مل هتمجرت يف يبهذلل مالكل نيلقان «(يعبضلا ناميلس نب رفعج) ب هرفعضف «كلذب اورتغا ةلهجلا نيقلعملا لعلو
 يف ملعلا اذهب مهلهج نايبو «مهيلع درلا يف لوقلا تطسب دقو .هب ًاجتحم ملسم لاجر نمو «ةقث لجرلاف ؛مهتافآ نم كلذو
 1 .ناعتسملا هللاو .روكذملا ردصملا
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 ٠- )۲۹(- 1058انعم ةريره يبأ ثيدح نم « يئاسنلا نئساا و «دنسملا» يف وهو 1

 ايا: ثلق ان ؛لو هللا لوسر ىّلوم عفاَر يبأ ينب مآ ىملَس نعو (هريغلاص) (*0) ٠55-5304

 .يل اذه : :ُهللا ٌلوقي «ِثارَم ٌرِشَع (بكأ هلل :يلوق» :لاقف ؟َّيِلَع ربكت الو «تاملكب ينٌريخأ !هللا لوسر

 نيلوقتف . ُتْلَعف دق :لوقي .«(يل ْرِفْغا مُهللا) : يلوقو . يل اذه :ُهللا ٌلوقي: ءتاَرم َرْشَع (هللا ٌناحبس) : يلوقو .

 .1ُتْلعف دق :لوقيو «ثارم ٌرْشع

 1 .حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو يناربطلا هاور

 : لاق هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس :يبأ نعو (فيعض) 445-56 )٠١(

 «ٌحيبنستلاو ءليلهتلاو ءٌريبكتلا» :لاق ؟هللا ٌلوسر اي َّنُه امو :َّلِيق .«تاحلاّصلا تايقابلا ّنم اورثكَتْسا»

 i .«هللاب الإ ةوق الو لوح الو «هلل ٌدمحلاو

 حيحصا :لاقو مكاحلاو ء«هحيحص» يف نابح نباو «- هل ظفللاو - يئاسنلاو «ىلعي وبأو دمخأ هاور
 : .دانسإلا

)۳١( - eV 11اوذُخ» : لاق لكي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ ْنَعو (نسح)  

 ناحبش) : اولوق ؛رانلا نم مك نكلو :n لاق ؟رصَح ادق] ودع [ٰنیأ] !هللا ٍلوسر اي : اولاق . مکن
 ُتايقابلا نمو .ِتابقعُمو تابنجُم ةمايقلا م موي َنيِنأِ َّنهّنإَف ؛(ُربكأ ةللاو :هللا الإ هلإ الد هلل ٌدمحلاو «هللا

 . «تاحلاصلا

 هاور اذكو . .«ملم طرش ىلع حیض : مكاحلا لاقو «يقهيبلاو مكاحلاو « هل ظفللاو - يئاسنلا هاور

 1 . *)(هللاب الإ ةوق الو لوج الو» : دازو «طسوألا» يف ف يناربظلا

 تافدقم : يأ ؛نؤتلا حتفب (تابتجم) و . مكيقيو مكرتسي ام : يأ ؛نونلا.ديدشتو ميجلا مضب ب (مكتج)

 «ةريره يبأ ثيدح نم «ريغصلا» يف “اورو . ميجلا ىلع نونلا ميدقتب «ثايجنم» مكاحلا ةياور يفو . مكمامأ

 . ؟ةددشملا 'فاقلأ رسكي (تايّقعم) و . يوق ديج هدانسإو .«تابنجمو تايجنمو» :لاقف نيظفللا نيب عمجف

 . 1 ١ . مكئارو نم يتأتو مكبقعتا: يأ

 الو ءال ترقلملا فرعي ملو .كانه هيلع مالكلا يتأيو ردا كب يوت داع -180) يف ينآلا ثيدحلا ىلإ ريشي 2220

 !ًاضاخ مقر هرطعأ

 CY ۰ز ةي يفات امك «فرعي ال يسرا دياز نب حلاص نب دمحم يناربطلا يش نحل «يمئيهلا لاق اذكو :تلق (۲)

 ..(۳۳۳۸) «ةحيحصلا» يف وهو «هنم متأ ثيدحلا «. .ًارشع هللا يحبسف ةالصلا ىلإ تمق اذإ !عفار مأ اي» : ظفلب تيث هنأ ديب ' ٠

 نسحب :: ةلهجلا لاقو .٠ م00 او۷٤ ص) «يشبحلا ىلع درلا# رظناو : أرارم مدلقت امم هلاح تفرع دقو «مثيهلا يبآ نع جارد هيف . (1)

 3 !؟هيه نيأف !؟هدهاوشل

 6 ٠٦۸4 /۲۱۲/۲) يئاسنلل ؟ىربكلا نتسلا# نم ناتدايز 2

 ٠ رهاظ وم امك هب قئاللا هنأل ءانه ىلإ هتلفتف ؛؟مّيجلا ىلع نونلا ميدقتب» :: هلوق دعب لصألا يف ناك رطسلا اذه , (0)

 ةرابعلا :لقن مهواف .٠« . .هاورو» انه هلوق لبق .٠ . .!طسوألا» يف يناربطلا هاور اذكو» : قباسلا هلوقو «يناربطلا :يأ (0)

 : .[ش] . كلذك سيلو «مكاحلا ىلع دئاع «هاؤرو# نأ ىلإ  قباسلا شماهلا رظنا-
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 :ْلَق :هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (فيعض) (11) - ۷ - ۹٤۷
 ٌتايقابلا َّنُهّنإَف ء(هللاب الإ َةَّوق الو لوح الو. ُرَبْكَأ هللاو ءهللا الإ هلإ الو .هلل ٌدمحلاو ءهللا ناحبس)

 .هدّنجلا زونك ْنِم يهو ءاهّقَرو ٌةرجشلا ْطْحَت امك اياطخلا َنْطْطْحَي ّنهو :ٌتاحلاصلا

 َسأب الو ؛«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاور ةيقبو «دشار نب رمع هيف امهحلصأ «نيدانسإب يناربطلا هاور

 . راصتخاب ًاضيأ رمع قيرط نم هجام نبا هاورو .. تاعباتملا يف دانسإلا اذهب
 َّنإ» قو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ٍريشب نب نامعنلا نَعو (حيحص) (100)- 1918-4

 ركذُت «ٍلْحّلا ٌّيودك يود نل «ٍشْعلا لوح َنفطعني .ٌديمحتلاو ٌليلهتلاو ٌحيبستلا ؛هللا ٍلالج ْنِم ّنوركذت امم

 .«هب ركذُي ْنَم هَل لازي ال وأ - هَل نوکی ْنأ مكٌدحأ بحي امأ .اهيحاصب
 .ملسم طرش ىلع حيحصا :لاقو مكاحلاو «- هل ظفللاو  هجام نباو ايندلا يبأ نبا هاور

 مُكتْنَدَح اذإ :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو (فوقوم فيعض) (۱۲) - 448448

 ءهللا الإ هلإ الو ءهلل ُدمحلاو «هللا َناحبُس) :لاق اذإ َدبعلا َّنِإ :هللا باتك يف كلذ ٍقيِدْصَتب مكانيَتأ ثيدحب
 ّنِم عْمَج ىلع نهب رمي ال َّنِهِب َدَعَصو ؛هحانج تحت َنْهَّمْضق كلم َنِهْيَلَع ضَبَق ؛(هللا كرابتو ربك هللاو

 ُلَمَمْلاو بطلا ملكا ُدَمصَي هيلإ» :هللادبع الت مث «نمحرلا ةَ نهب ايي ىتح ؛ٌنهلئاقل اورّمْغتسا الإ ةكئالملا

 ديدشتو ةلمهملا ءاحلاب (اّيحُي) يتخسن يف اذك» :(ظفاحلا لاق) .هدانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 .باوصلا هلعلو «ميجلاب ؟ءيجي ىتح» :لاقف يناربطلا هاورو .«تحت ةانثملا

 ام» : م هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (نسح) (۳۳) ١554-7

 . ولو .هاياطخ هنع ثَّرْفَك الإ ؛(هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال) :لوقي ٌدحأ ضرألا ىلع

 . «رحبلا ِدَبَر ّلثم تناك

 جلب يبأ نع ثيدحلا اذه ةبعش ىورو «نسح ثيدح» :لاقو «- هل ظفللاو - يذمرتلاو يئاسنلا هاور

 . ىهتنا «هعفري ملو «هوحن دانسإلا اذهب

 نسح# :ثيدحلا يف اولاق مهنكلو !هورقأو ةثالثلا نوقلعملا هلقنو ءهحيحصت درف يبهذلا هل هبنتي مل أطخ هدنس يف عقو :تلق )١(

 .(64*7) «ةحيحصلا# يف هلك اذه نايبو «حيحص هجام نبا دانسإ نکل !هل دهاش الو !«هدهاوشب

 ضعب ىلع وأ فلؤملا ىلع فحصت هلعلف ؛«هكردتسم١ يف امل فلاخم مكاحلل هازع ام نإف ؛ًامزج باوصلا وه :تلق (1)
 ةءامضألا» يق هاور كلذكو «باوصلا ىلع مكاحلا نع ۳١۷( /1) "بعشلا» يف هجرخأ يقهيبلا نأ كلذ دكؤي اممو ءهخاّسن

 غ(١40/1) يمئيهلا هنع هلقن كلذكو )١/717/7(: ؛ريبكلا» يف يناربطلا ةياورل اقبط «مكاحلا قيرط ريغ نم ۳٠۸( ص)

 ال ,ةّيحتلا نم (يبَحْي) : اهيف باوصلا نآب هيف عطق ؛ةظفللا هذه يف ليوط ثحب هلو !!هعمجم# ل يجانلا هازع ام فالخ اذهو

 اهتيأر مث .هيلع فقن مل امم اهضعبو ءاهلوطن ال يتلا تاياورلاو رداصملا ضعب ىلإ هعوجرب كلذ دّيأو .ءيجملا نم (ءيجي)

 ظفلب 8١( /۲۲) «يربطلا ريسفت» يف ًاريخأ هتيأر دقف «ملعأ هللاو .«روتنملا ردلا» و ؛«ريثك نبا ريسفت» يف ًاضيأ باوصلا ىلع
 هنسح وأ ءهححص نم نسحآ امف ؛طلتخا ناكو «(يدرعسملا هللادبع نب نمحرلادبع) مهدائسإ يفق ناك امهيأو .(ايحي)

 .نيقلعملا ةثالثلاك
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 . هلل دمحلاو هللا ناحبس» : ادازو :«مكاحلاو ايندلا يبأ نبا هاورو.

 . ةريغص يبأ نب متاح ينعي .«ةلوبقم هتدايزو «ةقث متاح» : مكاحلا لاقو

eملف ةضفن تص دعا كل هللا وسر نأ  

 هلإ الو «هلل ٌدمحلاو ءهللا ناحيس) نإ : :8 هللا لوسر لاقف «ضفتناف صفن مث «ضفتپ ملف ةضفن مث «ں رضفتني

 : .؛اهقرو ٌةرجشلا ضفنت امك اياطخلا ّنضفني ؛(ربكأ هللاو للا الإ

 اهترضف رولا ساي ةرجشب م لإ ينل نأ : هظفلو «يذمرتلاو ؛؟حيحصلا» لاجر هلاجرو «دمحأ هاور

 بونذ نم َطِقاسُتَل ؛(ربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ الو ءهللا ّناحبسو هلل َدمحلا) نإ : لاقف ءاهقرو رئانتف اصعب

 دق هنأ الإ .«سنآ نم ًاعامس شمعألل فرعن الو «بیرغ ثيدحا : لاقو . ةةرجشلا هذه ٌقرو قاس امك دبعلا

 .«شمعألا قيرط نم دمحأ هوري ملا ۽ (ظفاحلا لاق) . ىهتنا «هيلإ رظنو هآر

 ربع نب لذي هيف سلجم يف نک: لاق عفار نب هللادبع نب ذاعم نعو (فیعض) (۱۳)- لح كة ففف

 تعيس :لوقي بجنب ًالعم ٌثعمس : رع يبأ نبا لاقف ةر يبا نبا ن نمحرلادبعو ءرفْعَج نب هللادبعو

 ؛ ضرألاو اسلا نيام 9ن ىرخألو « رتل ود لين ای ل ادع ناتمِلَك١ :ٌلوقب ل هللا لوسر

 NE معن ْمَجَن : لاق ؟كلذ لوقي ُهَتْعِمس َتْنَأ :ةَرْمَع يبأ نبال رمع نبا لاقف .1(ُرَبْكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال)

 ْ ۰ .امهفلانو امه نامل امُه :لاقو ءهعومُب يحل ثبّت ىّح رمع با
 .دهاوش اذه هثيدحلو «ةعيهل نبا ىوس تاقث هللادبع نب ذاعم ىلإ هتاورو «يناربطلا هاور

 .امهمزلنو امهبحن : يأ (امهقّلعَت)
 ال) : لاق نم : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يورو (فيعض) (14) - و6077

 اهّناقْنِإَو هرانل نِ َُرطَش هللا تعا الإ نتا اهوقب الو ءراَتلا ّنِم هير هللا تعا ؛(ُةيكأ هللاو ءهللا الإ هلإ

 .رانلا ّن نم هللا ُهَقَتْعَأ ًدعَبْرَأ

 .«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 هللا لوسر لاق : 02 لا شرد قتلا نس ار نعو ا (18 وما ا”:

 لك لمعي نأ عيطتشَب ْنَمَو !هللا وسر اي : اولاق . .«؟لم د لم موب لک لمعت نأ مذ دعا عطس انا 5

 الو يأ نم مط هلا نايس : لاق ور اهنا ا «هميطتسَي مل : لاقت ؟حُأ لدم لمع موب

 . حا نم ُمَظْأُرَبُكأ هللاو ءِدُحُأ نم مظعأ هلل دمحلاو حا نم ُمَظْعأ هللا الإ هلإ

 :ليقو «هنم عمسي ملو «نارمع نع نسحلا نع مهلك ؛رازبلاو يناربطلاو يئاسنلاوايندلا يبأ نبا هاور

 . ةقث وهو ءروصنم نب ورمع يئاسنلا خيش الإ ؛'حيحصلا» لاجر مهلاجرو . عمس
 مشق لا ن : لاق هنع هللا يضر - دوعسم نبا ينعي - هللادبع نعو (عحض) (98) تيا

 ريغ عقار نب هللادبع ني ذاعمو «٠عمجملا# و 0.974 /17+ /۲۵) «يناربطلا» نم بيوصتلاو ءم يبأ نب ب هللادبع) .: لصألا 0

 !ةداعلا يه امك ةثالثلا لفغو . (11۲1) «ةفيعضلا١ يف جرخم وهو ؛فورعم

 ا



 الإ ناميإلا يتؤي الو بحي ال نمو ٌبحْي نم املا يتؤُي هللا ناو ٠ ءمُكفارْأ منيب مق 5 امك « «مُكقالخأ مكنيب

 نأ ٌليللاو .هدهاجي نأ ٌوّدعلا باهو «هقفني نأ ٍلاملاب ٌّنِض نمف ءٌناميإلا ٌاطعأ ًادبع هللا ٌبحأ اذإف ٌبحأ ْنَم

 .«(هللا ناحبسو ءهلل ٌدمحلاو ءٌربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال) :ٍلوق ْنِم رِثكبلف ؛ةدباكُي

 عفر يلصأ يف سیلو «تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 . لخب :يأ ؛ةمجعملا داضلاب (ٌقض)

o91هللا يبن اي :ُتلُق :لاق هنع هللا يضر ُينهُجلا رذنملا يبأ نعو (ًادج فيعض) (17) - ! 

 محلا هو ءكْلُملا هل هل ٌكيرش ال هّدْحو هللا الإ هلإ ال) : لق !رذنملا ابآ اي» :لاق .مالكلا َلَضْفأ ينمّدع

 ْنَم الإ المع ِساّنلاٌلّضفأ ئوي كف موي لك يف رم رم ةئم (ٌريدق ءيش لک ىلع وهو ءٌريخلا هديب تيمي يُ

 ؛(هللاب الإ ةّرق الو لوح الو هللا الإ لإ الو ءهلل ٌدمحلاو «هللا ناحبس) :ِلْوَق ْنِم ْرئْكأو «تلق ام َّلْعم لاق

 . اةّنجلل ٌةَبجوم - :لاق ُهْيَسْحأ اياطخلل ًةاحمم اهَّنإو «رافْغتْسالا دّيس اهّنِإف

 . يفعجلا رباج ةياور نم رازبلا هاور

 نم : ة4 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (فيعض) (۱۷) - ۷ _ ٩٩۳

 . (ٍتانَسَح ٌرشع ٍفْررَح لكب هل بيك ؛(ربكأ هللاو ؛ٌُهللا الإ هلإ الو «هلل ٌدمحلاو « هللا َناحْبس) : لاق

 “ب سأب ال دانسإب ايندلا يبأ نبا هاور

 :لاق ْنَم١ :لوقي ل4 يبنلا عمس هنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (18) 404-04

 : هللا لاق ؟(ميظعلا ٌىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءٌربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ الو «هلل ٌدمحلاو .هللا َناحبس)

 . «مَلْسَتْساَو يدب مَلْسأ

 ."دانسإلا حيحصا : لاقو مكاحلا هاور

 ْمُثْرَرَم اذإ» : ةا هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۱۹) - 468-68

 :لاق ؟عنَرلا امو :ُتْلُق .«دجاسملا» :لاق ؟ةّنجلا ضاير امو !هللا لوسر اي :ُتْلُق .«اوعتزاف ةّنجلا ضايرب

 . ربك هللاو ءهللا الإ هلإ الو هلل ٌدمحلاو هللا َناحْبُسا»

 . “ادانسإلا نسح هتبارغ عم وهو» :(ظفاحلا لاق) .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ْنَم ُلَّوأ» : ا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۲۰) - 4685-4

 . ٠ عرفرملا مكح يف هنكل ًافرقوم )۲۷١( «درفملا بدألا يف يراخبلاو «(4"117) دهزلا# يف كرابملا نبا هاور كلذكو : تلق 0(

 . بابلا لوأ يف مدقت ةمامأ يبأ نع دهاش لاملاب نضلا ةلمجلو

 . (0151) !ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو «فيعض وهو «يناسارخلا ءاطع هيفو ««طسوألا» و ةريبكلا» يف يناربطلا هتاف (۲)

 هنايبو «- برقأ هلعلو  هتاور دحأ وأ ؛خسانلا ىلع همسا فرحت نكل « «كورتم وهو (يسبعلا نامثع نب ميهاربإ) هيفو !لاق اذك (۳)

 عساتلا بابلا لوأ يف يتأبسو «ةريره يبأ نع رخآ قيرط نم ءاج ءحيحص هنم يناثلا رطشلا نكل «(21445) ؛ةفيعضلا» يف

 .«حيحصلا» يف يتالا

 .019537) ثيدحلا تحت «ةحيحصلا» يف جرخم وهو .دحأ هقثوي مل لوهجم وهو «يكملا ديمح هيف :تلق (5)
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 . ؛ءاّرضلاو ءاّرسلا يق لجو َّزع هللا َنودمْحَي َنيذلا ةّجلا.ىلإ ىعدي

 . ىلع عما: و اا نح افا ديما 8 ةثالثلا» يف يناربطلاو «رازبلاو ايندلا يبأ نبا هاور
 .«ملسم طرش

: 

 ولا ني يتلا" : لاق ي يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (نسح) ٠۵۷۲-۱ - )۳١(
 .«ذمحلا ّنِم هللا ىلإ ٌبحأ ٍءْيش '1[نم]11مو «هللا نم ريذاعم رثكأ دحأ امو «ناطيشلا ّنم ُةَلّجعلاو

 .«حيحصلا# لاجر هلاجرو «ىلعي وبأ هاور

eV _ AYلع هللا اما كك هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍرباج نعو (عوضوم) (11) -  
 هل هللا َرَفَع ةتلاثلا اهلاق نإ ءاهباوت هَل هَل هللا َدَدَج ًايناث اهّلاق نإف ءاهّركُش ىَدأ الإ (هلل ٌدمحلا) :لاقف ةَمْعن ْنِم دبع
 . بوند

 ةيواعم وبأ سيق نب نمحرلادبع هداتسإ يف» :(ظفاحلا لاق) .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور
 .«هيلع ركنأ امم ثيدحلا اذهو .« ثيدحلا يهاو ينارفعزلا

 ام» ,: اي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (هريغل ح) (۳۷) - ۱٥۷۳-۲۳
 « . . .ةمعّتلا كلت ْنم لف َكِلذ ناك الإ ؛اهيلع لجو َّنع هللا ةمحف ءًةمعن بع ىلع لجو رع هللا معنأ

 ."*راكن هيفو «يناربطلا هاور ٠

oA A4ال مالك لک : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲۲) -  
 .مَدْجأ وهف ؛(هلل ٌدْمَحلا) ب هيدي

 يفرم 2 د الاق امهنأ الإ ؛«هحيحص» يف نابح نباو يئاسنلاو «هجام ن نباو ءهل ظفللاو دواد وبأ هاور

 ,29«ةطقأ وهف هللا ٍدْمَحِب ِدْمَحِب هيف أدبي ال لاب

 .ادمحلا يف ثيداحأ ةدع بابلا ينفوا : (ظفاحسلا لاق)

 (ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلا نم عماوج يف بيغرتلا) - ۸
 عب عجز مث ةاعينع ني جرح هل ينا نا : اهنع هللا يضر ةيريوُج نع (حيحص) (۱)- 1904 - 11

 دقلا دل :ثلاق . ا اعلا نام اا :َلاقف ؛ٌةَسلاج ّيهو ىَحْضأ نأ

 .(575) (ةفيعضلالا يف اهنايبو «للع هيفو !لاق اذك )1(

 00 ا . ىلعي يبأ دنسم* نم ةدايز )0

 . . طاقنب اهيلإ راشملا.«تمظع نإو» SE EE د تجلل 4 :تلق (۳)
 عضوم نايب عمة ةركنملا ةدايزلا هذه لجأ نم )7١1١( ثيدحلا تحت «ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو ءاهنود انه هتدروأ كلذلو
 ا لا فاخر وزو ياللا ارز نو فرقا اول روما . هظافلأو هقرطب ثي ثيدحلا جيرخت

 ١ !ةهاتعمب هجام نبأ هاور#
 لک ؛ظفلب حص دقو . .«؟وا) مقر ؛لیغلا اوراد لوآ ياني هارت ؛هتم يف بارطضاو فض ًاعيمج مهدنع هيف : :تلق )٤(

 ١ .هريغو )١79( «ةحيحصلا» يف جرخم وهو . .؛ءامْذجلا ديلاك يهف ؛دهشت اهيف سيل ةبطخ
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 وَقْلَخ دَّدَع ؛هدمحبو هللا ناحبس) :َنُهْتتَرَوَل مويلا نم ِتْلُق امب ْتّنْزُو ول «تارم ثالث تاملك َعبرأ كَدْعَب ُتْلُق

 .«(هقاملك دادمو «هشزَعةنزَو ويف اضَرو
 . يذمرتلاو هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 هللا ناحبس ءِِشْرَع ةَ هللا احبس يفت اضر هللا ّناحبس قل َدَدَع هللا َناحبسا :ملسمل ةياور يفو
 . «هتاملك دادم

 .«كلذك هلل ٌدمحلاو» : هرخآ يف '"”يئاسنلا داز

 ةّنزو .هِسْفت اضرو هِقْلَخ َددَع ءربكأ ةللاو هللا الإ هلإ الو ءهدمحبو هللا ناحبس» :هل ةياور يفو

 . «هتاملک "”دادمو «هشرَع

 َفصن بيرق الجسملا يف يهو اهب رم مث ««؛اهدجْسَم يف يهو اهيلع رم لي يبنلا نأ : يذمرتلا ظفلو

 هللا ناحبس : اهتيلوقت ت ِتامِلَك كمل [الأ]» :لاقف . .معن :ثلاقف . «؟كلاح ىلع ِتلز ام» :اهل لاقف ءراهّتلا

 ناحبس سْفَن اضر هللا ناحبس .(تارم ٌتالث) ِهِقْلَخ دع هللا ناحبس ءهَقْلَخ ددع هللا ناحبس «هقلخ دد

 : لاقو . ؛ًاثالث ًاثالث ؛هتاملك داَدمو هْشْرَع َةَنِز ركذو . ٩۸ تارم ثالث) هِسْفَتاضر هللا ناحبس «هیْفت اضر هللا

 :ةحص نش كيذا

 :اشاا ث ةدحاو لك راركت يئاسنلل ةياور يفو

 (رخا عون)

 عم لحد هلآ : هنع هللا يضر اهيبأ نع صاف يبأ نب دعس ِتنب ةشئاع نع (فيعض) (1) 44-7

 ؤأ اذه ْنِم ِكْيَلَع ُرَسْيأ وه امب كريخُأ» :لاقف هب حست یصح وأ ّىوَن اهْيَدَي َنيبو . ٍةأرما ىلع ةَ هللا لوسر

 َدَع هللا ناحبس «ٍضْرألا يف قلخ ام َهَدَع هللا احبس ءءامسلا يف َقّلَح ام َدَدَع هللا َناَحْبُس)  :لاقف - ؟ُلَّضْفأ

 لغم هللا الإ هلإ الو كلذ ّلثم هلل ٌُدْمَحْلاو «كلذ لم ٌربكأ هللاو ءٌقِلاخ وه ام دَ هللا ناحبس «كلذ َنيِب ام

 ْ .«(كلذ َلْثِم هللاب الإ ةوق الو لوح الو «كلذ

 يف نابح نباو يئاسنلاو .«دعس ثيدح نم «بيرغ نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور

 0011 /11) «يئاسنلا» و ۸٤(« /۸) «ملسم# نم حيحصتلاو ء؛دادع» : لصألا (1)

 .(۲۱۲-۲۱۳) «ةليللاو مويلا» يف ينعي (۲)

 2031 /515) «يئاسنلا» و ۸٤(, /۸) ؟ملسم» نم حيحصتلاو ؛ةدادع# :لصألا (۴)

 .هنم ةيتآلا ةدايزلاو «يذمرتلا» نم حيحصتلاو ءهدجسملا# : لصألا )٤(

 عضوملا يف ظفللا اذهب هدنع يه امنإو ءاضيأ (470/3) هدنسملا" يف يه الو «(دجسملا يف يهو) «يذمرتلا» يف سيل (0)

 !!قيقحتلا نوعدي مهو !ةثالثلا نيقلعملا تاف امم تاحيحصتلا هذه لكو . لوألا

 ةياورل ًاصيخلت هدنع نم وهو ؟خلإ .. .ركذو :هلوق كلذكو «(يذمرتلا) يف سيل فلؤملا نم ديكأت نيلالهلا نيب ام (5)

 .ًاثالث ًاثالث «هتاملك دادم هللا ناحيسا و «هشرع ةنز هللا ناحبسا : نيتلمجلا نم الك لاق هنأ دارملاو «يذمرتلا

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۷)
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 .دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «(هحيحص»

 نيو الع لخت ينا: فص نع ًاضيأ مكاحلاو يذمرتلا ىوروا (فيعض) (۲) - ۹۰ 41
 : لاقف .ينمّلع ؛ «ىلب :ثلاقف . «؟هب تحبس اًمم ركاب ِكُمّلَعأ الأ» :لاقف نهب حبس اوت ٍفالآ ةعَرأ اهدي
 . ءىش نم َقَلَج ام دّدع هللا ناحبس : يلوق» :مكاحلا لاقو . «هِقْلَخ َدَدَع هللا َناحْبُس : يلوق»

 ديعس نب مشاه ثيدح نم هجولا اذه نم الإ ةيفص ثيدح نم هفرعن ال بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاق

 .«فورعمب هدانسإ سيلو «يفؤكلا

 (رخآ عون)
 لاقف I ل ئبنلا يآ_ لاق هع هللا يضر ةمامأ بأ نع (سبحص) )۷)1 فقيل

 ٌلّضفأو راب كريخأ الأ» : ريال يال :ثلقف . «؟ةمامأ ابأ اب كيش فرحت ٍءيش ياب يل
 هللا ناحبس «َّقِلَح ام َدَدَع هللا ناحبس) :ٌلوقت» :لاق !هللا ٌلوسر اي یلب :ُتْلُق .«؟راهنلاو ٍليللاب َكِرْكِذ نم
 e ؛ ضرألا يف ام هَدَع هللا ناحبس ءقلخ ام َءلم
 ٌدمحلا «ءيش لك ل هللا ناحبس .ءيش لَ دَ وللا ناحبس .هباتك ىّصْحأ ام ءلم هللا ناحبس بانک ىصخأ
 يف ام َءلم هلل دمخلاو «ءامسلاو ضرألا يف ام َدَدَع هلل ُدمحلاو «َّقَلَخ ام ءلم هلل ٌدمحلاو «َقَلَح ام َّدَدَع هلل

 نكت هلل نعل اتك ىصحأ ام َءلم هلل ٌدمحلاو «هباتك ىصخنأ:ام ددَع هلل ٌدمحلاو ءءامسلاو ضرألا
 0 .«(ءيش لک ءلم هلل دمحلاو ءءيش

 'امهيحيحبصلا يف نابح نباو ةميزخ نباو «يئاسنلاو «- هل ظفللاو: ايندلا يبأ نباو دمحأ هاور

 1 : .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقز مكاحلاو «راصتخاب
 هن دلو نب رسال لاق هظفلو «رسح امهدحأ نيدانسإب ي يناربطلا ءاوزو (هريغل ص)

 يفاام دّدع هلل دمحلاو ءةباتك ىصحأ ام َدَدَع هلل ٌدمحلا) :لوقت» :لاق: . ىلب : تلق . «؟هْْلْبَت مل َراهتلاو للا
 ءهضرأو هتاوامس َءلم هلل ٌدمحلاو «ةقلخ يف ام َءلم هلل ٌدمحلاو فقلخ ىصحأ ام َدَدع هلل ٌدمحلاو «هياتك

 ١ ب للي ضو كلذ لدم حسو «(ءيش لك ىلع هلل ٌدمحلاو «ءيش لك دَدَع هلل ٌدمحلاو

 (رخآ عون)
 نم ادبع نإ : مهئّدح للي هللا لوس نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (فيعض) (۳)- 411-64

 مف ٠ ءِنْيكَلَملاب!تَلَّصَعَف «ٌكِناطْلُس ٍميظَمِلو َكِهْجَ لالجل يغني امك ُدِمَحْلا كَل !ٌبر اي) :لاق هللا ٍدابع
 هللا لاق. اه فيك يردن ال ةلاقم لاق ذق دبع نإ !ار اي :الاقف ءامسلا ىلإ اَدِهَصَق ؟اهنابّكب فيك ايدي

 تيدحلا تحت (ةقيضلا لاو م7817 ضر ءايلا :ىلع درلا» يف كلذ نايبو ؛ةزاكنو بارطضاو ةلاهج هيفو «لاق اذك )0(
 1 .اهريغو (85)

 داننسإو «نْمح دنلسب هريغو يئاسنلا اهاور نكل ؛ ؛(900) ةةحيحصلا» يف هتيب لل اهيف هذه يئاربطلا ةياور داتسإ : :تلق (۲)
 عم 28: .دمحأ هاؤر «نسح» :اولاقف ءةلالثلا نوقلعملا كلذ لهجو ةحيحص هذه تراص:كلذبو «حيحص ىلوألا ةياورلا
 7 ! ! حيحض دمحأ دانسإ نأ
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 لالجل يغبني امك ٌدمحلا كل بر اي) :لاق ذق هّنِإ !ٌّبر اي :الاق ؟يدبع لاق اذام :- ةدبع لاق امب ٌملعأ وهو -

 .'اهب هيِزْجَأف يناقلَي ىتح يدبع لاق امك هاا : امهل هللا لاقف « «(َكِناطْلُس ميظَعو َكِهْجَو

 ريشي نب ةقدص يف نآلا ينرضحي ال هنأ الإ ؟تاقث هتاورو «لصتم هدانسإو هجام نباو «دمحأ هاور

 .ةلادع الو حرج نيبرَمْعلا ىلوم -

 . اهانعم امهيلع قلغتساو تمظعو امهيلع تدتشا : يأ ؛ةمجعملا داضلا ديدشتب (نيكلملاب ْتَلَّصع)

 (رخآ عون)

 ٌبر هلل ٌدمحلا) :لاق ْنَم» :لاق يي هللا لوسر نع ًاضيأ رمع نبا نع يورو "199 (4)_ 9478

 لوقتف «تارم ثالث ؛(ةّديزم ءيفاكُيو مع يفاوُيادنَح لاح لك ىلع ؛هبفًاكرابم ابيط ًاريثك ادْمَح َنيملاعلا

 هوبُتكا نأ مهيلإ هللا يحويف ؟هيْيكن فيك يردن امو ٌكَدَمَحو اذه كّدبع كّسّدق ام هلك نسخ ال !انّبر :ةظفحلا

 .2؛لاق امك

 «ءافعضلا» يف يراخبلا هاور

 (رخا عون)
 َنلْخْدأل :بْعَك نب نبأ لاق :لاق ٌهنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (فيعض) (0) - ۰ _ ۹٩۳

 اذإف هيلع ييو هللا َدِمْحَيِل َسَلَجو ىّنّص الف .دَحأ اهب ُهْدَمْحَي ْمَل ماحب هللا َنَدِمْحَأل نْيَلَصألِف دجسملا

 مجري َكيلإو «هّلك ُرْيَلا كديبو هلك ُكْلُملا كلو لك محلا كل مهللا) :لوقي ِهفْلَخ نم ٍلاع توصب وه

 اميف ينْمِصْعاو «يبونذ نم ىضم اميل ْرْفْغا .ٌريدق ِءْيَش لك ىلع كّنِإ ؛ٌدمحلا كل ءهرسو هتینالع هلك رمألا

 :لاقف .هيلع صقف ب هللا وسر ىتأف ء(ّيلع بنو «يّنع اهب ضرب ةيكاز ًالامعأ ينْفُرْراو ءيِرْمُ نم يقب
 1 مالسلا هيلع ليئاربج َكاذا

 . "وبات مسي ملو .«ركذلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 َّلَعَل ءاعُد ينمّذَع : اڪ بلل لاق ًايبارعأ َّنأ : هيبأ نع دعس نب بعصم نعو (نسح) ()- ١0-87

 . هلك ٌرمألا مجرب كيلإو هلك محلا كَل َمُهَللا : نُ :لاق ؟هب ينعفني ْنأ هللا

 هازع الو «هدتسم» يف هدجأ مل ينإق ءًامهو هنظآ دمحأل هوزعو .دحأ هقثوي مل لوهجم هنكل :«بيذهتلا» لاجر نم وه :تلق 0(

 ؛ءاعدلا» و )4۲٤١(« «طسوألا» و (۷) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور دقو ء«ريغصلا عماجلا دئاوز» يف يطويسلا هيلإ

 . ةقدص نع مهلك ؛(۳۸۷٤) «بعشلا" يف يقهيبلاو ۸ )

  .[ش] . هبنتف ؛«فيعضلا» نم مقرلاو «خبشلا لوصأ يف اذك )۳

 ام عطقنملا نأل ؛حلطصملا ملعب مهلهج نمف !عاطقنا هدانسإ يفو» : ةثالثلا نيقلعملا لوق امأو «ةلاهج هيف نأ ينعي : تلق )

 . .ةفيذح نع لجر نع (۳۹1۳۹۵ /0) دمحأ اهاور ةصقلاو .لوهجم وهف ١مسي مل امنإو طقسي مل انهو «وار هنم طقس

 وآ وه نوكي نأ نكميو «هظفح لبق نم فعض هيف ةصفاز نب جاجحلا لجرلا نع يوارلاو . ةا تنا وه هنأ قو هوجن

 . هيلع فقأ مل ينكلو ؛«ركذلا# دانسإ يف هريغ
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 ٍ .“يلس يبأ نبا وأ ءميلس نب ىيحي همساو «جلب يبأ ةياور نم يقهيبلا هاور
 : لك يبنلل لاق الجر نأ : هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يورو (عوضوم) (5) - 416-۳

 :ةالصلا يف لوقت ْنأ ءاعدلا ريخ َّنإ : لاقف ٌمالسلا هيلع ليئاربج لَنا : : لاق ؟يتالص يف هب وعذأ ريخ ِءاعّذلا يأ
 و را ءهلك ٌرمألا ٌمِجْرَي كيلإو لك ُقْلَخلا كلو لك ُكّلُملا كلو لك دمحلا كل ٌمهللا)
 .«(هّلُك لا نم كب ذوعأو

 .ًاضيأ يقهيبلا هاور

 (رخآ عون)
 قرف هلك هللا قرر كش لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يور (فيعض) (۷) - 00 44

 يذلا هلل دمحلاو تريل ءيش لک لَو يذلا هلل دمحلاو يطع ءيش لك عضاوت يذلا هلل دملا : : لاق ْنَم»
 هل هللا بنك .هللا َدِْعام اهب ُبْلَطَ اهلاقف «(هتَرْدُقل ءيش لك ملستسا يذلا هلل ُدمحلاو كلم هِل ٍءيش لک ْعَضَخ
 . قمايقل موي ىلإ هل نورتي كلم بلا نوعبس هب لكَ ءةَجَرَد فلا اهب هل َعْفَرو ,ةنسح َفلأ اهب

 . يناربطلا هاور

 (رخآ عون)

 ٌدمحلا) : ا هلا لوسر دنع لج لاق : لاق هنع هللا يضر بويأ يبأ نع (فيعض) (8) - 6٥_۹1
 دق هلآ یارو ؛لجرلا َتَكَسف . (؟ةّملكلا ٌبحاص نم» : ال هللا لوسر لاقف :(هيف ًاكَرابُم ًابّيط ًاريثك ًادْمَح هلل
 لاقف- .«اباوص لإ لب مَ هّنإف ؟وه نم : هلك هللا ُلوسر لاقف هركي ءيش ىلع كي هللا ِلوسر نم مجم
 َنْورْذَتبَي اكلم رشع ةثالث تيار ر دقل .ءِِدَيِب يسفن يذلاو» : لاقف .ريخلا اهب وجرأ !هللا ٌلوسر اي اهّملق انآ : لجرلا
 ش . «ىلاغتو كرابت هللا ىلإ اهُعَفري مهيأ ََتَمِلَك

 1 . .يقهيبلاو- هل ظفللاو "نسح دانسإپ 'يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

E E بلا عمك لاق هنع هللا يضر سنأ نعو.(فيعض) ١: )4( - 1۷V 

 مالا مكيلعو» .: : ِهْيَلَع 26 ّئئبنلا درف «هللا ٌةمحرو ْمكيلع ماسلا : :لاقف. ؛ موقلاو كي ّينلا ىلع مّلسف لجر
 َدَمحُي نأ اير ُبحُي امك .هيف ًاكرابم ابي ًريثك ًادْمَح هلل ٌدمحلا : لاق لجرلا لج الف . «هئاكريو هللا ةمحرو
 دقل !هديب يسفن يذلاو» : لكك ّيبنلا لاقف < «لاق امك هيلع ٌدرف :«؟َّتْلُق فيك» :ةكك هللا لوس هل اقف . هل يغَبيو
 :لاقف .ةَِّعلا يذ ىلإ ىلإ اهوعقَر ىتح اهتوبتکی فيك أورد امف < ءاهبتكي نأ ىللع ٌصيرح مهّلك ِكالئأ ٌةَرْشَع اَهَر دتبأ

 «يدْبَع لاق امك اهوُبيْكا . 1 ١ ا

 . «ىضرنو انّير بجي امك» :الاق امهنأ الإ ؛(هحيحص) يف نابح نباو ؛يئاسنلاو «تاقث هتاورو دمحأ هاور

 يف ثيدحلاو ٠ هؤطخ رهظ ام الإ «ثيدحلا نسح هنأ ينعي كلذو ءهباتك رخآ يف فلؤملا هنيب امك هيف فلتخم وه : :تلق )١(
 i ' !!ةثالثلا هفعضو ؛يعبطم أطخ هلاجر ضعب يف عقوو ء(۳۹۸٤ /۹۷ /4) !ناميإلا بعش»

 !؟نسحلا هداتسإل ىنأف «نالوهجم نالجر هدانسإ يف :تلق (۳)
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 (رخآ عون)
 هلل دمحلا) :ّلجر َلاق» :لاق ك يبنلا نع هنع هللا يضر ناملس نع (هريغل ح) (4) - ٠۵۷۷-۳

 . “ا ربثك] يدبع لإق امك اهبتكا :لاقف لجو زع هبر اهيف عجارف ءاهبتكي نأ ُكلملا اهمظعأف ؛(ًاريثك

 . رظن هيف دانسإب يناربطلا هاور
 :ًاضيأ ًاعوفرم ديعس يبأ نع ةيطع قيرط نم نايح نبا خيشلا وبأ ىورو (هريغل ح) (0)- ۱١۷۸-۸

 . «ًاريثك يتمحر يدبعل اوبتكا : ىلاعت ُهللا لاق ؛(ًاريثك هلل ٌدمحلا) :ٌُدبعلا لاق اذإ»

 (رخآ عون)
 ٌمالسلا هيلع ليئارْبَج هيلع لن لَك ّئبنلا نأ :هتع هللا يضر يلع نع (فيعض) 9458-8 -)1١(

 عم ًادلاخ ًاريثك ًادْمَح ٌدمحلا َكَل َمهللا) :ّلَقَف ًاموي وأ هيَدابِع ىح هليل هللا َدْيمَت ْنأ َكّرس اذإ !ًدمحم اي :لاقف

 ٌدْمَحلا كلو ؛كتئيشُم نود هل ىَهَتْنُم ال ًادْمَح ُدْمَحلا كلو ؛َكِمْلِع نود هل ىِهَتْنُم ال ًادمح ُدْمَحلا كلو «كدولخ

 .«(كاضر الإ هلئاقل َرْجأ ال ًادْمَح

 .[باب ١٠١ رخآ يف يتأيو] . «هّتود نمو يلع نيب عاطقنا هيفو ءاذكه الإ هبتكأ مل» :لاقو يقهيبلا هاور

 (هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق يف بيغرتلا) 1
 اهنم ««هللاب الإ ةّرق الو لوح ال ٌركذ ةريثك ٌتيداحأ يف ًابيرق مدقت دق» :هنع هللا يضر (يلمملا لاق)

 يبأ ثيدحو] «ورمَع نب هللادبع ٌثيدحو [دیعس يبأ ثيدحو] ٍءىناه مآ ثيدحو 2”![ةريره يبأ ثيدح]

 . «اهتداعإ ْنم اهُّيرق ىنغأف ءاهريغو [<؟”رذنملا

 الو لوح ال ْلُق» : هل لاق لي ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (حيحص) (1) - ۱١۷۹-۰

 . اجلا زونك نم زنك اهّنإف ؛هللاب الإ وف
 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ْنِم ْريُكأ» : ل هللا لوسر يل لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ْنَعو (هريغل ص) (۲)- ٠١۸۰۹-۱

 .هةّنجلا زونك ْنِم [زنك] اهّنإف ؛هللاب الإ هَوُق الو َلْوَحال لوق

 . ؟ةريره يبأ نم عمسي مل لوحكم «لصتمب سيل هدانسإ ثيدح اذه» :2*”لاقو يذمرتلا هاور

 ؛هدهاوش ضعبل:(71017) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو ء*عمجملا#" و «طسوألا مجعملا» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس )١(

 . .هدعب يتالا اهدحأ

 (. . .) طاقن هيفو ؟فيعضلا» نم فذحو حيحصلا نم يقبتملاو ء«حيحصلا» نم فذحو «فيعضلا» نم نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .[ش] .ًاضيأ طقف «فيعضلا" نم (اهريغو) تقذحو ءهنم لدي

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۳)

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا )٤(

 هنع هللا فشك ؛(هيلإ الإ هللا نم اجنم الو «هللاب الإ ةوق الو لوح ال) :لاق نمف :لوحكم لاق" :يذمرتلا دنع ةياورلا مامت (85)

 = ثيدحلا اذهل فلؤملا ركذ دقو «لضعم هنكلو ؛دانسإلا حيحص لوحكم نع وه : تلق .«رقفلا نهاندأ ءرضلا نم ًاباب نيعبس
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 الإ هللا نم اجْنَم الو «هللاب الإ ةّوق الو َلؤح الو) :لاق نمف» :لوحكم لاق (فيعض) - 454 )١(

 ش . انما ٌنُهانْدَأ رضا نم ًاباب نيعبس هنع هللا َفَشك ؛ (هيلإ
 . هيَ الإ هللا َّنِم أَجْلَم الَو» :ًاعفزو ًالوطم رازبلاو يئاسنلا هاورو

 مهب جتحم تاقث امهتاورو

 وأ  .َكْمّلعأ الآ» :لاق ك هللا لوسر َّنأ» : هظفلو ٠«هل ةلعالو حيحص» : لور ماران عسا

 مّلسأ : هللا ُلوقيف .(هللاب الإ ةوق الو َلوَحاال) : : لوقت ؟ةّئجلا زك ْنِم ٍشْرَملا تحت ْنِم ٍةمِلَك ىلع - كلذ الآ

 ' .؛مّلسَتساو يدْبَع
 :ُتْلُق .«؟ةّنجلا زونك ْنِم زنك ىلع كلذ الأ !ةريره ابآ اي» :لاق ًاضيأ اهجحصو هل ةياور يفو (فيعض) ٠

 يف هركذ «(هيلإ الإ هللا ّنم اجْنَم الو اَجْلَم الو .هللاب الإ َةَرَق الو لوح إل) :ُلوقت». :لاق !هللا ّلوسر اي ىلب

 ۰ .ثيدح
 ناک ؛(هللاب الإ ةَوق الو لوح ال) :لاق ْنَم» :لاق ل هللا لوسر نع هنعوإ(فيعض) (۲)- ۹۷۰۹-۲

 ل . مهلا اهّرسيأ ًءاد ّنيعشستو ٍةَعْسِت نم ًءاود

 رشب هدانسإ يف لب» :(ظفاحلا لاق) .دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «؛طسوألا يف يناربطلا هاور ش

 . [هباتك رخآ يف] «هيلمغ مالكلا يتأيو .طابسألا وبأ عفار نبا

 كلذ الأ» : لاق لل هللا لوسر نأ ؛ هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نعو (هريغل ص) 050 ۱۵۸۱-۰ ۳

 1 .«هللاب الإ وَ الو لوحال : لاق ؟وه امو :لاق . ؛؟ةّنجلا باوبأ نم باب ىلع

 ."؟ةّنجلا زونك نم زنك ىلع كلذ الأ :يلاق هنأ الإ ؛يناربطلاو دمحأ هاور

 . "هطالتخا لبق ةملس نب دامح هنع ثدح دقو :ةقث ب بئاسلا نب ءاطع نإف هللا ءاش نإ حيحص هداتسإو

 : لاق .همادخي كَ ينلا ىلإ ”'هعفد هابأ نأ : ةدابُع نب دعس نب سْيَق نعو (حيحص) (4)- 1687 - فض

 . «؟ةّتجلا باوبأ نم پاب ىلع َكّلدأ الأ" : :لاقو هلجرب ينبرضف )نیت ر ٌتيَّلِص دقو ةَ هللا ٌنبن يلع ىتأف

 . «هللاب الإ ةوق الو لوحال» : لاق . ىلب : تلق

 . ×امهظرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 لكي تیا اوردمو ؛عاطلب حاس اخت, ةلهجلا نرقلعملا امأو [حصب مل ام اهنمو «حص ام اهنم] «تاياور ةدع 2

 .ناعتسملا هللاو !(قزل طبخ) .٠ . .هاور ءنسح: :مهلوقب هتاجردو هتاياور

 )1١( ؛ةحيحصلا# يف هنايبو ««هاو" :لاقف.رشبب يبهذلا هبقعتو )1518(.

 ةرركذلا لعاوشب عيحص وه انو ابل طالخا دعب هم عبس هآ تي دق ها ؛هدانسإ حيحصت يف يفكي ال اذه :تلق (۲)

 .(1878) ؛ةحيحصلا! يف اهنم ضعب عم هتجرخ دقو «بابلا يف

 .امهريغو )٤/ ۲۹١( ؛كردتسملا» و ةطوطخملا نم حيحصتلاو ؛«هعفر# : لصألا (10)
 : . حيحص هدنسو .«تعجطضاو) :(515 )١/ يقهيبلا داز )4(

 = يذمرتلا هجرخأ دقف «كلذك سيلو ءرهشأو هنم ىلعأ وه نمم دحأ هجرخي مل هنأ مهوي هيلع وزعلا يف هراصتقا :تلق (0)
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 ةليل الڳ هللا وسر نأ :هنع هللا يضر يراصنألا َبويأ يبأ نعو (هریغل ص) ١688 )٥(

 هيلع ٌميهاربإ هل لاقف .ٌدمحم اذه :لاق ؟ليئاربج اي َكَعَم ْنَم :لاقف «مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع ّرم هب ير

 ؟ةّنجلا ٌسأرِغام :لاق .ٌةعساو اهضرأو ٌةبّيط اهتبرُ ناف ءةّنجلا سارغ نم اوكي كَما ْرُم !دمحم اي : : مالسلا

 .هللاب الإ وق الو لوح ال :لاق

 . (هحيحصا يف نابح نباو ءايندلا يبأ نباو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 لاق : لاق رمع نبا ثيدح نم يناربطلاو «اركذلا» يف ايندلا يبأ نبا هاورو (هریغل ح)(5)_- ٠6-١84

 اي :اولاق .«اهسارغ ْنِم اورثكأف ءاهُبارُت ٌبّيط ءاهؤام ٌبذع هاف ؛ةّنجلا سارغ ْنِم اورثكأ» : للي هللا وسر

 .«هللاب الإ ةوق الو لوح ال ءهللا ًءاش ام» :لاق .اهٌسارِغ امو !هللا لوسر

 : يل لاقف ءب يبنلا َفْلَخ يشمأ تنك :لاق هنع هللا يضر زذ يبأ نعو (حيحص) (۷)- ۹ ٠۵۸۵
 .«هللاب الإ ةوق الو لوح ال» :لاق .ىلب :ُثلق .«؟ةنجلا زونك نم زنك ىلع َكّلدأ الا !ددابأ ايا

 .«؟هحيحصاا يف نابح نباو ءايندلا يبأ نباو هجام نيا هاور

 هيلع هللا مَن ْنَم» : لک هللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع نع يورو (عوضوم) (۳) - ۹۷۱ _ ۷

 . «هللاب الإ ةّوق الو لوح ال : لوق نم رثكيْلف ؛اهَءاقب دارأف ًةَمْعْن

 يناربطلا هاور
 :لاقف هاب يبنلا ىلإ يعجشألا كلام ءاج : لاق قاحسإ نب دمحم نعو (فيعض) ۹۷۲-۸ - )٤(

 . «(هللاب الإ ةّوق الو لوح ال) لوق نم َرِثكَت ْنأ كرمي كي هللا لوسر َّنأ هيلإ ٌلسْرَأس» :لاقف .ٌفوع ينبا ٌرسأ

 هنع ُدَقلا طَقَسف "قلاب ُهوُدَش دق اوناكو «(هللاب الإ َةَوق الو لوح ال) : لوقي ٌفوع بكا «ُربخأف ُلوسرلا هانأف

 هيوبأ أجي ملف ٠ ءاهلّوأ اهّرخآ عبتأف ْمِهِب حاصف ٭ "موقلا حسب وه اذإف لبا اهبكرف مهل ةقانب وه اذإف“ «جَرَخَف

 هيف "وه اوهامل ؛مدقي فيك ٌفوعو !هاتأوساو : :همأ تَلاقف «ةبعكلا برو ٌفوع :هوبأ لاقف . بابلاب يداني وهو الإ

 ل ٍلبإلا ٌرْمأو هّرْمأ هيبأ ىلع ّصَقَف ءالبإ َءانفلا ألم دق ٌفوع اذإف .هيلإ مِداخلاو ّبابلا بألا قبتْساف ؛ّدقلا نم

 تنك امو ءا ام اهب عت صا: : اك هللا وسر هل لاقف .ٍلبإلا ربخو ٍفوع ربخب هّربخأف ةي هللا لوسر هوبأ

 وهف هللا ىلع لكي نمو بِي ال ُثْيَح ْنِم ُهفْدْرَيو ًاجَرْخَم هَل ْلَمْجَي هللا يب نمو لَو . كليب ًاعناص

 . بح
 .ًاكلام ك ردي مل “قاحسإ نب دمحمو ««هريسفتا يف سايإ يبأ نب مدا هاور

 ةئالثلا نوقلعملا امأو .هدانسإ ةحص نايب عم .(1678) «ةحيحصلا» يف جرخم وه امك مهريغو رازبلاو دمحأو هححصو =

 .نوملعي ال ام نولوقي مهنأل !مهسفنأ مه الو ىتح دحأ هيردي الف ببسلا امأو «هنيسحت ىلع اورصتقاف

 )١( !ةياهنلا» . غوبدم ريغ دلج نم دقي ريس لصألا يف وهو ء(طوسلا) وه :رسكلاب .

 .مهليإو مهتيشام :يأ (۲)

 ا ا ا «(هيف ام ملأب بيتك) : ةطوطخملا و لصألا (۳)

 .يزاغملا بحاص وه (4)



 (ءاسملاو حابصلاب ةصتخم ريغ راهنلابو ليللاب لاقت راكذأ يف بيغرتلا) ٠ ٠١

 نم نيتبآلاب أرق نم : كي ئيبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم يبأ نع (حيحص) (۱)- ۳۹ - ۱١۸١

 . هاتفك هليل يف «ةرقبلا» ةروس .رخآ
 . ةميزخ نباو هجام نب او يئاسنلاو يذمرتلاو هوادوب باو ملسمو يراخبلا هاور

 نم هاتفك .: 050 ةليللا كلت تافآلا نم نوكي.ام هاتفك : ليقو . ةليللا كلت مايق نع هاتأزجأ : يأ (هاتفك)

 N ا
 ا ١ . ملعأ هللاو .رهاظ اذهو .هركذ مث .«ليللا مايق يف ةءارقلا نم ءىزجي ام لقأ

CSG VETTEارق نم : : هللا لوسر لاق : لاق هيغانللا يصر هللادبع  

 :«هل َرِفُغ ؛هللا هجو َءاغتبا هليل يف 4سي»

 اهحيحص) ,يف نابح نباو « ينسلا نبا هاور

\eAY-11َرْشَعْأَرق نم : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۲)-  

 : , «ٌنيلفاغلا نم بَ ْمَل ؛َِلْيَل يف ٍتابآ

220) 

 ١7 ىضم] .«ملسم طرش ىلع حيحصاا :لاقو مكاحلاو «"«هخيحص» يف ةميزخ نبا هاور
 ١ : , [ثيدح ١-7١ /نارقلا

AVE 1أَرَق ْنَم» :هككو هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يب أ نع يناربطلا ىورو «ًادجل فيعض) (۲) -  
 نم بتُك ةبآ يتئم م ارق نسو خليل توق هل بيج يآ ةنم أرق نمو «َنيلفاغلا نم بُ مَن يَ يف ٍتايآ ٌرْشَع
 م سارق نو نالا نک وب ج سنع ايف و ؛َنيدياعلا نم بك ةبآ ةئم برأ أرق نمو ؛نيتناقلا

 راطْنقلاو. .ٌراطنق هل َحَبْضأ يآ فل أرق نمو ٠ «َنيِتبْحُملا نم بيك ةيآ ةثم ٍنامث أرق ْنَمو «َنيعشاخلا نم بك ِبآ
 أرق نمو ن يملا هيلع ْتَمَلَط ام ريع : لاق وأ - ٍضرألاو ِءاَمّسلا نيب امم ريح ةيقوألاو «ةيقوأ اتتمو فلأ

 ١١[. /لفاوثلا 5 ىضم] .«َنيبجوملا "نم ناك ؛ةبآ يف

 نأ محا رجني : هلو يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (۳) - 1588 - 1۳
 حاولا هللا :لاقف ؟هللا وسر اي كلذ "قيِطُي انيأ :اولاقو ,مهيلع كلذ نشف .«؟ِةليل يف ٍنآرقلا تل أرقي

 : . 'نارقلا ُتْلُث (دمصلا

 . يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور
 لك أرق ْنَم» : لاق لي يبنلا نع ةنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) (۳) 4070-14

 . (8 /نآرقلا - دا E يرسل ركلة طعم 0(
 ب رخآ يف مدق ایک هی ةئم» :ظفلب امتإو «ةريره يبأ نع ظفللا اذهب هوري ملأ هنإف مهو ةميزخ نبال هوزع :تلق (7

 ١ . حيحصا هيروهو «كانه قبس امك ورمع نبا ثيدح نم هاور امنإو . (ليللا مايق يف بيغرتلا - ١١ /لفاونلا

 ' ..ىلضم اميف عقو باوصلا ىلعو ؛(؟18/1) "عمجملا» و (؟17 /۸) ئناربطلا نم حيحصتلاو ء(يف) : :لصألا 7
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 . (ٌْيَد هيلع نوكي نأ الإ ؛ٌةنس ٌنيسمخ بوند هنع احَم ؛ 4(ُدَحأ هللا َوُه ْلُقظ :ٍةّرم ةئم موي

 .«سنأ نع تباث ثيدح نم بیرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور 1

 هدي يذلا َكَرابتإ» أرق ْنَم :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو (نسح) (4) 10844 6

 اهّنإو «ةعناملا اهيّمسُن ل هللا لوسر دهع يف انکو . ربَقلا باذع نم اهب لجو رع هللا هعتم ِهَّلْبَل لك (ُكْلُملا

 . َباطأو َرَثكأ ْدَقَف ةليل يف اهب أرق ْنَم ةروس لجو رع هللا باتك يف

 ٠١[. /نآرقلا ١١ ىضم] .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ءهل ظفللاو يئاسنلا هاور

 أرق ْنَم» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو (فيعض) (4) 4175-5

 ٍنَدَع) نِ ارون هل ناك ؛«أدحأ بر ةدابعب كرش الو ًاحلاص مَع لمَ ر ءاقل وجرب ناک ْنَمَثل : ليل يف

 . (ةكئالملا ُهُوْشَح كم ىلإ (َّنَيْبأ

 ."!ليمش نب رضنل ثلا ريغ ملعأ اميف هنع وري مل يدسألا "رق ابأ نأ الإ ؛تاقث هتاورو رازبلا هاور

 ةليل َّلُكاَرَق نم» :لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فيعض) (۵) - ۹۷۷-۷
 . ايا بلاك ةيآ «تاحّبسملا» يفو هاف بص ْمَل (ةعق ةعقاولا#

 ريغب هباتك يف يناهبصألا مساقلا وبأ هركذو «لوصألا نم ءيش يف هرأ ملو ««هعماج» يف نيزر هركذ
 .دانسإ

 أَرَق نم : ك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (عوضوم) (5) - ۹۷۸-۸

 .«كلم ٍفلأ َنوعبس هل ُرِفغَتْسَي حبصأ ؛ةليل يف 4ٍناخدلا# ةروس
 . يتطقرادلاو يذمرتلا هاور

 .ُهل ًاروفْغَم َحبصأ ةليل يف 4ّسيإ ةروس أرق ْنَم» :ينطقرادلل ةياور يفو (فيعض)
 . هل ًاروفغم َحَبْصأ ةعُمُجلا َةليل «ناخدلا# أرق ْنّمو (عوضوم)

 .لاجرلا بتكو «رازبلا دئاوز» نم حيحصتلاو ءأطخ وهو ««ةورف ابأ) :ةطوطخملاو لصألا يف )١(

 .(51778) «ةفيعضلا يف هتركذ امك .ينالقسعلاو يبهذلا هتلاهجب حرص دقو «لوهجم هنأ مهحالطصا يف هانعم اذهو :تلق ()

 لفغو ءهنم لوألا رطشلا ۹۳١( /599/1) «بيغرتلا# يف هدنع امنإف « عقاولا فالخ اذهو «همامتب هركذ هنأ مهوي اذه :تلق فرفإ

 يف وهو !!لوألا اوجرخأ امنإو «يقهيبلا مهنم ظافحلا نم ةثالث ىلإ هوزع مهنأ هيلع اودازو «هورقأ لب أطخلا اذه نع ةلهجلا

 قيلعتلا" يف جرخم وهو .هوحن ةيراس نب ضابرعلا نع لوهجم هيف رخا دانسإب يورف رخالا رطشلا امأو .(189) ؛ةفيعضلا»
 نظأ ءةلثمأ هلو ءادحاو ًاثيدح نيزر امهلعج «نيثيدح نم قفلم ثيدحلاف .(9 /لفاونلا 1) يف ىضمو )١/ 27٠١: «بيغرلا

 .اهضعب مدقت هنأ

 «هدنسما يف ىلعي وبأ هيترقفب هجرخأ دقف ء؛دارفألا* هباتك يف هلعلو :ينطقرادلل هوزع يف ةعجنلا دعبأ دقل :تلق (4)

ADهجولا اذه نمو .ًاعوفرم هركذف :لوقي ةريره ابأ (اذك) تعمس :لاق نسحلا نع ءدايز نب ماشه قيرط نم (44-  

 نسحلا حيرصت نود هوحن (486 ٤۸٤ /5) ؟بعشلا" يف يقهيبلاو )١ ٠١ «نارقلا لئاضف» يف سيرضلا نبا هجرخأ

 «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال" : يذمرتلا لاقو «(1۷۳) ينسلا نباو (1841) يذمرتلا هنم ةيناثلا ةرقفلا ىور اذكهو . . عامسلاب

 = تأ ظفلب هريغو ًاضيأ يذمرتلا اهاورو «مهتم اذه ماشهو .«ةريره يبأ نم نسحلا عمسي ملو .فعنضي مادقملا وبأ ماشهو
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 !هللا يبن اب: تلق :لاق هنع هللا يضر .ينهجلا رذنملا يبأ نعو (ادج فيعض) (۷) - 4۷4 - 4
 يِبْحُي ُدْمَحلا هلو كلما هل هَل كيرشال هّدحو هللا الإ هلإ ال) :ْلُق !رذنملا ابأ اي» :لاق ؟مالكلا لضفأ ينملع

 َلِْم لاق ْنَم الإ المع سانلا ُلَضفأ ٍذئموي كإف ؛ موي يف رم ةئم (ريدق ءيش لک ىلع وهو ءٌريخلا هديب تيمي
 54 .ثيدحلا «َتْلُق ام

 ي . [باب ال انه ىضم] نجلا راج ةياور نم رازبلا هاور

Aيف ةَ ةئم (هللاب الإ ةَ ل الو َلْوَحال) :لاق ْنَم :لاق لَ يبنلا نع يورو (فيعض) (۸)-  
 . أدب ر ٌرقف ُهْبِصْي مل ؛ موب لک

 YI RI ال يبنلا نع ةعادو نب دسأ نع ايندلا يبأ نبا هاور

 ال) : لاق نم" : ا ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (0)- ١980-0

 هل تناك ةر رم ةئم موب يف ؛(ريدق ءيش ّلك ىلع وهو ءدمحلا هلو ُكلملا هل هل َكيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ

 نع كلذ نوب نامل نم ارز كراكو « ةكبس هلم هنع ْتّيِحُجو «ةلدمح عم هل ثبَتكو «باقر ٍرْشَع َلدِع

 1 ۰ . كلذ نِ رثكأ ٌلمع ّدحأ الإ ؛هب ًءاج امم ٌلضفأب ٌدحأ تاب ْمَلو «يسمُي

 لاق لا : يئاستلاو يذمرتلاو,ملسم دازو . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملنسمو يراخبلا هاور

 . «رحبلا ِدَيَر لثم ثناك ولو هاياطخ تطح ؛ّرم هم موي يف ؛(هدمحبو هللا ّناحبنس)

 ١691 -) )7كي هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب ةلئادبع نعو (نسح) : ١مَنْ

 ؛ موي يف هرم يم ؛(زيدق ءيش لك ىلع وهو ءٌدمحلا هلو «ُكلملا هل «ُهل كيرش ال هّدحو للا الإ ةلإ ال) :لاق
 ههِلَمَع ْنِم ّلضفأب َلمَع ْنَم الإ دعب ٌدحبأ كردي ملو هلق ناك ٌدحأ هْقسَيْمَل .

 | يناربطلاو ديج دانسإب دمحأ هاور
 نم يلا : لاق ال ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع َيوُرو (ًادج فيعض) (4) 483 0

 ٍدَحأل ٍذئَموي ْعَهْرُي لَ ذبل ةليل رمقلاك هّهْجَوَو ةمايقلا موب هللا ةع الإ رم ةئم (هللا الإ هلإ ال) :لوقي دبع
 عام رس
 .داز وأ « ا ل .هلمع ْنِم لضفأ ٌلَمَع

 نع نسحلا نع ىرخأ قرط نم تيور ىئلؤألا ةرقفلاو .(7774) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو هرخآ مهتم هيفو ىلبق يذلا وهو =

 ضعب غم اهاور نم تركذ دق اهيلإ راشملا قرطلاو .بدنج نع نابح نبا ةياورب ٩( /نارقلا )١7- يف تضم دقو «ةريره يبأ

LSل  SS 

 .اهل ربتعم دهاش

 ملو منع هللا يضر ًايلع انديس تس ًايصان ناك هنأ ىلع لهما لرب عي راک ناي نب يقرع :تلق ()

 . يئاسنلا ريغ هقثوي

 اهنأ وأ «جيرختلا ردانممل فلاخم أطخ رهو :(يتتم) ناكم (ةثم) هدنع عقو نكل e ا هاورو :تلق )( 

 فلأ نمم نيزضاعملا ضعب ىلع در اهيفو ٠ . ىسمأ اذإ ةرم ةئمو ؛حبصأ اذإ ةرم ةئم 0 : ظفلب اهضعب ئفف ؛ةرصتخم

 نأ ةنيبملا ةيافرلا هذه.لهاجت وأ لهج هنأكف «ثيدحلا اذهب ًاجتحم تائملا ددعب ركذلا ت ةيعورشم معزو !(ةحيسملا) ةينس يف

 .(5977) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «ءاسم ةئمو ءاحابض ةئم امنإو !دحاو تقو يف اتسيل نيتئملا
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 .يناربطلا هاور

 هيلع ٌليئاربج هيلع َلَرَ ِهّنأ» : ء4 هللا لوسر نع هنع هللا يضر لع نعو (فيعض) (۱۰)- ٤-۹۸۲
 كوول عم ًادلاخ ًادمَح ُدمحلا كَل ٌمهللا) : لقف «هتدابع ّقح ليل هللا َدبعت نأ كرس نإ !ُدّمحم اي : :لاقف ٌمالسلا
 .(سْفَن ستت وأ ءنيع ةَقْرَط لك دنعو ,كتئيشم نود هل ىَهَتنُم ال ًامئاد ًادّمح ٌدمحلا كلو

 اليل هللا َدبعت نأ َكَيَس ْنإ !ًدّمحم اي" :لاق : هظفلو «نايح نبا خيشلا وبأو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 الإ هلئاقل ًءازج ال ًادْمَح ٌدمحلا َكَّلو «َكِدولُخ عم ًادلاخ ًادْمَح ٌدمحلا كَل ّمُهللا» :لقف ًامْؤي وأ هتَدابع ّقح

 .«(سْفَت ست وأ «نيع ةَفْرَط لك دنع محلا كلو لاضر
 4 رخآ انه] يقهيبلا دنع هوحنب مدقتو .هلاح ينرضحي ال ؛يرماعلا تلصلا نب يلع امهدانسإ يفو

 . ملعأ هللاو .[باب

 (تابوتكملا تاولصلا دعب راكذأو تايا يف بيغرتلا) ١-

 ه6 هللا لوسر اأ َنيرجاهملا ءارقف نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ١۹۲-۴۶
 ءيلَصَت امكن اصب :لاق .2؟َكاذ امو» :لاق .ميقُملا ميعللاو ءالُعلا ِتاجَرّدلاِب ''”روثّدلا له َبَمَذ :اولاقف
 و : لكي هللا ٌلوسر لاقف . قع الو نوقتعيو ُقدَصتن الو َنوقٌدصتيو «موصن امك نوموصیو

 ۹م متعنص ام لثم عض ْنَم الإ ؛مكنم ّلضفأ ٌدحآ نوکی الو کد ن هب نوقيشتو 0-00
 وبأ لاق .1ةّرم نيثالثو ًاثالث ةالص لك َربُد .نودمحتو «نورّبكتو ءنوحبسُت» :لاق !هللا لوسر اي ىلَب ١:
 اولعفف ءانلعف امب لاومألا لهأ انناوخإ عمس :اولاقف لك هللا لوسر ىلإ نيرجاهملا ءارقف عجرف 2-

 «ثيدحلا اذهب يلهأ ضعب تنّدحف : ٌنَمُس لاق .«ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ» : ب هللا لوسر لاقف . هلثم

 تعجرف :لاق .نيثالثو ًاعبرأ ُرّيكتو «نيثالثو ًاثالث دمحتو «نيثالثو ًاثالث حبست :كل لاق امنإ ءٌتمهو :لاقف
 ناحبسو ءربكأ هللا) «(هلل دمحلاو «هللا ناحبسو «ربكأ هللا) :لاقف يديب ذخأف . كلذ هل تلقف حلاص يبأ ىلإ

 نيثالثو ًاثالث نهعيمج نم غلبي ىَّتح .(هلل دمحلاو «هللا

 .هل ظفللاو ءملسمو يراخبلا هاور

 ًاثالث ةالص لك رّبُد يف "![هللا] حّبس نم» : ب هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 الإ هلإ ال) : ةئملا مامت لاق مث «نوعستو ةعست كلتف «نيثالثو ًائالث هللا رّيكو «نيثالثو ًاثالث هللا دمحو :نيثالثو

 دبز لثم تناك نإو هاياطخ هل ترفع ؛(ريدق ٍءيش ّلك ىلع وهو ءدمحلا هلو «كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا
 .ارحبلا

 لثم تناك ولو هبونذ هل ترفغ» :لاق ًاكلام نأ الإ «هذه ظفلب «هحیحص» يف ةميزخ نباو «كلام هاورو

 .ريثكلا لاملا وهو :(رْثَد) عمج ؛ةلمهملا لادلا مضب ٠7
 .ناوكذ همساو «ةريره يبأ نع ثيدحلا يوار وه 7
 !«ملسم حيحص" نم بيوصتلاو !قيلعتلا يف اهوركذ مهنأ عم !(ةثالثلا) ةعوبطم نمو ةطوطخملا نمو لصألا نم تطقس قرف
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 ینا دز

 ءروجألاب روثثلا باحصأ بهذ !هللا لوسر اي :ٌرذ وبأ لاق :ةريره ويأ لاق :هظفلو ءدواد وبأ هاورو

 لاقف . هب ُقَدصتن لام انل سیلو ءاهب نوقدصتي لاومأ "”لوضُق مهلد .ٌموصن امك نوموصيو ءيّلص امك نوُلَصُي
 لثمب ذخأ نم الإ « « كفلخ نم كقحلي الو «كقبس نم اهب كردت تاملك كملعأ الأ !ٌدذ ابأ اي» : لي هللا ُلوسر

 «نيثالثو اثالث هّدمحتو «نيثالثو ًاثالث ةالص ّلك رْبُد هللا رّبكُنا :لاق !هللا لوسر اي ىلب :لاق .(؟كلمع

 لك ىلع وهو «ٌدمحلا هلو ؛كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) ب اهُمختو «نيثالثو ًاثالث هحّبستو

 رحل ديز لثم تناك ولو هبونذ ترفع ؛(ُريدق ٍءيش

)١( - EEهيف الاقو ؛هوحن سابع نبا ثيدح نم يئاسنلاو ىج يذمرتلا ةاورو (فيعض) : 

Eًاعبرا (ُرْبكأ هللا) و رم نيئالثو ًاثالث (هلل ٌدمحلا) و ءةَّرم نينالثو ًاثالث (هللا ٌناحبس) :اولوُقَك  

 . ؛ْمَكَدْعَب ْنَم مكي الو مکّمبَس ْنَم نوکر مكاف ؛تارم رشَع (ةللا الإ هلإ ال) و رم نيثالثو

 .رثكلا لاملا وهو ؛(رثد) عمج «ةلمهملا لادلا مضب :(روثدلا)

 ا تع لا لا وسر نع ل هلا ير ةزجج نب يدك نهو عيسا (1)- فحل

 عبرأو «ةديمحت نوثالثو ٌثالثو ٌةحينست نوثالثو ثالث ؛ةبوتكم ةالص ّلك رد نهلعاف وأ ّنهلئاق ب ٌبيخي

 , «ةريبكت نوثالثو

 1 :٠ . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

ALLYTYVاهَمَم تب ةمطاف جوز امل هلل لوسر ل : هنع هللا يضر يلع نعو (فيعض) (۲)-  

 هللا :يضر ةمطافل هنع هللا يضر لع لاقف «نْيتَرَجو ِءاقسو نْييَحَرو ثيل اهُّوُْشَج «مدآ نم ٍةَداسوو ٍةليمَحب

 :ُتِلاقف هيمِدخَتْساف يِبَمْذا ءيِبَسِب كابأ هللا ءاج دقو ءيردص ٌبِيَكَتشِإ ىّبح م توس دقل هللاو : موي ٌتاذ اهنع

 بنج :تلاق .؟؟هّيَنب يأ كب ًءاج ام» :لاقف ب هللا لوسر ْثّتأف . يادي ْتّلَجَم ىٌح ُتْنَحَط دقل هللاو انأو

 ًاعيمج اينأف .ةلأبمأ نأ تيتا : : تلاق ؟ِتْلَعَف ام : ٌييلع لاقف . ْتَمَجَرَو «هلاست ْنأ ثيخَتْساو ءكيلع مّلسأل

 وأ ةذاش يهو 25تيميو ييحي" )١47(: هل ةياور يف دازو )١٤١١/۲٠۲(. ؛مويلا لمع» يف يئاسنلا هاور كلام قيرط نمو )١(

 دحأ مسا يف ًاضيآ أطخأ دقو . هدب سأب ال» :يئاسنلا لاق .« ينارحلا وهو (بهو نب دمحم) يئاسنلا خيش نم اهلعلو «ةركنم

 ! سابع نبا ثيدح نم نيروكذملا نيمقرلاب يئاسنلل ثيدحلا اوزع مهنأ ةثالثلا نيقلعمبا ءاطخأ نمو . يئاسنلا هتيب امك هتاور

 . 3 . ةريره نبأ ثيدج نم هريغك د هدنع وه امنإو

 هدواد يبأ .حيحص# يف جرخم وهو ءاضيأ «دنسملا»و هدواد يبأ» نم بيوصتلاو «'لضف» :ةطوطخملاو لصألا يف (؟)

(TEA)إ .  

 يف هتققح امك باوصلا وهو ؛ ةياورلا هذه يف دمحأ دنع «. . هبونذ ترفغ» :ةدايزلا هذه درت ملو ءدواد يبأل ًاعبت لصألا اذك (۳)

 ةياورن اهلبقو ؛ةمدقتملا كلام ةياور يف يه امنإو !و ؛رهاظ وه امك قايسلا عم ةمجسنم ريغ يهو ء(۸١1۳) «دواد يبأ حيحص»

 25 . ثيدح يف ٌبيدح يوارلا ىلع لخد هنأكف ؛ملسم

 7. (ركاشا 7758 /۲) «هتنسا يف ينعي (54)

 .[ش] 55١(. / 5) ةيرينملا نم اهتبثأو ءةقباسلا ةعبطلا نخ (روثدلا) ب فيرعتلا طقس )0( ٠
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 َْلَجَم ىَّنح ُتْنَحط دق : ةمطاف تلاقو ؛يرْدَص ُتْبَكَتْسا ىتح ٌتْوََس دقل !هللا وسر اي : يلع لاقف ي يبنلا

 نِ مهُثوطُب ی وطن ةَقصلا لهأ ع3 ٌعَدأو مكيطُعأ ال هللاو» : لاقف ا يب هاو يادي

 يف الخد دقو اب يبنلا امهاتأف ءاعجّرف . ؛مُهئامْلا مهيلع یاو مهیا نكلو ء مهيلع نِت ا جا ال ء عوجلا

 :لاقف ءاراثف ءامهّسوؤر تفّشكت امهّمادقأ َتْطَغ اذإو ءامهمادقأ ُثَفَّشكت امهّسوؤر تطغ اذإ ؛امهتفيطق

 .؛ليئاربج َّنهِينمَّلع ٌتاملك» :لاق .ىلب :الاق . ؟؟ينامثلأس امم ٍريخب امكربخأ الأ» :لاق مث ءكامكتاكم»

 احبس امكشارف ىلإ امُْيَوأ اذإف ارْشَع ٍناريكنو ًارْشَج ٍنادمحتو رشع ةالص لك رب يف هللا ناحّبستا : لاقف

 لوسر ْنم َّنُهّتْحِمَس نم نهر ام هللاوف : : يلع لاق . «َنيثالثو ًاعبرأ ارّبكو ٠ نیڻالثو ًاثالث ادمخاو «نيڻالثو ًاثالث

 . َنيفِص اليل الو !قارعلا ّلهأ اي هللا مُكَلَتاق :لاقف ؟َنيّفص ليل الو :اًوكلا نبا هل لاقف : لاق كي هللا

 ىلإ ىوأ اذإ لوقي اما يف مدقتو «يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو "''يراخبلا هاورو .هل ظفللاو دمحأ هاور
 ءاطعو «تاقث هتاورو «ديج هدانسإو .«برغتسي ام قايسلا اذه يفو .قايسلا اذه ريغب [۹ /لفاونلا 1] «هشارف

 . ملعأ هللاو ."”طالتخا لبق ةملس نب دامح هنم عمس دقو «ةقث بئاسلا نبا

 .ًاضيأ ةفيطقلا وهو “اًراثد] ًابلاغ لعجي لمح هل ءاسك : ميملا رسكو ةمجعملا ءاخلا حتفب (ةليمخلا)

 فيفختو ءاحلاو ءارلا حتفب (نيّيَحر) .رمحأ دلج نم :ليقو ءدلج نم :يأ ؛لادلاو فلألا حتفب (مّدأ نم)

 ناكم ُتْنُكَف ءرثبلا نم تيقتسا :يأ ؛نونلاو ةلمهملا نيسلا حتفب (توتس) :هلوقو .(ىحر) ىنثم :ءايلا
 :هلوق كلذكو ءًامداخ هيلأسا :يأ (هيمدختساف) :هلوقو .نوضرألا اهيلع ىقست يتلا ةقانلا يهو «ةيناسلا

 نم طفت : يأ ؛اهرسكو ميجلا حتفب (يادي تّلَجَم) :اهلوقو .ًامداخ انطعأ : يأ «لادلا رسكب (انمِدْخأف)

 . نحطلا ةرثك

 : 5 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (1) 1944 ۸
 ةالص لك ريد مكدحأ هللا حّبسي :ٌليلق امهب ٌلمعب نمو ءٌريسي امهو «ةلجلا لخد الإ دبع امهيصحُب ال ناتلّضخلا
 ىوأ اذإو «ٍنازيملا يف ةئم.ٌسمخو .ٌفلأو ءِناسَّللاِب نوسمخو ثم كلتف ءًارشع هّرّيكيو ًارشع هدمحيو .ًارْشع

 اذإ :يوطي ىوطو .لكأي مل عئاج نطبلا يلاخ :يأ ؛راط وهف ىوط يوطي عرجلا نم (ّيوط) :.لاقي» :هةياهنلا» يف لاق )١(
 .«كلذ دمعت

 ةياور اهنم ةصاخبو «مهتاياورو ةياورلا هذه نيب فالتخالا دعبل ءهل هجو ال امم انه هعم ركذ نمو يراخبلا رشح :تلق (0

 دواد يبأ ةياورو ؛ةهج نم (9 /لفاونلا -1) ؛حيحصلا» يف اهتدرس تنك يتلا امهتياور ةلباقمب كلذ ءىراقلل نيبتيو ٠ نيخيشلا

 و ءامتح قرفلا كن رهظيس هنإف ءانه ةياورلا هذهب ىرخأ ةهج نم «فيعضلا» يف كانه اهتركذو «فلؤملا اهقاس يتلا

 .هنعو انع هللا افع ءوزعلاو جيرختلا يف فلؤملا لهاست

 اهيلإ ترشأ يتلا نيخيشلا ةياورل ةفلاخملا نم اهيف ام عم هذه .هتياور حصن الف ءاضيأ طالتخالا دعب هتم عمس دق :تلق 9

 يذلا بابلا يف ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف اهيلإ ترش ذأ ىرخأ قيرط نم «دنسملا» يف تحص ةلمج اهيف معن . ًافنا اهيلع تلحأو

 .فنصملا هيلإ راشأ

 !!(ًايلاع) : ةثالثلا ةعوبطم يفو ءةطوطخملا نم اهتكردتساو !ًاضيأ ةئالثلاو ةرامع ةعوبطمو لصألا نم تطقس (14)

 .روثب امهب جرخ اهيدي نأ دارملاو !"تعطقت» : لصألا ()

100 



 يف ففلأو «ناسللاب ةئم كلف .نينالثو': ًاعبرأ كيو «نيثالثو ًاثالث ٌدمحيو «نيئالثو ًاثالث حسب هشارف ىلإ

 تيأر : هللادبع لاق ' .«؟ةقّيسن ةئم سمخو نيفلأ هليلو هموي يف لمعي ْمُكّيآو - : لك هللا لوسر لاق - نازيملا

 وهو ٌناطيشلا مكدحأ يتأي» :لاق ؟امهيصحُي ال فيك !هللا لوسر اي :ليق :لاق .هديب َنهَدَقعَي هِي هللا لوسر

 . ةو همانم دنع هيتأيو ءاذك ركذا ءاذك ركذا ءهل ٌلوقيف هتالص يف .

 يف نابح نباو «هجام نباو يئاسنلاو .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو دواد وُيأ هاور
 نب ءاطع نع ديز نب دامح نع مهلك هوور» :(يلمملا لاق) .[9 /لفاتلا 5 ىضم] .هل ظفللاو «٠هحيحص»

 : «هللادبع نع هيبأ نع بئاسلا

 ةبآ أرق د: هلا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحصض) (4) د ٠١۹١ ۹ ش

 .«تومي نأ الإ ةنجنلا لوخد نم هعنمي مل ؛ةالص لك َربُد يسركلا
 ,؛يراخبلا طرش ىلع وها :؟دسحلا وبأ انخيش لاقو . حيحص اهدحأ ذيناسأب يناربطلاو يئاسنلا هاور

 0 حصو "ةالصلا باتک» يف نابح نباو

Ao “TYأرق ْنَم» ءا هل لو سر لا: لاف امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نعو (فيعض) (۳)-  

 EE E ياريللخ

 “نسح دانسإب ين ناربطلا هاور

 بحلاص يزافخلا رذ ابأ عمس هنأ ؛مشاه ينب ىلوم ريثك يبأ نعو (فوقاوم ركتم) (4) ۹-۱
 هلإ الو «هلل ٌدمحلاو هللا ٌناحبسو ءربكأ هللا) :ةالص ّلك َرْيُد ةَرم ةئم ٌّنُهَركَذ ْنَم ٌتاملك :لوقي ل هللا لوسر
 ,.ّنِهْتَجَمَل رحبلا ِدَبَر لثم هاياطخ تناك ول مث «(هللاب الإ ةّوق الو لوح الو ءُهل كيرش ال ةدحو هللا الإ

 بهذملا 5 نم ناک «يكلاملا يسدقملا مراكملا يبأ بجنألا يضاقلا نب نسحلا وبأ يلع نب لضفملا نب يلع وه )1١(.
 «ظافحلا ةزكذت» يف امك .0511) ةنس تامو .قالخألا يضر اید ًاعرَو .ثيدحلا ظافح نمو :[يكلاملا]

(AAIAY/ . 

 ره صن دقو ::«عاونألاو ميساقتلا» ب هامس يذلا «حيحصلا# هباتك نع درغم هل باتك ره ءنابح نبال «ةالصلا باتك» :تلق ()
 ةفص» باتكو# :(۲ /414/1)- هبتك نم تارشعلا ءامسأ قاس دقو  هصنام توقايل «نادلبلا مجعم يف ءاج دقف. «كلذ ىلع

 اهانجرخأ لكي يبنلا نعأ ةنس ةثم تس ناسنإلا اهيلصي تاعكر عبرأ يف :لاقف ؛«ميساقتلا باتك» يف هيلع كردأ «ةالصلا

 ىلع ةةقيقحلا هذه تيفح دقو .٠باتكلا اذه نم عونلا اذه يف اهمظن نع كلذ. ىنغأف ؛«ةالصلا ةفص باتك# يف اهلوصفب

 «يطويسلا ظفاحلا ئلع تيفخ كلذكو !«هحيحص نم يأ# : (ةالصلا باتك يف) فلؤملا لوق بقع لأقف ؛يجانلا ظفاحلا

 ملو « ةمدقملا يف هيلع صن يذلا هحالطصا وه امك «هحيحص# يف يأ ء(بح) ل «ريبكلا» و «ريغصلا عماجلا» يف هازع هنإف
 1 . هبنتف ««نامظلا دزاوم» يف يمثيهلا هدروي:مل كلذلو ٠ هيف هجرخي

 اذه : تلق  (اضيأ ديج ةدايزلا هذهب هدانسإو ء٠€دحأ هللا وه لقط و» :هقرط:نضعب يف يناربطلا دازو) :هلوق انه لصألا يف (۳)

 ا هذهب اوهو ؛ حيحصلا ثيدحلل هتفلاخم عم ؛ينطقرادلا هبذك نم هدانسإ يفوأ «ةثالثلا هدلقو «فلؤملا لهاست نم

 )1١15(. ١!ةفيعضلا١ يق هتايبو «رکنم

 1 a م رف جس رع ركل سا :تلق“ (5)
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 .؟فوقوم وهو ءدمحأ هاور

 ْنَم» : لاق ا يبنلا نع هيبأ نع مقرأ نب “"ديز نب] هللادبع نع يورو (عوضوم) (0) - ۹۸۷ _- ۲

 (نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو . ٌنيِلّسرملا ىلع ٌمالسو .. نوفصيامع ةّرِلا ٌبر كبر ناحبسإ# :ةالص لك َرْيُد لاق

 :«رْخألا َّنِم ىفؤألا ٍبيرَجلاب اتك دقف ؛"7تارم ثالث]

 .يناربطلا هاور

 :ةالَّصلا َرْبُد لاق ْنَم» : كك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) ۹۸4-۳ - )٩(

 .؛هل ًاروُفْغَم ماق ؛(هللاب الإ َةَوق الو لوح ال هِدْمَحِبو ميظعلا هللا ناحبس)

 .هفرعأ ال ءارهزلا وبأو «ديج ءارهزلا يبأ ىلإ هّدنسو «سنأ نع ءارهزلا يبأ نع رازبلا هاور

 “ءال وهب اعد ْنَم» : لاق ةا ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (فيعض) (۷)- ۹۸4-4

 يف ُهلَمْجاو ًةليسولا ًادمحم طغأ مهللا) : ةمايقلا موي ينم ٌةعافشلا هل تلح ؛ةبوتكم ةالص لك ٍرّبُد يف تاوَعَدلا

 .«(هراد نيبّرقملا يفو .هتَجَرَد نيلاعلا يفو «هتبحم نْيَمَطْصملا
 . بیرغ وهو «يناربطلا هاور

 : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع يورو (ادج فيعض) (۸)- 440 ؟ممه

 ّنِم رق ناك نإو هل رفع ؛(هيلإ ُبونأو مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا] هللا ُرفْغتسأ) :ةالص ّلك رَ لاف ْنَم»

 . «يفخزلا

 .«طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 مث ًاموي هديب ذخأ لكي هللا لوسر ّنأ : هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نعؤ (حيحص) (0) 1041-7801
 لاق . كبحأ هللاو انأو !هللا لوسر اي يمأو تنأ يباب : داعم هل لاقف . ؛كبحأل ينإ هللاو !ذاعم اي» : لاق

 ىصوأو .«كتدابع نسحو «كركشو كركذ ىلع يّنعأ مهللا :لوقت نأ ةالص ّلك رب َّنَعَدَت الا ُداعم اي كيصوأ»

 . مِلْسُم نب َةَبَقَع نمحرلادبع "(وبأ] هب ىصوأو «نمحرلادبع ابأ ٌييحبانصلا هب ىصوأو ّيحبانصلا داعم كلذب

 امهيق ركذي ال وهو .«هيعماج» يق هركذف :يطويسلا مهوو «ةعيهل نبا هنودو «فرعي ال ريثك وبأو «هدانسإ حصي الو :تلق )١(
 اذهلو .هيلع قلعيلف ء(ةيعرشلا ىلوألا ةعبطلا -4778) هريغصلا عماجلا فيعض# يف هيلع هيبنتلا ينتاف ناك دقو ؛عوقرملا الإ

 )20881١(. ةفيعضلا» يف هتجرخ هريغو

 1ةفيعضلا# يف جرخم وهو .(65/:05174/15) «يناربطلا مجعما نم اهتكردتساو «"عمجملا» نمو لصألا نم تطقس )(

(194). 

 .(19۲۹) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو :(0174 154٠/ /9) ؟يناربطلا مجعم# نم اهتكردتساو «؟عمجملا نمو لصألا نم تطقس (۳)

 )١١١/١١(. ؟عمجملا» يف الو ۷۹۲١( /۲۸۳ /۸) «يناربطلا مجحم» يف اهدورو مدعل اهتفذحف (و تاملكلا) :ةدايز انه (4)

 ؛عمجملا» يف يمثيهلا هعبت دقف «فلؤملا نم طقسلا نأ رهاظلاو :«نيمجعملا» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس (5)

 ديز ثيدح اهبرقأ « ةلثمألا ضعب تمدقتو «هثيداحأ نم ريثك يف يرذنملل هتعباتم دكؤي امم اذهو !ًاطقسو ًاوزع )٠١/٠١4(

 .(401457) ؛ةفيعضلا" يف جرخم ءاربلا ثيدحو :نيثيدح لبق مقرأ نبا

 .[ش] . ةقباسلا ةعبطلا نم تطقس (1)
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 لاو ماحد «!امهيحيحص» يف نابح نباو .ةميزخ نياو « هل. ظفللاو - يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 1 | .؛نيخيشلا طرش ىلع حيحصا
 (هركي ام همانم يف ىأز نم هلعفيو هلوقي اميف بيغرشلا) - ل

 مكدحأ ىأززاذإ» : لاق هلأ ؛ ل هللا لوسر ْنع هنع هللا يضر رباج نَع (خيحص) (1) - ۷ -- ۱١۹۷
 : ادع ناك يذلا هناكم نع لؤختيلو الال ناطيشلا نم هللاي طعتسبل اتال هراسي نع قيل ؛ اههركي ايؤّرلا

 0 .هجام نباو.يئانسنلاو دواد وبأو ملسم هاور
 اذإ» : لومي لل يبنلا عمس هنأ ؛هنع هللا يضر يردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (1) 1948 ۸

 امم كلذ ٌريغ ىأر اذإو .ىأراامب ثّدحُيلو ءاهيلع هللا دمحيلف ؛هللا نم: يه امّنإف ؛ اهّنحب ايؤرلا مكدحأ ىأر
 . ؛هرضت ال اهنإف ءدحأل اهركذي الو ءاهّرش نم هللاب ٌدعتسيلف ؟ناطيشلا نم يه امّنإف هركي

 نم واح كيرا: لاقو يذمرتلا هاور

 نم ةحلاصلا ايؤرلا»“ : "لإ يلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةداتق يبآ نعو (حيحص) (۳) 1544-8
 ال اهّنإف ؛ناطيشلا نم هللاب ذّوعتيْلو ثالث هلامش نع ْكشنيلف ههركي ًائيش ىأر نمف «ناطيشلا نم مّلحلاو هللا

 0 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 نع ٌلفتيلاو ..ناطيشلا رش و اهّرش نم هللاب ْدّوعتيلف هركي ام ىأر اذإوا :؟' ملو يراخبلل ةياور يفو
 ٍ . هشت نل اهّنإف ؛ًادحأ اهب ثدحي الو :ًاثالث هراسي

 نع طلب ؛ههركي ًائيش ىأر نمف» : هيفو ةريره يبأ نع ًاضيأ هايورو (حيحص) (4) ٠-15٠١

 : .«ٌلصيلف مقيلو ءدحأ

 لمعلا فزع :طقف نوكسلاو مضلابو *ايؤرلا وه : :اهمضيو «ماللا نوكسو ءاحلا مضب (مّلحلا)
 «قزيلا نمإلقأ لفتلا :ليقو .قزبيلف : يأ ؛اهرسكو ءافلا مضب (لفتيلف) :هلوقو .انه دارملا وهو «مونلا
 . لفتلا نم لقأ ثفنلاو

 (ليللاب عزفي وأ قرأي نم نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) ٠١
 اذإ» :: لاف لي هللا لوسر نأ ؛هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع (هريغل ح) (۱) ۱۹۰۱ ۰

 نيطايشلا ازمه نمو «هدابع شو ءهباقِعو هبضغ نم تاّماتلا هللا تاملكب ذوعأ) : :لقيلف مونلا يف مكدحأ عزف

 : . اهرِضَت نل اهّنإف ؛ ؛ (نورضْحَي نأو
 ليم مَن دلو نم َلَقَخ ْنَم اهب ورمع نب هللا دبع ناكو : لاق (فوقوم فیعض) ()- ۹۹۱ - ۰

 )0 /1) «عماجلا حيحض ىلع قيلعتلا رظناو 0097-5 ٠ 0) هةليللار مويلا# يف يئاسنلاو اضيأ يراخبلا هاورو : تلق ()
 امهدننع ىلوألا ةياورلا نأ مهوث يه لب ؛ يجانلا هنيب امك اهنم ةدئاق ال هنأل اهتفذحف ؛«ةملس يبأ نع» ةدايز لصألا يف انه قفز

 : فالج عقاولاو «هقيرط نم تسيل
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 :لاقو مكاحلاو ؛''”يئاسنلاو . بيرغ نسح ثيدح» :لاقو « هل ظفللاو  يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور

 .مونلاب اهصيصخت هدنع سيلو .«دانسإلا حيحص»

 لاقف ب هللا لوسَرِل كلذ ركذف «همانم يف عزفي ًالجر ديلولا نب ٌُدلاخ ناك :لاق ""”يئاسنلل ةياور يفو

 . هلثم ركذف ««ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ هللا مسب : لف َتعجطضا اذإ» : ةا لا

 هل لاقف . يمانم يف ٌُعَوَرَأ ينإ : ليك هللا لوسرل لاق ديلولا نب دلاخ نأ يتغلب» :«أطوملا» يف كلام لاقو

 .؛هلثم ركذف : َلُق» : لب هللا لوسر

 .ةشخو ٌدجأ يّنِإ !هللا لوسر اي : لاق هنأ ؛ديلولا نب ديلولا نع نابح نب ىيحي نب دمحم نع دمحأ هاورو

 .هلثم ركذف :٠٠ لمَن كعجضم تذخأ اذإ» : لاق

 ."ديلولا نم ْعمسي مل ٌدمحمو
 وسر ديلولا نب لاح َتَّدَح : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (عوضوم) (۲) - ۹41-۱

 الأ !ديلولا نب دلاخ اي» : ي هللا ٌلوسر لاقف « ءيا ةالص نيبو تيب ثلاح ليللاب اهارب َليواهأ نع ةت هلل

 يبأب !هللا لوسر اي ىلَب :لاق .«؟كنع كلذ هللا َبَِذُي ىتح تام ثالث َنُلوقت ال نوقت تاملك كمل
 ءهباقعو هبّضَع ْنِم ةّماتلا هللا تاملكب ٌدوعأ) :ْلق» :لاق . كنم اذه َءاجر كيلإ اذه ُتْوَكَش امّلِإف «يّمآو َتنأ

 نب ةلاخ ءاج ىّتح يلايل الإ نَا لَك :ةشئاع تلاق .«(ٍنورضْحَب ْنأو «نيطابشلا تازَمَه نمو هدابع ٌرشو

 ِتاَرم ثالث ينتمّلع يتلا ٍتاملكلا ُتْمَمْنَأ ام ٌقحلاب كّنَعب يذلاو «يمآو تنا يباب !هللا ٌلوسر اي :لاقف ديلولا

 .ليلب هتسيخ يف ِدَسأ ىلع ُتَلَخَد ول يلابأ ام «ٌدجأ تنك ام يّنع هللا َبَمْذَأ ىتح

 ١ . «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٍيلِإ يوأي يذلا هعضوم وه :ةمجعملا ءاخلا رسكب (دسألا ةسيخ)

 :ًاريبك ناكو «ّيميمتلا شبح نب نمحرلادبعل ُثلق :لاق حاّيتلا يبأ نعو (نسح) (5)- 1507-1

 َنيطايشلا َّنِإ : لاق ؟*”نيطايشلا هتداك ةي اب هللا لوسر عنص تفيك :ٌُتلُق . معن :لاق ؟ِي هللا لوسر تكردأ

 ٌقرخي نأ ديري ران نم ٌةلعُش هديب ٌناطيش مهيفو «باعّشلاو ةيدوألا نم ةي هللا لوسر ىلع ةليللا كلت ْترَّدَحَت

 ةنعنع هيفو ؛يذمرتلل هظفلو :عوفرملا ثيدحلا بقع نيرخآلا دنع وهو ؛خلإ .٠ . .اهنقلي ورمع نب هللادبع ناكو» هدنع سيل )١(
 «ةحيحصلا» و (45 ص) «بيطلا ملكلا » ىلع قيلعتلا رظناف ءًادهاش هل نأل ؛:حيحصلا» يف هتدروأ امنإو «قاحسإ نبا

(VTA) . 

 دعب اهركذ مهوأو «صاخ مكحب خيشلا اهيلع مكحي ملو «بيغرتلا حيحص» يف ثيدحلا اذه تحت اهدعب امو ةياورلا هذه قفز

 .[ش] . ىرت ام انه انقلع اذلو «هلثم اهمكح نأ قوقوملا فيعضلا

 .(۲۷۳۸) ؛«ةحيحصلا# رظنا . ديلولا نب دلاخ هيخأل ةصقلا نأ فورعملاو ءركتم اذه :تلق 0

 )155١/4(: ىلعي يبأو ء(۱۹/۳٤) ةدتسملا» نم بيرصتلاو ؛6نجلا# :ةطوطخملاو ةرامع ةعوبطمو لصألا يف عقو (5)

 .(55 ص) يقهيبلل ةءامسألا# و
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 ٌدوعأ) : لف: لاق ؟ٌلوقأ ام :َلاق .ّْلُق !دمحم اي :لاقف اإ ليربج هيلإ طبهف لب هللا لوسر هجو اهب
 رش نمو ؛اهيف رعي ام رش نمو «ءامسلا نم لزني ام ٌرش ْنِمو ءأربو أرذو :قلخ ام ٌرش. نم ا

 مهمزعو د :لاق :(!ُنِمْحَر اي ؛ريخب قرطي ًاقراط الإ ءقراط لك ّرش نمو ءراهنلاو ليلا يتتتف
 . ىلاغتو كرابت هللا

 . هب جتحم ديج داتسإ امهنم لكلو ؛ىلعي وبأو دمحأ هاور

 . ًالسرم ديعس نب ىيحي نع «أطوملا» يف كلام هاور دقو (هريغل ح) (۳)- ۱۰۳ ۰
 ش .هوحنب دوعسم نبا ثيدح نم ۵ يتاسنلا هاورو (هريغل حال (4)- 1704٠

Ba Nيحتمل نوار جرت دوب او حاج ار  

4F EYهللا وسر لاقف ْهّقَرَأ هّباصأ هنأ :هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ نعو (فيعض) قفا 5  

 امو ْنيضَرألا برو ْتَّلَظأ امو عّبسلا ٍتاوامسلا ب بر ر ملل : لق ؟تمن َنُهَتلق اذإ ت تاملك َكَمّلعأ الأ» : هب

 رع یب وأ مهتم حا يلع ارقي نأ نيمعجل كِل رش نم راج يل نك ؛ ْتَْلَضأ امو نيطايشلا برو تلق

 . «(كّمسا كّرابتو ءكٌراج

 مل ظباس نب إ نمحرلادبع نأ الإ ؛ديج هدانسإو ءهل ظفللاو “*طسوألا».و «ريبكلا» يف يناربطلا هأور

 3 ب 1 . 1كُريغ هلإ الو :كؤانث لجو «كراج ّرع» :ريبكلا» يف لاقو . دلاخ نم عمسي

 ع ا و ا و دج فيعص) 4155807

 e .«تنأ الإ هلإ ال ؛كريغ هلإ الو ؛كؤانث لجو كراج

 ١ اذإو هريغو دجسملا ىلإ هتيب نم جرخ اذإ لوقي اميف بيغرتلا) دخلهما(  ١ '

 نع لوما لضخ کل .(دجاسملا ىلإ يشملا) بيقع نوكي نأ بابلا اذهب قيلألا ناك» : ظفاحلا لاق

 مهر الف : :ىلعي يب ظفار .«رخأتي لعج :لاق هبسحأ :- ناميلس نبا ينعي  رفعجأ لاق «بعرف» :ةياور يف دمحأ داز )١(
 , 0 . «عزف لَو هللا لوسر ١

 : هيلع قلعملا لوق ملعلإ اذه يف ةثادحلا نمو .ىلعي يبأ ةياور يهو .ارجاف الو رب نهزواجي ال يتلا» :ةياور يف دمحأ داز قفز

 ايلك يف (ئهن) ثيداحأو ؛لئامشلا (ناك) ثيداحأ لك نأ هانعم اذهو .1(شبنخ :نب نمحرلادبع) ىلع فوقوم وهو»

 !!ةفوقوم

 : يبا تاش نب رفعج قيرط نم اج رغأ امت «كلذك سيل اداتسإ مهم لكل يدم امهدنع ثيدحلل نأ مهي ذه قيفز

 . هب حايتلا وبأ انث

 a TEN اا سر E رهو يالا اونو )١/190( يجانلا لاق (4)

 اذکو ۰ E يف ينعي :تلق .٠. . .يئاسنلا هلصوو# :فلؤملا لوقي نأ ىلوألا ناكف : تلق

 . ةلاهج امهدنس يفو ٣ 1 ص) ؟ءامسألا» يف يقهيبلا هلصو

 «ريضتلا ضورلا» يف رهو . (ةيدته 7١6 ص) ؛«(ريغصلا) ر» يراقب ءاطخ رهو )١117/1١(: يمغيهلا لاق اذكو 2.0(

541 : 

 :«كيدحلا لهآ ضعب نيدح كرت دق : هسفن يذمرتلا لاق ê ERN AE E مر «
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 . ريخ لک يفو ءكانه هئالمإ

 نم لجرلا جرخ اذإ» : لاق ل هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ ْنَع (حيحص) (1)- 1706 - افكت

 «تيقوو تيفكو تیدُه «كبسح :هل لاقي ؛(هللاب الإ ةوق وق الو لوح ال هللا ىلع تلّكوت هللا مسب) : : لاقف هتيب

 . «ناطيشلا هنع ىحنتو

 . !هحيحصا) يف نابح ن نباو «يئاسنلاو «هنسحو يذمرتلا هاور

 الو لوح ال هللا ىلع تلّكوت هللا مسب) :لاقف هتيب نم ٌلجرلا رخ اذإ» :لاق :هظفلو «دواد وبأ هاورو
 كل فيك :ُرخآ ٌناطيش هل ٌلوقيف .ناطيشلا هل یځنتیف ءَتيِقٌؤو ءَتيِفُكو ءَتيِدُه :ظئنيح هل لاقي ؛(هللاب الإ ةَ

 .1؟يِقٌوو َيفُكو يده لجرب
 نم ام» : كي هللا ٍلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نافع نب نامثع نعو (فيعض) (۱) 440 - 5

 ال ؛هللا ىلع ُتْلَّكوت «هللاب ٌتْمّصَتْعا «هللاب تنم : جوي َنيح لاقف هريخ وأ ارقص ديري هتيب نم جرخي میشم

 ."[جَرْخَملا كلذ رش ذ هنع َفِرْصو] «جَّرْخَملا كلذ ريح َقِرُ الإ ؛(هللاب لإ ةَوَق الو لوح

 . "تاقث هتاور ةيقبو «نامثع نع ِهّمَسُي همسي مل لجر نع دمحأ هاور

 :لوقي ل هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (ركنم) (۲) 443-41

 ملعت كَّنِإ .كيلإ يجورخ ٌقحبو «كيلع َنيلئاسلا حب كلأسأ يّنإ ٌمهللا) :لاقف ةالصلا ىلإ هيب نم َحَرَح ْنَم»
 َءاجر ٌتجرخ «كيلإ يبونذ ْنِم ًارارفو ًابَرَه تجرخ اير الو ٌةعِمّس الو رعب الو ْرَشأ ينجرخُ ْمَل هنأ
 ؛(كتمحري رانلا َّنِم يِنَذقْنُت نأ كلاسأ ءكِتاضْرَم َءاغْباو ءَكِطَخَس ءاقّا ثجرخ «كباذع ْنِم ًاقفشو «كتمخر
 . «هتالص ْنِم عرقي ىتح ههجوب هيلع هللا َلَبْفَأو هَل نورفْغَتْسَي كَلَم َفْلَأ نيعبس هب هللا َلَّكَو

 هنسحو «"لاقم هيف دانسإب هجام نبا هاور امنإ ءاهعمج يتلا لوصألا نم ءيش يف هرأ ملو ؛نيزَر هركذ
 ىلإ هتيب ْنِم ّجّرَخ ْنَم» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق :هظفلو هللا همحر (*”نسحلا وبأ ظفاحلا انخيش

 الو رطب الو ًارَشأ حر مل يّبإف ءاذه َياَشْمَم ٌقحبو «كيلع نيلئاسلا ٌقحب كلأسأ نإ َمهللا) :لاقف ةالصلا
 «يبونذ يل رفعت ناو «رانلا نم يِنّديعت نأ كلأسأ ءكتاضْرَم َءاغتباو ءَكطخس َءاَقْتا ُتجرخو «ةعمُس الو ءايِ

 !«دئاوزلا عمجم» و «4دنسملا» نم اهتكردتساو «باتكلا خسن نم تطقس (1)

 ”بيغرتلا» يف يناهبصألا هقيرط نمو «ظفحلا ءىبس وهو « يزارلا ردع وبا هيفو )١18/٠١(! يمشيهلا هعبتو !لاق اذك (۲)
 2 0115 /ه1 ول اما

 دلجملا ةمدقم يف يراصنألا ليعامسإ خيشلا ىلع درلا يف ًانايب هتدز مث )۲٤(« مقر ؛ةفيعضلا ثيداحألا» يف هتححضوأ دقو )۳( ٠

 خيشلا نع عافدلاب ًارتستم ؛ءارهألا لهأل هنم ةرياسم ثيدحلا ةيوقت لواح هنأل ؛ (فراعملا 1548 ص) «ةفيعضلا# نم لوألا

 اهعجارق ؛ نيرخأتملاو نيمدقتملا ظافحلا نم نيرشع نم رثكأل ًاعبت هفعض دق هسفن خيشلاو «هللا همحر باهولادبع نب دمحم

 .ادج ةماه اهنإف

 نمو «بهذملا ةمئأ نم ناك «يكلاملا يسدقملا مراكملا يبأ بجنألا يضاقلا نب نسحلا وبأ يلع نب لضفملا نب يلع وه 2

 .(4//188-141) ٩ ظافحلا ةركذت يف امك )51١1( ةنس تام . قالخألا يضر ًانّيد ًاعرو «ثيدحلا ظافح
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 . .[6 /ةالصلا ۵ ىضم] .هِكّلَم ٍِفلأ َنوعبس ُهَلَرَمْغَتْساَو «ههجوب هيلإ هللا لقا ؛(تنآ الإ َبونذلا رفعي ال هّلإ
EVكأ ينغَلَب | :هل ٌتلقف ٠ لسم نب ةبقُع تقل : : لاق برش نب ةويح نعو (خيحص) (7)-  

 ميظملا هللاب ذوعأ» : :دجسملا لخد اذإ ٌلوقي ناك ِ هللا لوسر نأ : اعلا نب ورْمع نب هللادبع نع تْنَدَح

 لاق لز ناق لاق . معن : : تلق طق : لاق . «ميجرلا ناطيشلا نم « ميدقلا هناطلسو .ميركلا هِهْجَوِبَو
 ."مويلا ٌرئاس ينم ظفح : ناطيشلا

 ا :دواد وبأ هاور

  )1( - 4Y YEA:لوقي ل ةللا لوسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ركنم) ١مَنْ

 گوت دلا ير يجر ناطشلا ءميدقلا ِهناطْلُسو «ميظملا هللاب ٌةوعأ) : ٌلاقف ٍدجسملا ىلإ هتيب ْنم َجَرَخ

 ؛تیقؤو تبدو بفك : كلملا هل لاق ؛(هللاب الإ ةّوق الو َلْوَحالو ءهللا ىلإ يِرْمأ ُتْضَوَ هللا ىلع .

 0 نیزر هركذ

 رف لق انزل وقبل يلا مس هلأ ؛هنع هللا يضر باج نعز (خيحص) (10- ¥4۹

 دنع هللا ركزي ْمَلَف لخد اذإو ءاشع الو مكل تیب ال :ٌناطيشلا لاق ؛هماعط دنعو + هلو دن هللا نكن کب

 .؛ءاشعلاو تيبملا متكردأ : ٌناطيشلا لاق ؛هماعط دنع هللا ركب مل اذإو «تيبملا متكرذأ : ٌناطيشلا لاق ؛هلوخُد

 . هجام نباو يئاسنلاو؛يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 نإ يام "لاک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ح) (4)- اة 0°

 . ؛كتيب لهأ ىلعو كيلع ةكرب نوكتف ع ءمّلسف كلهأ ىلع تلخد

 1 غ م نا تيا :لاقو هنع بيسملا نبا نع ديز نب يلع نع يذمرتلا هاور

)٤(- 4A1نآس نم : لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نع: يورو (عوضوم)  

 . «هماعط ىلع ٌعَسيلو را ب ا حا

 ا ..يناربطلا هاور

 ْمُهلِك ةثالث» :لاق لي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (خيحص) (ه) - 87 ١١١۹

 نأ 00 .بسح ىنعمب لصولا يف ةفقخملا ءاطلا رسكو فاقلا حتفب (طق) و «ماهفتسالا فلأ ةظفللا هذه يف فلألا )١(

 . معنا : :ةويح هل لاقفب ؟طقف ورمع نب هللادبع نع تثدح ينأ ينج كغلب يذلا اذه : ةبقع هخيش هل لاق  ةّوْيَحِ وهو  يوارلا

 Y/190). ١ ق) «ةلاجعلا» يف اذك .

 هذه نإ» رجالا لاق .دقف «میدق أطخ هنأ رهظيو CR نأ حقا ع«كلذأ/ ةدايزب .«مويلا كلذ رئاس» :لصألا (؟)

 يبأ» يف همقر اوركذو !!اذه يجانلا لوق اولقن مهنأ عم .!ةثالثلا نوقلعملا .اهفذحي ملو. .هاهفذح نيعتيف ةمحقم ةظفللا

 : 1 : 4! !«دواد

 ول ؛حاحصلا ديرجت* هامس يذلا هباتك يف اهلخدآ يتلا ةيهاولا تادايزلا نم يتأيو مدقت امم امهريغو «هلبق يذلاو اذه :تلق (۳)
 ىلإ نوريشي !«مدقتخلا هدهاشب نسح# :ةلهجلا لاق كلذ غمو ء(١٠٠ )۲١/ «ريسلا#.يف يبهذلا لاق امك داجأل اهنع هزنت
 ا : لمأتق' .هلوق نم اذهو لي هلعف نم هنأو ءاذه نم رصخأ هنأ اوملعي ملو «ةحيحصلا» يف يذلا ورمع نبا ثيدح
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 هلخدُيق هاًقوتي ىَّتح هللا ىلع ٌنماض وهف لجو رع هللا ليبس يف ًايزاغ جرخ لججر : لجو رع هللا ىلع ٌنِماض
 هري وأ ةّنجلا هلخدُيف هاّفّوتي ىتح هللا ىلع ٌنماض وهف ءدجنملا ىلإ حار ٌلجرو «ةمينغ وأ ِرْجأ ْنِم لان امب ةّنجلا

 SS مالسب هتبب لخد ٌلجرو ا

 َقْزُر شاع نإ ٠ هللا ىلع نماض ْمُهُك ٌةثالث :لاق :هظفلو جی يف نابح نب .دواد وبأ هاور
 -5 ىضم] .ثيدحلا ركذف a E o , لحد ْنَم :ةنجلا e ناو «ّيفكو
 .[5 /ةالصلا

 (اهريغو ةالصلا يف ةسوسو هل تلصح نم هلوقي اميف بيغرتلا) 0

 هيتأي مكدحأ نإ» : لاق لع هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص) (1) - 381 ٠١١١

 هللاب ٌتنمآ :لقّيلف مكدحأ كلذ َدَجَو اذإف ؟هللا قلخ ْنَم :لوقيف .ةللا :ٌلوقيف ؟كقلخ نم :ٌلوقيف ٌناطيشلا
 . اُهْنَع ُبِهْذُي كلذ َّنِإف ؛ هلوسرو

 .رازبلاو ىلعي وبأو ءديج دانسإب دمحأ هاور

 .ورمع نب هللادبع ثيدح نم «طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو ٠-59-1511(

  )۳(- ۱١۱۲-۰هنع هللا يضر تباث نب ةميزخ ثيدح نم ًاضيأ دمحأ هاورو (هريغل ص) .

 مكرمآو» :هيفو يرعشألا ثراحلا ثيدح هريغو [ثيدح ١١ /باب ]١- «ركذلا» يف مدقتو (حيحص)

 هيف هّسفن َّرَرْحأَف ًانيصح ًادضح ىتأ ىتح .هرثأ يف ًاعارس ٌودَملا هبلط لجر لثمك كلذ لنمو «اريثك هللا ركذب

 .«هللا ركذب الإ ناطيشلا نم وجلب ال ٌدبعلا كلذكو

 .امهريغو نابح نباو ةميزخ نباو .هححصو يذمرتلا هاور

 لوسر ثلاس نوكأ نأ ٌتِدَيَمَت ت :لاق هنع هللا يضر ناَّمع نب َنامثع نعو (فيعض) (1) - ۹44 _ 4
 ْنَأ] هنم مُكيِجْنُيا ا : ركب وبأ لاقف ؟انسُمْنأ يف ٌناطيشلا يقلُي امم انيجْنُي اذام : لک هللا

 . اهلي ملف هلوقي ب نأ يّمع هب ُتْرَمَأ ام "(اولوقت

 .دهاوش هلو ””نابح نبا هقثو ثريوحلا وبأ ةيواعم نب نمحرلادبع «نسح ديج هدانسإو دمحأ هاور

 ٌقاطيشلا ينأي» : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحضص) (4)- ٠-١١١۳
 . «هتثيلو هللاب ذِعَتْسَيْلَف .هغلب اذإف ؟كّبر قلخ نم :َلوقي ىتح ؟اذك قلخ ْنَم ؟اذك قلخ ْنَم :ٌلوقيف مكدحأ

 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 . «هلوسرو هللاب تنما :لقيلف» : ملسمل ةياور يفو

 ملو . دلوي ملو دلي مل . ٌدمصلا هللا . ٌدحأ هللا» :اولوقف» :يئاسنلاو دواد يبأل ةياور يفو (نسح)

 .نابح نبا ظفلب كانه هنإف «مدقت اممو ؟دراوملا» نم بيوصتلاو .«لخد» : لصألا )0(

 .ادنسملا» نم ةدايز ()

 . ةرصاق اهيلإ راشأ يتلا دهاوشلا نأل ؛باوصلا وهو ءدهاوش هل ركذي ملو يمئيهلا لاق امك هفيعضت ىلع رثكألا نكل : تلق ةفز
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 . «ناطيشلا نم هللاب ٌذعتسَيو ثالث هراسي نع لفتيل مث .«دحأ ًاوفك هل نكي

 . «هنكتف نمو «هنم هللاب ذعتسيلف» :؟'”يئاسنلل ةياور يفو

 ةيشام : ُتلقف سابع نبا تلأس : لاق ديلولا نب كامس ليمز يبأ نعو (نسح) (5) 1514-5

 .ٌكحضو :لاق ؟ٌكلش نم ٌءيش أ : يل لاقف :لاق . هب ملكتأ ال هللاو :ٌتلق ؟وه ام : لاق ؟يردص يف دج

 نيذّلا لأساف كِيلإ.انلزتأ امم كش يف تنك نإف» : لجو رع هللا لزنأ ىح :لاق .ٌدحأ كلذ ْنِم اجن ام :لاق

 كسْفَت يف كدجو أذإ : يل لاقف .«نيرتُّْملا نم َننوكت الف كبر نم ُنحلا كءاج دقل كلبق نم َباتكلا نوؤرقي
 .«4ٌميلَع ءيش لكِ وهو ُنطابلاو ُرِهاّظلاو راو لوألا وُمط : قف اعيش

 .دواد وب هاور

 لوسر اي :لاقف كي يبنلا ىتأ هنأ .؛هنع هللا يضر صاعلا نب نامثع نعو (خيحص) (5)- 1518 - ۷

 : هل لاقي ناطيش كاذ» : ال هللا ٌلوسر لاقف .ّيلع اهْمبلُي .يتءارقو يتالض نيبو ينيب لاح دق َناطيشلا ّنإ !هللا
 . ين هللا ُهَبُهْدأَف «كلذ ٌتلعفف : لاق .«ًاثالث كراسي نع َلْقْناو «هنم هللاب ْذَّوعتف هتشسحلأ اذإف «(بّرْنخ)

 ش . ملسم هاور

 یا اعدم يازلا حشو نرل قرن ةا اللا ركب عا

 (رافغتسالا يف بيغرتلا) 7

 رع هللا ٌلوقي» : : لاق هن ؛ْلَو هللا لوسر نع هنع هللا يضر ٌڙذ يبأ نع (ركنم) (1) - ۱۰۰۰ ۸

 ينولأش اف ؛ٌبينغأ ن نم الإ ٌريقف ْمُلكَو مك زفغا ينورففتشاف ؛تيفاع ْنَم لإ بنُ ملك ! مدا ينب اي : لجو

 نأ ىلع ردك وذ يلا مّلَْي وهو ينرقفَتْسا نمو «مكيمأ ىدٌهلا ينولاساق ُتْيَدَه ْنَم آل داغ ملك مط
 ٍبْلَق لع اوعمتجا ؛مكتسايو مكيطرو ا ا ل

 مكيحو 2 مكرخأو مُكَلَوأ نأ ولو .ةضوعب ٍحانَج لم يناطْلُس ْنِم كلذ صف ام «مکنم دحاو ِلْجَر ىقش

 «ٍةَضْوعَب حانج لدم يناطلس يف اوداز ام ءمكنم ٍدحاو ٍلجر ىَقْنَأ ىلع اوغمتجلا ؛ ؛ مكسبابو مكبطرو 0

 منهن ٍدحاو لك لاسم ّيهتنت ىح ينولأس ٠ ءمكتيايو مكبطرو ء مكتيمو مكيَحو < مكرخآو مكلَوأ 8 ولو ٠

 ٌدجام ٌداوج نأ كلذو ءرحبلا يف مع هع و وزر يدم ام كلذ صلت اذ نول ام مه

 . «نوكيف نك : هل قوقأ نا هدرا اذإ ِءْيَشِل يرما امل مالك يباذعو مالک يئاطع «دحاو

 ميهاربإو بشوح نب رهش هدانسإ يفو «هل ظفللاو يقهيبلاو هجام ن نباو «هنسحو يذمزتلاو «ملسم هاور

 ءاش نإ هدعب بابلا يف ملسم ظفل يتآيو .«. . .يدابع اي» :لاق هنأ الإ ؛هوحن يذمرثلا ظفلو نامه نبا

 . 331-537 /415) ةليللاو مويلا لمع# هباتك يف اهلبق امو «هدنع اهدجأ مل 21)
 يف وهؤ ءظفحلا ءىيس يهو ءرهش هتلع امنإو :هرضي ال هيف ليق يذلا مالكلاو «يراخبلا لاجر نم ةقث اذه ميهاربإ :تلق (؟)

 ءانه هتدروأ كلذلو ؛هل دهشت اهنأ لاقي نأ حصي ال هنأ ثيحب ءملسم ةياور نع فاتخي هظفلو «ملسم ىوس عيمجلا دانسإ

 ٠ لهاستلا ىلإ ّيرذنملا يجانلا خيشلا بسن كلذلو «ىلاعت هللا ءاش نإ يلاتلا بابلا يق حيحصلا» يف ينأتف ملسم ةياور امأو

 !رهشب ميهاربإ هنرق نم بجعتو



 .هللا

 لاق» :لوقي ك هللا لوسر ٌتعمس ن غف كلا يضر اوا و (هريغل ح) (۱) - ۹ _ ۱٦۱1

 نانع كبونذ تغلب ول !مدآ نبا اي ٠ ءيلابأ الو كيف ناك ام كل ترفغ ينتوجرو تتوعد ام كن ! مدآ نبا اي : هللا

 يب كرشن ال ينتيقل مث اباطخ ضرألا بارقب ينينأ ول كنإ !مدآ نبا اب «يلابأ الو كل ترفغ ينترفغتسا مث ءامسل

 . (ةرفغم اهبارقب كتينأل ؛ًائيش

 . «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . اهألم براقي ام : فاقلا مضب ضرألا (بارق) و .باحسلا وه : ةلمهملا نيعلا حتفب (نانعلا)

 لاق» :لاق هيي ّيبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (هريغل ح) (۲) - ۱۹۱۷ _-- ۰

 مهل رفغأ لازأ ال يلالجو يتَّرِعو :لاقف . مهداسجأ يف مهحاورأ تماد ام كدابع يوغأ حربأ ال كترِعو : ٌسيلبإ

 .؟ينورفغتْسا ام

 . «دانسإلا حيحص) : مكاحلا لاقو ؛جارد قيرط نم مكاحلاو دمحأ هاور

 الأ» : دال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) (۲)- ٠۰١۱-۱

 . هٌرافغتسالا مكءاودو «ُبونذلا مُكَءاد نإ الأ ؟مكئاودو مکئاد ىلع ملدا

 . باوصلاب هبشأ وهو «هلوق نم ةداتق نع يور دقو . يقهيبلا هاور

 ْنَم» : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نب ب هللا دبع نعو (فيعض) (۳)- ۱۰۰۲-۲

 .9بِيَتْحَي ال ُتْيَح نم هَقَرَرو ءاجرخَم ٍقيِض لَك نمو اجر مه لك نم هل هللا َلَمَج َراَمفتْسالا مِرَل

 لاقو «بّعصُم نب مكحلا ةياور نم مهلك ؛يقهيبلاو مكاحلاو هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 .دانسإلا حيحص» : مكاحلا

 :لوقي ةي يبنلا تعمس :لاق هنع هللا يضر رسب نب هللادبع نعو (حيحص) (7) 1518 _ ۳

 . ؟ريثك ٌرافغتسا هتفيحص يف دجو نمل ىبوط»

 . يقهيبلاو «حيحص دانسإب هجام نبا هاور

 هّرست نأ بحأ نم :لاق ب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ريبزلا نعو (نسح) 1518-6 )٤(

 . رافغتسالا نم اهيف رثكيلف ؛ هتفيحص

 .هب سأب ال دانسإب ىقهيبلا هاور

٠٠ Y1ملم نم ام» : لاب هللا لوسر لاق : ثلاق ةيصزلا ةَمْصِعمأ نعو (ادج فيعض) (4)-  

 . ةمايقلا عو هللا باع ملو «هبلع هفقوي مل ؛ بند نعرا ناف «تاعاس الث ُكَّلَملا َفّقَو الإ ؛ًابنَذ ُّلَمْعَي

 .(18911) ؟يذمرتلا» نم حيحصتلاو .6كنم» :!نيقلعملا ةثالثلا» ةعبط اهنمو «تاعوبطملا نم ريثك يفو لصألا (1)

 :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق ,بعصم نب مكحلا ىلإ ريشي :«ةلاهج هيف :تلق» :(177 /5) هلوقب يبهذلا هبقعتو :تلق (؟)

 .«لوهجما



 .ادانسإلا حيحصا : لاقو مكاحلا هاور

 اطخأ اذإ بعل نإ: :لاق قي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (0) 1570 - ۳7
 E هبلق ولعت ىتح اهيف ديز داع نإف هْتَلُقَص ٌرفغتساو عّرَن وه نإف هتك هبلق يف ْثّكَت ةئيطخ
 .««نوبسكي اوناك ام مهبولق ىلع نار لب الک : ىلاعت هللا ركذ

 ا يف نابح نباو «هجام نباو يئاسنلاو. .'حيحص نسح 'ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور
 : .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو

 بولقلل نإ :لاق يي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نع يورو (فيعض) (0) ۷ 1٠١4
 . «ٌرامفتْسالا اهؤالجو « ساحتلا !دصك دص

 . يقهيبلا هاور

YAاب هللا لوسر ْنِم تْعمس اذإ الجر تنك : لاق هنع هللا يضر يلع نعو (حيحص) (5)-1571-  

 : لاق «هفاص يل فاح اذإف «هتفلختسا هباحصأ نِ دحأ ينثدح اذإو «ينعفني نأ ءاش امب هنم هللا ينحف ًاثيدح
 مث ءروهطلا لسحق ًابنذ بيي دبع نم ام»' : لوقي اَ هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنأ - قّدَصو - ركب وبأ ينئّدحو
 امل ةديا الع اذإ َنيذَّلاوط :ٌةيالا هذه أرق مل ىل رفغ الإ ؟ةللا رفعي مث «نينعكر يلصيف موقي

 ١ , «ةيالا رخآ ىلإ 4ْمُهَسفنأ

 زكذ مهضعب دنع سيلو «(هحيجص» يف نابح نباو «هجام نباو يئابسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 . هو مهضعب نأ ركذو «؟بيرغ نشح ثيدح» : يذمرتلا لاقو . نيتعكرلا

 َيبنْلا حمس هنأ ؛ يد نع يبأ ينئّدح :لاق ٍدْيَز نب راسي نب لالب نعو (هرييغل ص) (7) 1777-6
 . «ٍفحّرلاَنم رق ناك ناو هَل رفع ؛(هيلإ ٌبوتأو مولا ٌيحلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا ٌرفغتسأ) : لاق نم : لوقي لكي

 هداتسإو» : (ظفاحلا لاق) .«هجولا اذه نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 ازآن عزت ارات ناو «راسي هيبأ نم عمس ًالالب نأ "!(ريبكلا هخيرات» يف يراخبلا ر رکذ دقف ؛ لصتم ديج
 ركذو «ثحت ةانثملا ءايلاب وأ ةدحوملا ءابلاب وه له لالب دلاو (راسي) يف فلتخا دقو ءب هللا لوسر ىلوم

 .«ملعأ هللاو :””ةدحوملاب هنأ ؟هخيرات» يف يراخبلا

 .ًارارم مدقت امك كورتم ؛يصمحلا يدهم وبأ وهو (نانس نب ديعس) هيفو !لاق اذك )١(

١ ١ (ET /TfEg A/T (5؟) 

 اذه ركذ ًادحأ تيأز الو ب ًاديقم همالك يف قبس دقو اميس ال «قالطإلا دنع ؛ريبكلا# هب دارملاو «خیراتلاا يف هرأ مل (۳)
 اهنأل ؛الف ةدوجلا امأو .فلؤملا هاعدا يذلا لاصتالا الإ هنم دافتسي ال يراخبلا نج هلقن ام نإ مث . ملعأ هللاو' «فالخلا
 ثيدحلا نكل . هلثم لالبو ؛«فرعي ال١ :اذه راسي يف يبهذلا لاق دقف ءانه ا دانسإلا ةمالس مرلتست

 «ةثإلثلا نؤقلعملا امأو .(۲۷۲۷) «ةحيحصلا» يف هتجرخو . لصالا يف هيلإ ترشأ امم هريغبو هدعب يذلا دهاشلاب حبحص
 د مهتداعك - امهيدانسإ ىلع اوملكتي ملو «دوعسم نبا ثيدحوإ! ديز ثيدح نيب جيرختلا يف ىف اوطلخف

 !!دوعسم نبا ثيدح داتسإ ةحص ءارقلا ىلع !وعيضف .٠! . .هاور «نمح# : جيرختلا ردص يف مهلوق ىلع اورصتقاو
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 هنأ الإ ؛«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو دوعسم نبا ثيدح نم مكاحلا هاورو (حيحص) (۸)- 157

 . «ًاثالث اهلوقي» :لاق

 يف يي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) (5)- ١١٠١ه _ ۰

 ام» : لك هللا ُلوسر لاقف .اهانمَمْنأَف ينعي .هةّرم نيعبس اهوجنأ» :لاقف ءانرَمُفتْساف .اورفْمَتْسا» : لاقف ةريسم

 موي يف َلِمَع هَ وأ دبع باخ ذقو بْنَ ةئم عبس هل هللا مَع لإ هرم َنيعبس موي يف هللا رفعي دما الو دبع نم

 . «ٍبَْذ نم عبس نم ٌرثكأ ةو
 .يناهبصألاو يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 هَر نم مد ىّقلتفل : لجو زع هلوق يف : هنع هللا يضر ًاضيأ سنأ نعو (فيعض) (7)- ۱۰۰۹-۱

 ُتْمَلظو ءأءوس ُتْلِمَع َكِدْمَحبو مهلا َكَئاحْبُس» :لاق :ّلاق «ُميِحَرلا بالا َوه هل هلع باتف ِتاَمِلَك

 «يسفن ٌتْمَّلظو ءًاءوس ُتْلِمَع كدمحبو كئاحبس تأ الإ هلإ ال .نيرفاغلا ريح كّلإ ءىل رفغاف ءىسْنَ

 بق ءيسفت ُتْمَلَظو «ًاءوس ُتْلِمَع كيني َكتاحبس كنا الإ هلإال .نيمحارلا ُمَحْرأ تنأ كا :ينمحزان

 . هيف كش نكلو اك يبنلا نع هنأ ركذو .«ميحّرلا بارلا تنأ كّنإ «ّيَلَع

 . هلاح ينرضحي ال نم هدانسإ يفو «يقهيبلا هاور

 نب دمحم نب '''هللادبع [ينثدح : نينُح] نب دمحم [نب هللاديبع] نعو (فيعض) (۸) - ۲ ٠٠١07

eلوقلا اذه لاقف !ًةابونذاو ! !ةايونألو :لاقف ا هللا وسر ىلإ ٌلجر اج :  

 ْنِم يدنع ىّجرأ َكَتَمْحَرو «يبونذ نم مس كرم ٌُهلل) : :نق» : غ6 هللا وسر هل لاقف . ًاثالث وأ نيت 0

 .هَّكل هللا َرَمَغ دقف ءم :لاق مث .داعف .دُع» :لاق مك . مق . عد :لاق ف .اهلانف .««َمَع

ut 

 : 0 :لاقو مكاحلا هاور

 الو# !ةرامع ابأ اي : لجر هل لاق : هنع هللا يضر ءاربلا نعو (فوقوم هريغل ص) (9)- 1574 _ ۳

 َبنذلا ٌبنذي لجرلا وه نكلو ءال :لاق ؟َلتقي ىتح لتاقيف ودعلا ىقلي لجرلا وهأ ةا ىلإ مكيديأب اوقلت

 ."(يل] هللا هرفغي ال ٌلوقيف

 . امهطرش ىلع حيحص» :لاقو ًافوقوم مكاحلا هاور

 ةهكردتسم» يف عقوو «مكاحلا قيرط نم )9١71/47١/5( «بعشلا يف يقهيبلا ةياورل قفاوم وهو ءلصألا اذك )١(

 يقهيبلا نم ناتدايزلاو «باوصلا امهيأ ردأ ملف ؛(دمحم) هيبأ نع ىور نم يف ركذي ملو ءارغصم (هللاديبع) :(04/1)

 «(رباج نب دمحم) ب هولعأق اوملاعت مث «ةحفصلاو ءزجلا اوركذو ءهيلإ ارعجر مهنأ عم ةئالثلا امهكردتسي ملو «مكاحلاو

 !هنع اوضرعأف ««قودص» : ظفاحلا لاقو «نابح نبا هقثوو «هب !اوثيشتف «دعس نبا هفعضف ؛هيف فلتخم وهو

 نوقلعملا اهنع لفغو «(50//24017) ؛بعشلا» و .(۲۷1/۲) «كردتسملا» نم اهتكردتساو ءةطوطخملاو لصألا نم تطقس (۲)

 !ةداعلا يه امك «ةثالثلا

 نال ايف N e ميلا جلل اذه le ءادمحأ هكرت# : اولاقف (ىسوم نب هللاديبع) ب ةلهجلا ةثالثلا هلعأ (۳)

 ءداقنلا ظفاحلا يبهذلا لاق كلذلو :هئيدح حيحصتو هقيثوت ىلع ًاثيدحو ًاميدق داقتلا ظافحلا عباتتو :تاخيشلا هب جتحا اذهك
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 , ؟'ءاعدلا باتك 6

 (هلضف يف ءاج امو ءءاعدلا ةرثك يف بيغرتلا) ١
Véهنأ ؛لجو زع هّبر نع يوري امبف كي يبنلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ نع (حيحص) (1)- 1718 -  

 الإ ٌداض مكأك !يدابعاي . اوملاظت الف ٠ ءامّرَحُم مكي هلم "يفت ىلع ٌملظلا تمرح نإ !يدابع ايل : :لاق
 !يدابع ايإ : .٠ مُكمطأ ي ىنومعطتساف .هُتْمعطأ نم الإ ! ٌمئاج مكُلُك !يدابط اي «مكدهأ ينوُدهتساف هنيه نم
 بوثذلا رفغأ انأو' ءراهنلاو ليللاب نونطخت مكن ! يدابع اي . مکا ي ىنوسكتْساف ءهتوسك نم الإ راع مک

 اي .ينوعَفنتف يع اوغُلبت نلو «ينوُرضتف يرض اوغُلبت نل مكنإ !يدابع اي .مكل رفغأ ينورفغتساف ٠ «ًاعيمج
 يكلم يف كلذ از ام مكنم ٍلحاو يجر پف تأ ىلع اوناك ءمكّتجو مکسناو « «مكرخآو مكلوأ نأ ول !يدابع

 صقن ام ؛مكنم ٍلحاو لجر لق رجفآ ىلع اوناك ٠ .مكّنجو مكّسنإو .مكرخأو مُلا نا ول !يدابع اي ایش
 ؛ينولأسف ٍدحاو ډیعص يف اوماق مکتچو مکتناو ؛مكرخآو مكلؤأ نأ ول !يدابع اب .ًائيش يكلم نم كلذ
 !يدابع اي : حبلا خدا اذإ طنخملا صب امك الإ يدن امم َكِلذ ص ام ؛هتلأسم مهنم ناسنإ لك ٌتبطغاف ٌتْيطْعْأَف

 الف كلذ ري دو نمو ؛ لجو رع هللا دمحيلف ًاريخ دجو ْنَمَه ءاهايإ مكيفوأ مث «مكل اهيصخأ مكّلامعأ يه مّن

 . هيتبكر ىلع اثج ثيدحلا اذهب ثّدح اذإ ينالؤَحلا سيردإ وبأ ناك : ديعس لاق . «هَسفن الإ مولي

 ا .هل ظفللاو «ملسم هاور

 منغ نب نمحرلادبع نع بشوح نب رهش نع هجام نباو.يذمرتلا '*'ءاورو (فيعض) (1) - ٠-1٠١8
 اع ن الإ بم مُک ١ يدابع اي a ا هللا لوسر لاق :هجام نبا ظفلو «هنع

 ملك : هل تَرَ يترذقپ ينرفغتشاو رف ىلع ٍةَرذَق وذ يئ مكنم ملع نتو HE َةَرْفْغَملا ىنولأْساف

 مكيَح نأ ولو . مكررا ينولأشساف 0 | دقت ْمُكلُكو ؛مكِمأ ىدلا ي ىنولأساف ءُتْيِدَه ْنَم الإ اض
 a جال يكاواك رتل 0 مكرخاو مكلّوأو «مكتيمو

Sa ST AOE =نع وري ملا رفح يك قل ؛«يراخبلل خيش» :  

 نع.ةبعش نع هوور.تاقثلا نم عمج هعبات دقف كلذ عمو . .«ناقتإو ةدابعو دهز اذ ناكواا : «نازيملا» يف دازو ؛:كلذل دمحأ

 دقو «ةياغ حيحص لصتم دانسإ اذهرو . ٠١ *8/0) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخأ . . .ءاربلا تعمس :لاق قاحسإ يبأ
 كلذ ىلع نينيعتسم مقرلاو ةحفصلاو ءزجلاب وزعلا ىلإ ارردابل لعف ولو «هبلإ هزعيإ مل يرذنملا نأل ردصملا اذه مهتاف
 5 !!اهبو ؛لقتلا الإ نونسحي ال مهنإف ءسراهفلاب

 . مدقتملا ناونعلا عم نورقم لصألا يف وهو ءرجح نبال "بيغرتلا رصتخما نم ناونعلا اذه )0(

 .«يدابع ىلعو»! :رذ يبأ نع ئرخأ قيرط نم ملسم دإز ۰ (۲)
 . ةطوطخملاو «ملسم# نم بيوصتلاو ؛4لخدلا : لصألا (9)
 نەر ناكو ءهظفل ةراكنو رهش فعضل فيعض وهو امو ةدايز ملسم ظفلل فلاخم هظفل :تلق (5)

 ىلإ هجيرخت يف اولاحأو ملسمل هوزعي مل انه مهنأ نيقلعملا طيلاخت نمف ءملسم ةياوز نود هنع يقهيبلا ظفلب ى ٌدباسلا باتكلا
 نع مهتوكسيد ريالا اذهب ءرهش ةياور ةحص اومهوأف !«. . .ملسم هاور ؛حيحص» :اولاق كاتهو «مدقتملا ناكملا
 أ !!زهش فعض
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 نآ ولو . ةضوعب حانَج يكلم ْنِم صقنب مل يدابع ْنِم ِدْبَع ىقشآ ٍبْلَق ىلع اوناكف اوعمّتا ِوَلو ءةّضوعَب َحانَج
 ےس ووو هر ا رت ر 3 رس لارا ر 2
 ّصقت ام ؛هنیتمآ تغلب ام مهنم ئاس لك َلأَسف اوعَمَتْجا مکَسبایو مكبطرو «مکرخاو ْمُحَلوأو .مكتيمو مكُيَحإ

 مالك يئاطَع ءّدجام ٌداوج يّنأب كلذ ءاَهَعَرَت مث ةَرْبإ اهيف سَمْعَف رخببا ةََسب َرَم ْمُكَدَحَأ نأ ول امك لإ يكلم نم ت يي 5 E مم E ا ا 5 و 0
  Ea oFا 2

 «نوكيف . ْنك : هل لوقآ امّنإف اعيش ٌتْدَرَأ اذإ .

 . هلبق بابلا يف هظفل مدقتو «هجام نبا وحنب يقهيبلا هاورو

 ةربإلاك «.بوثلا هب طاخي ام وه : تحت تحت ةانثملا ءايلا حتفو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميملا رسكب (طيخملا)

 .اهوحنو

 : لوقي ةللا نإ» : ل هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲) 1515-0

 .«يناعد اذإ هعم انأو « يب يدبع ٌَّنَظ دنع انأ

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو « هل ظفللاو  ملسمو يراخبلا هاور

 وه ءاعدلا» : لاق ني ّيبنلا نع امهنع هللا يضر ريشب نب ٍنامعنلا نعو (حيحص) 1١511) للك

 170 َمَتَهَج نولخدّيس يتابع نع َنوربْكَتْسَي نيذلا نإ 5 ْبِجَتْسأ ينوعذأ مگر لاقو#» :أرق مث . «ةدابعلا

 0 نيرخاد

 نباو «هجام : نباو يئاسنلاو 2 'حيحص نسح ثيدحاا :لاقو هل ظفللاو يذمرتلاو دواد وي هاور

 . ؟دانسإلا حيحصاا :لاقو مكاحلاو «؟هحيحص» يف نابح

 نأ هرس ْنَم» : لاق لَو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (4)- 151748 - ا

 . ؟ءاخّرلا يف ءاعدلا َنم رثكيلف ؛"ّرکلار] دئادشلا دنع هل هللا َبيِحَتْسَي

 . «دانسإلا حيحصا :امهنم لك يف لاقو «ناملس ثيدح نمو هثيدح نم مكاحلاو يذمرتلا هاور

REاوس ارسل  aEوالا تالا عمرك  

 حيحصا :لاقو مكاحلاو ءاهحيحصا يف نابح ¿ن نباو جام نباو ”!بيرغ» :لاقو يذمرتلا هاور

 .ادانسإللا

e (هريغل ح) لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو )5( ۱٩۳۰-۹ 

 ثيدحلا «يلابأ الو كيف ناك ام ىلع َكَل ُثْوَفَع ؛ ؛ ينتْوَجَرو ينتْوَعَد ام ِكّنإ !مدآ نبا اب : هللا لاق» .

 . [قباسلا بابلا يف] ؛رافغتسالا» يف همامتب مدقتو . «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 :لاق ب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (حيحص نسح) (۷) - ۱١۳۱-۰

 .نيناهم ءالذأ :يأ )١(

 هازعو «ناملس ثيدح نم هدنع هرأ ملو «2284 )١/ مكاحلاو (۳۳۷۹) ؟يذمرتلا“ نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس (۲)

 «دنسملا بيترت» يف انبلا الو :«عمجملا» يف يمثيهلا هدروي مل هنإف ؛ًامهو الإ هنظأ امو ءدمحأل (؟/155) يجانلا

 .هنع ديدشلا ثحبلا عم (556/14)

 . نسح هنإف «هدانسإ لاحب قيلألا وه اذهو .5بيرغ نسح» :(قالوب 757 /۲) يذمرتلا يفو ءلصألا اذك (۳)
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 ١ قاب غني هلام ءاهّلُتم ءوسلا نم هتع فرص وأ ءاهاّيإ ىلاعت هللا هانا الإ ةوعدب هللا وعدي ٌملسم ضرألا ىلع ام»
 1 ' . «رثكأ هللا» :لاق .رثكُن ًاذإ : موقلا نم ٌّلجر لاقف . ."محر ةعيطق وأ

 لاقو: ها نب !تباث نب نمحرلادبع ةياور نم امهالك ؛مكاحلاو ؛ هل ظفللاو - يذمرتلا هاور
 رثكأ ةللا ينعي : لل يحاّرجلا لاق . اولا حلا : مكاحلا لاقو . «بيرغ:حيحص نسح ثيدح"» : يذمرتلا

 0 .ةباجإ

YA!ملسم نم املا : : ةَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۸) -  

 .«ةرخآلا يف هل اهرخأي نأ اًمإو ءهل اهلُجمُب ْنأ اإ هاي اهاطعأ الإ! ؛ةلأسم يف ّلجو رع هلل ُهَهْجو ٌبِصْني

 ' .هب سأب ال دانسإب دمحأ هاور

 نم اما : : لاق لك يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر يردخلا ٍليعس يبأ نعو (حيحص نسح) (4) 1575-7

 امو «هتو هل لحمي نأ ائ : ثالث ىدحإ اهب هللا هاطعأ الإ ؛مجر ةعبطق الو مث د[ اهيف سيل ةوعدب وعدي ملسُم
 ' كأ هللا» :لاق . دكت اذإ :اولاق . ءاهّلثم ءوسلا نم هنع فرصي نأ امو ءةرخآلا يف هل اهرخَّدي نأ

 : . «داتسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «ةديج ديناسأب ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ هاور

 هللا وعدي ! لاق كي يبنلا نع امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) (۲) - ۳ 1٠١4
 كَل بيجتسأ ْنأ َكدْنَعَوَو ءينوعڏ نأ كئزمآ نإ يِدْبَع :ٌلوقيف هيدي نیب هققوي ىتح ةمايقلا موي نمؤملاب

 مري يتوعد لا .كل ُتِبَجَتْسا الإ ةوعدب يصد ْمَل كّنِإ امأ : لوقيف !ُبنر اپ مَعَ : :لوقيف ؟ينوعذدت تنك ٌلهف
 ءايندلا يف كل اهلج يئ : لوقيف !ٌببر اي معن : :ٌلوقيف ؟كنع بجرم كلَ حرفا نأ كب لرب مَع اذكو اذك '

 اهب كَل ٌترْخّدا ينإ : لوقيف !ّبَر اي مَعَ : :لاق ؟اجرق رت مَلَق ؛ ؛كنع َجُرفأ نأ كب لزن ٌمَمِل اذكو اذك موب يَتْوَعَدو
 :لوقيف ؟ٌببر اي معَ : :لوقيف ؟اهُتيضَقَف اذكو اذك موي يف ّكل اهبضقأ ٍةجاح يف يتْوَعَدو ءاذكو اذك جلا يف

 !ُبر اي معنا : :ٌلوقيف ؟اهَءاَضَق رَت ْمَلَف كل اهيضفأ ةجاح يف اذكو اذك موي ينتْوَعَدو ءايندلا يف كل اهتلّجَع ين

 A رمد انلا االت : ولكي هللا لوسر لاق - . اذكو اذكأ ةنجلا يف اهب كل ُترخّدا نإ : ٌلوقيف.
 كلذ يف ٌنمؤملا ٌلوقيف - :لاق - . ةرجآلا يف هل رح نوكب نأ ائ ءايندلا يف هل لَم نوكي نأ ائإ ءهل نيب الإ

 . «هئاعد نم ءيش هل َلَجَع ني مل يَ اي : ماقملا

 1 : ۰ . احلا ءاور

 يف اوزجعَتال» :ةل هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (ادج فيعض) (۳)- 44-11١

 . ادذحأ ٍءاعدلا عم َكَلُهَي ْنَل هنإف اعلا

 « حارجلا يبأ هدج ىلإ بوسنم ؛ ؛ةلمهملا ءاحلابو ءارلا ديدشتو ميجلا حتفب ةب وهو «هتع نيوبحملا نع يذمرتلا باتك يوار وه 222

 .(؟ )٠١١/ «ةلاجعلا» يف اذك . ةظفللا هذه ريسفت هنع لقن نيأ نم يردأ ال نكل

 يف لاق تكل ؛يبهذلا هرقأف .«عضولاب مهتي ال نم لحم ىسيع نب لضفلا لحمو» )444/١(: لاقو ءهححصي ملو :تلق (؟)
 ١١۴١(.. /49 /۲) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخأ مكاحلا قيرط نمو . ؛هفعض ىلع عمجم . . .لضفلا" :«ينغملا»

 نك



 .دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلاو «(هحيحص" يف نابح نبا هاور

 خالس ءاعدلا» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (عوضوم) (4)- ۱۰۱۱-6٥

 .«ضرألاو ٍتاوامسلا ٌرونو «نيلا ُدامِعو «نمؤملا

 . «دانسإلا حيحص» :لاقو "مكاحلا هاور

 . يلع ثيدح نم ىلعيوبأ هاورو (عوضوم)(082-7-:

 رمع نبا نعو ((هريغل ح) -)1١( 174 وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (فيعض)) (1) ۔ ۹ - 1٠١1

 لنس امو ءةمْحّرلا ُباوبأ هل ثق ءاعدلا باب مكنم هل حبب ْنَم :ِيلكي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ر

 مل اممو لزن امم عفني ءاعدلا نإ» :لل هللا لوسر لاق :لاقو] ةيفاعلا َلأسُي ْنأ ْنِم هيلإ ّبَحأ ينعي ًائيش هللا

 . «[«ءاعدلاب هللا دابع مكيلعف «لزني

 نع ؛ثيدحلا بهاذ وهو ؛يكيلملا ركب يبأ نب نمحرلادبع ةياور نم امهالك ؛مكاحلاو يذمرتلا هاور

 . دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو ««بيرغ ثيدح» : يذمرتلا لاقو . هنع عفان نع ةبقع نب ىسوم

 نح هللا َّنإ» :8ل6 هللا لوسر لاق ف هع هللا يضر ناخب نعو يحض 2110210 فرلذل

 . «نيتبئاخ ًارفِص امهّدري نأ هيدي هيلإ ٌلجرلا عفر اذإ يحتسب ءميرك

 مكاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو «د هل ظفللاو  هنسحو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .؟نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو

 . غرافلا وه : ءافلا ناكسإو ةلمهملا داصلا رسكب (رْفّصلا)

 ميحر هللا نإ» : كَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنآ نعو (هريغل ص) (۱۲) ۔ ۱۹۳۹ _ ۸

 . «اريخ امهيف عضب ال مش هيدي هيلإ عرب نآ هدب ْنِم يِحَتْسَي «میرک

 .رظن كلذ يفو . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ا د لا عل م ل 1۴۸۹

 .اٍلجأ و أ لجاع قزرب هل هللا كشويف ؛هللاب اهلزنأف ٌةقاف هب تلزن ْنَمو «ةتقاف دست مل ؛سانلاب اهلزنأف ٌةقاف هب ْتَلَر

 ىضم] .«بیرغ حيحص نسح ثيدحاا : يذمرتلا لاقو ‹«هححصو مكاحلاو يذمرتلاو دواد وب بأ هاور

 نب رمع) هنأ نابح نبا ىعداو «يبهذلا هفرعي ملف ؛(ذمحم نب ورمع) ىلإ هدنع فرحتو ؛(دمحم نب رمع) هيفو :لاقاذك )١(

 رداصم يف امك (نابهص نب دمحم نب رمع) هنأ باوصلاو ؛هنم مهو وهو (باطخلا نب رمع نب هللادبع نب ديز نب دمحم

 دافتسا مث «هدحو ىلاعت هللا لضفب نايب نسحأ كلذ تنيبو ء(١٤۸) «ةفيعضلا» نم يناثلا دلجملا يف اهثركذ تنك « ىرخأ

 !هيبأ دك نم الو هدك نم سيل هنأ ىلإ ةراشإ ىندأ نود (ةسسؤملا ٠١١-_٠١١/ /۳) «ناسحإلا» ىلع قلعملا كلذ

 ةريره يبأ ثيدح نم امأو «هريغو مكاحلا همهوت باذك هيفو ؛ىلعي يبأك ًاضيأ يلع ثيدح نم (477/1) كردتسملا# يف )۳

 . ةثالثلا ةلهجلا هنسح كلذ عمو (۱۷۹) «ةقيعضلا» يف هتجرخ دقو . هريغ دنع الو «هدنع هدجأ ملف

 .(۲۳۲۷) «يذمرتلا» نم هتححص أطخ وهو «مدقت اميف ناك كلذكو !ةثالثلا نيقلعملاو :«تباث» :ةرامع ةعوبطمو لصألا ()

 .اريخ هللا هازج يجاتلا كلذ ىلع هبت دقو
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 /تاقدصلال ٥[.

 .هاتعمو هنزو ؛ عرسي : : يأ + ةمجعملا نيشلا رسكب (كشوي).

E ۳4۰الاردا دربال :ه للا لوسر لاق:  
 . يلا الإ رمعلا يف ديزي الو ءاعدلا

 .داتسإلا IT :لاقو. هل ظفللاو - 0 ءاهحيحصلا يف نابح نبا هاور
 يني ال ١ : لك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (ًادج كفيعض) (۷) - 14-۱ ١

 .«ةمايقلا موي ىلإ ناجي ءاعدلا قي لني ءالبلا ناو لني مَ اكو لَ امم قي ءاعدلاو دق ْنِم ٌرَذَح
 .ادانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛يناربطلاو رازبلا هاور

 . ناعفادتيو ناعراصتي : يأ (ناجلتعي)

 دری ال : :لاق ا لا لوسر نأ ؛تع هللا يضر يسراغلا ناملس نعو (ريغل ح) (150- 1774- فضح
 .«ثيلا الإ رمعلا يف ٌديزي الو «ٌءاعدلا الإ ًءاضقلا

 . بیرغ نسح ثيدحا :: لاقو يذمرتلا هاور

1١16 - 4Yاولَسا :ةق للا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (ًادج فیعض) (۸)-  

 . جّرقلا راظتنا ةدابعلا لضفأو لاسي نأ بحي هللا نإف ءهلضف ْنم هللا

 ا فروا یا يذمرتلا لاقو ءايندلا يبأ نباو يذمرتلا هاور
 ثيذحو كو يبنلا نع لجر نع ريبج نب ميكح نع ليئارسإ نع ثيدحلا اذه ميعن وبأ ىورو «ظفاحلاب سيل
 ."”0حصأ نوكي نأ هبشأ ميعن يبأ

 غم ةاعدلا : :لاق ا هللا لوسر نأ ؛هتع هللا يضر ی سنأ نع يورو (فيعض) (4) - ٠١15-4
 1 .ةدابعلا

 . «بيرغ ثيدحا١ :لاقو يذمرتلا هاور
 ىلغ مهلا: : هي هللا لوسر لاق : لاق هللادبع نب رباج نع يورو (عوضوم) ٠١11-5 -)1١(

es SS Eود نی  

 . ىلعي وبأ ءادر

 يف جرخم هو ءهنع هللا يضر ناملس ثيدح نم ًادهاش هل نأل ؛نسح انه روكذملا ردقلا نكل ٠ «لوهجم هيف :تلق )١(
 مرحيل لجرلا نإو» : : ظفلب يهو ءطقنلاب اهيلإ راشملا ةدايزلا ةراكلو ءاذه نابوث ثيدح ةلع هيف تنيبو )۱۵٤(« «ةحيحصلا» ٠

 7 17 /دودخلا-۲۱) يف اهدحو فنصملا اهركذيسو | !ةدايزلاب هونسح مهنأ مهتلفغ وأ ةثالثلا لهج نمو . «هبتذي بنذلاب قزرلا
 . (فيعضلا

 . (1/14) ةةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛هفعض ىلع عمجم روظنم نب ايركز : :تلق» : هلوقب يبهذلا هدرو لاق اذك قفز
 . )٤۹۲( «ةفيعضلا» يف جرخم وهو :ًادج فيعض ثيدحلاف (دقاو نبأ) نم ًافعض دشأ ريبج نب ميكحو : :تلق ()
 .بابلا اذه لوأ يف وهو ءغلبأ وهو «ةدابعلا وه . . ,» :ظفلب حص دقو :تلق 0

YY 



 (مظعألا هللا مسا يف ءاج ام ضعبو ءءاعدلا اهب حتفتسي تاملك يف بيغرتلا) -؟

 :لوقي الجر حمس لكي هللا وسر َّنأ : هيبآ نع ديرب نب هللادبع نع (حيحص) (۱) 15405
 هل نكي ملو «دلوُي ملو ءدلي ْمل يذلا «ٌدمصلا ءٌدحألا تنا الإ هلإ ال هللا تنا َْنأ دهسا يثاب َكلأسأ ينإ ّمهللا

 .«باجأ هب يعد اذإو «ىطغأ هب َلْيُس اذإ يذلا ءمظغألا مسالاب هللا تلأس دقل» :لاقف ؛دحأ ًاوفك

 :هيف لاق هنأ الإ ؛مکاحلاو ؛«هحيحصا يف نابح نباو انتو يو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 وبأ ظفاحلا انخيش لاق :(يلمملا لاق) .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو ؛«مظعألا همساب هللا تلأس دقل»

 . «هنم ًادانسإ دوجأ ٌثيدح بابلا اذه يف دري ملو «هيف نعطم ال هدانسإو» : يسدقملا نسحلا

 :لوقي وهو ًالجر كَ بنا حمس :لاق هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نعو (فيعض) (1)- 41 1١18

 .(ْلَسَف «كل َبيِجّتسا دق» :لاقف !ماركإلاو لالجلا اذ اي

 .'*نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 ًاكّلَم هلل َنإ» : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (۲) - ٠١14-4

 «كيلع َنلَبْمأ دق َنيمحارلا محرأ َّنإ :ُكّلَملا لاق ؛ًاثالث اهلاق َْمَف ؛(!نيمحارلا ٌمحرأ اي) :لوقي ْنَمِب الكوم
 .«ْلَسَق

 ."”هكاحلا هاور

 شايع يباب اي يبنلا ّرم :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص نسح) (۲) - 1141-8

 ال كدحو] تن الإ هلإ ال ءّدمحلا كل ناب كّلأسأ ين مهللا» :لوقي وهو يّلصي وهو يِيَرُلا تماصلا نب يز
 هللا ٌتلأس دقل» : لي هللا ٌلوسر َلاقف ««!ماركإلاو لالجلا وذ !ضرألاو ٍتاوامسلا عيدب ""نانملا ء[هل كيرش

 .«يطعأ هب ليس اذإو «باجأ هب َيِعُد اذإ يذلا .مظعألا همشاب

 ««هحيحص)» يف نابح نباو ؛يئاسنلاو ءدواد وبأ هاورو .هجام نباو «- هل ظفللاو - ا هاور

 .ةعبرألا ءالؤه دازو ؛مكاحلاو

 0- )۳( 1١7١ًاريخ هيلع ینثأو - ٍءىّبَط نم لجر نع ىبحي ِنب ٌيِرّسلا نعو (عوطقم فيعض) -

 هركذي ملو :(778/4) ؛يذوحألا ةفحت» و ("054) ساعدلا ةخسن لثم «يذمرتلا خسن ضعب يف تباث ريغ نيسحتلا اذه )١(

 جرخم وهو «نابح نبا الو دحأ هقثوي ملو ؛يريشقلا ةمامث نبا وهو (درولا وبأ) هدانسإ يفو ء(۲١۳٤۲) «ةاكشملا» بحاص

 (01470) «ةفيعضلا» يف

 ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو .«ءيشب سيل ريبج نب لاضف :تلقمأ :(044/1) هلوقب يبهذلا هيقعتو «ًادهاش هركذ :تلق (؟)
)۰( 

 يف جرخم وهو «ةبيش يبأ نبا اذكو ءامهنم ةدايزلاو «هجام نباو دمحأ نم حيحصتلاو ٤اي !نانم اي نانح ايد :لصألا (۳)

 .روكذملا حيحصتلا نع مهتلفغو «ثيدحلا جيرخت يف طلخبلأ نم ةئالثلا نيقلعملل عقو ام نايب هيفو .(1411) ؛ةحيحصلا#

 كلأسأ» :مكاحلا دنع ىرخألاو «٠مويق اي يح اي١ :ةعبرألا دنع امهادحإ «حيحصلاا طرش نم اتسيل نيتدايز ركذ :تلق )0

 . «راثلا نم كي ذوعأو «ةلجلا

 نفت



 : ءامسلا يف ٍبكْوَكلا يف ًابوتكم ٌتيأرف «َباجأ هب َيِعُد اذإ يذلا َمْسالا يير نأ لجو ََّع هللا ٌلأسأ ُتْنُك :لاق

 !ماركإلاو ٍلالجلا اذ اي «ضْرألاو تاوامسلا َعيِدَب اي

 ا هنا ورو + اغوا

 ل هللا كسر تحمس : لاق امهنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم نعو (فيعض) (4)- ٠١ نإ كلل

 الإ هلإ الإ ءُربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال) هلا الإ اني للا ناني ت ؛سمّكلا ِتاملَكلا ِءالؤهي اعد نم : لوقي

 الإ ةّرق الو لوح الو ءهللا الإ هلإ ال :ٌريدَق ِءْيَش لک ىلع وهو ُدْمَحلا هلو ُكْلُملا هَل هل ٌكيرش ال هَدحو هللا

 1 . «(هللاب

 : .©9نسح دانسإب «طسوألا» و ةريبكلا» يف يناربطلا هاور

 هللا مسا» : لاق ءال ّيبنلا نأ ؛اهنع هللا يضر ديزي ثب ًءامسأ نعو (هزيغل ح) (۳) 1147 - £۲

 : ردح لا ةروس ةطدافو د «ميحترلا نمسا وه الإ لإ ال لو لإ مكهلاو 9 : :نيتبالا نيتاه يف مظغألا

 .«(موّيقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا

 يلمملا لاق) .«حيحص نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو ءهجام ناو . يذمرتلاو داد وبا هوو

 مالكلا يتأيو .ءامسأ نع بشوح نب رهش نع حادقلا دايز يبأ نب ب هللاديبع نع مهلك هوورا : (ميظعلا دبع

 . «امهيلع

 هللا رف ا ر ق حلاو ا لآ يضر هنن كاع نعو (فيعض) () ۲-۲۳

 اذإو  َتْيَطْعَأ هب تلك اذإو ءَتْبَجَأ هب َتيِعُد اذإ يذلا «كيلإ ج ٌبَحآلا كرابملا ٍبّيطلا رهاطلا كمساب ٌكلأسأ ينإ

 ينل دق هللا َّنأ ِتْمِلَع له !ةشئاع أي» : ًاموي لاقف : لاق . َتْجّرق هب َتجرْفْتْسا اذإو «ٌتْنِحَر هب َتْمحْرَسا

SEال نإ :لاق . هينْلعف !هللا لور اي ياو تنأ يبأب : ٹلقف :تلاق .  

 .هينْمَّلَع !هللا لوسر اي : ع کار ُتْلَكَمَف ُتَْق ُتْنُق مث ًةعاس ُتْسَلَجو ُتّيحَتَت .:تلاق .«!ةشئاع اي كل يبني

 مث ُتْأَّضْوَف ُتْمَقَف :تلاق . ؛ايْنّدلل اعيش هب يلأست نأ يغبني ال هنإف ند ل يام ا لاق
 كئامسأب كوعدأو ءميحرلا ّرَبلا كوعدأو ءّنمحرلا كوعدأو ءهللا كوعذأ ينإ هللا : تلق ّمث «نيتعكر ٌتْيَلَص

 :لاق مث كي هللا لوسر َكَحْضَتْساَ :ُتلاق . ينمَحْرَتو يل َرْفْعَت نأ «٠ ل ل

 ؛يلعلا دصقملا» ةطبساوب هدانسإ ىلع تفقو ينإف «لئاقلا لجرلا الإ الاق امك وهو 04 )٠ يمثيهلا لاق اذكو :تلق )١(

 هب ناك يريصوبلا هيلع تكس امك تكس ولو «دودرم ١فيعض هدانسإ» :هيلع قلعملا لوقو ء(۱۹۸۲ /44/؟) يمئيهلل

 لجرلا نوكيف «نيعباتلا عابتأ نم اذه (ىيحي نب يرسلا) نإف !ٌُيعف - :ركداس اع ون نم را نيش وقر نأ دازأ لعل «ىلوأ

 هفقوأ دق وهوب فيكف ٠ ءًافيعض ًالسرم ناكل هعفر هنأ ولف ؛تاقث هتاور هيلإ دنسلا نأ هعفني امف :ًالوهجم ًايعبات همسي مل يذلا

 ىرت ام ىلإ هتلدعف (مظعألا) ةدايزو «عمجلا ةغيصب (بكاوكلا) ظفلب نئملا ناكو . هيف ةجح ال ًافيعض ًاعوطقم نوكيف «هيلع

 .(17 119/9771 /9) ؛ةيلاعلا بلاطملا» و “عمجملا» و «دصقملا» نم ًاححصم

 ٠ ؟سلدم ةئعنعو فيعض امهدانسإ :يفو ءةثالثلا نوقلعملا امهدلقيل ؛امهلهاست وأ امهماهوأ نم وهو < «يمثيهلا لاق اذكو (۲)

 : )5۳١١(. «ةفيعضلا» يق كلذ نايبو
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 . اهب ِتْوَعد يتلا ءامسألا يف کد

 . بام نبا هاور

E:ذإ ٌدعاق لع هللا لوسر امتي : لاق هنع هللا يضر ديبع نب ةلاضف نعو (حبحص) (4) 1141 -  

 َتْبَلَص اذإ !يّلَّصُملا اهّيأ َتْلِجَع» ۲246 هللا لوسر لاقث ء(يننخْراو يل رقغا موللا © :لاقف ىَّلصف ٌلجر لحد
 ىلصو هللا دمحف «كلذ دعب رخآ لجر ىلص مث :لاق .«ُهَعْذا مل ڈ ؛َّيلع ّلّصو ءهّلْهَأ وه امب هللا ٍدمحاف تدعقف

 I : للي يبنلا هل لاقف . لب يبنلا ىلع

 نباو ؛ةميزخ نباو «يئاسنلاو ؛«نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو  يذمرتلاو «دواد وبأو ءدمحأ هاور

 . «امهيحيحص)' يف نابح

  )0( 1744 - troلكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صفو يبأ نب ٍدعس نعو (حيحص) :

 عذب مل هن ؛(نيملاقلا َّنِم تنك يّنإ كتاحبس تنأ الإ هلإ ال : وحلا ٍنطَب يف وهو ةاعد 33! نونلا يذ ةوعدا
 «هل هللا باحتشا الإ طق 0 ٰيش يف ملم ٌلجر اهب .

 “راز .ةدانسإلا حيحص# :لاقو مكاحلاو :يئاسنلاو «-هل ظفللاو - يتلمرتلا هاور

 ما ةّصاخ سويل ثناك له !هللا وسر اب :ٌلجر لاقف :هدنع قيرط يف (أدج فيعض) (3)-1:15- ٠
 يجنُت كلذكو معلا نم هانْجَتَقط :ّلجو رع هللا لوق ىلإ ْعَمْسَت الأ» :ة هللا ٌلوسر لاقف ؟ٌةّماع نينمؤُملل
 . 24 ٌنينمؤملا

 اذإ» : هلك هللا وسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (ادج فيعض) (۷)- ٠١74-65

 .«ّطْمُت ْلَس «يدّبَع كيل :ُهللا لاق !ٌبر اي !ٌبر اي :ٌدْبملا لاق
 .سنأ ىلع ًافوقومو ءاذكه ًاعوفرم ايندلا يبأ نبا هاور

 :الاق امهنأ ؛ سابع نباو ءادردلا يبأ نع هريغو مكاحلا ىورو (فوقوم فيعض) (۸) - ۷-٠٠۲١

 . !ٌبر !ٌبر ؛ربكألا هللا مسا

 (ريخألا ليللا فوجو «تاولصلا ربدو ,نوجسلا يف ءاعدلا يف بيغرتلا) -"

 نوكي ام ُبرقأ» :لاق كب هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) - ۸“ ٠١١١

 .؛ءاعّدلا اورثكأف ءٌدجاس وهو لجو رع هر ْنِم ٌدبعلا

 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ّلك ابر ٌلزني» :لاق 4 هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲) - ۹-۱۱٤١

 !نابح نبا الو «دحأ هقثوي مل لوهجم وهو «ينهجلا ميكع نب هللادبع نع (ةبيش وبأ) هيف : تلق 0(
 كلذ اربسنو لب :هيلع ديزملاو ديزملا نيب ب اوقرفي نأ نود ثيدحلا اونسحف ةثالثلا نرقلعملا امأو ؛ةحيحص تسيل ةدايزلا قفز

 "ةفيعضلا» يف جرخم وهو .كورتم وهو ؛(يكسكسلا ركب نب ورمع) هدانسإ يفو .اويذكو «يبهذلاو مكاحلا حيحصتل
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 نع فأن يلان نت ؟هل َبيجّتسأف ينوعذي ْنَم :ٌلوقيف هرخآلا يلا ل ىق يح ايلا ءامس ىلإ ليل
 . ؛؟هل ٌرفغأف ُرِفْغَتْسَي

 2"'مهريغو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 انّدلا.ءاملا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لني ءهاثلث وأ ٍليللا ٌرطش ىضم اذإ) : ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 :"حخبصلا ٌرجفني ىتح ؟هل رفيف ِرِفْغَتْسُم ْنِم له ؟هل ٌباجتسُيف عاد نم له ؟ىطعُيف ٍلئاس ْنِم له : لوقيف
 :لؤقي و هللا لوسر عمس هنأ ؛هنع هللا يضر ةسبع نب ورمع نعو (حيحص) (6) 1541 - 41۰

 :«ْنُكف ةعاسلا كلت يف هللا ٌركذَي ْنَمِم نوكت نأ َتعطتسا نإف «ليللا ٍفْوَج يف بولا َّنم ٌدبعلا نوكي ام ُبَرْقأ'

 خيحض».:لاقو مكاحلاو .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو «- "هل ظفللاو  يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 اا ١ .؟ملسم طرش ىلع
 :لاق ؟ٌمَمْسأ ِءامدلا يأ !هللا لوسر اي :ليق :لاق ةّمامُأ يبأ نعو (هريغل ص) (4) - 1544-0١

 ا ١ . «تابوتكملا تاولصلا ربذو ءريخألا ليللا ٍفْوَج

 .©0نسح ثیدخ» :لاقو يذمرتلا هاور

 (يل بجتسي ملق توعد :هلوقو ةباجإلا ءاطبتسا نم بيهرتلا)

 تاج : لاق الك هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر.ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ۲۳۲ - ۱۹٤۹

 . 2يل بتي ملف ُتْوَعَد : لوقي ؛ْلَجْمَي ْمَّلام مكدحأل

 : .هجام نباو يڌمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 . ٠لن مل ام ؛مجَر ةعيطق وأ ماب عذب مل ام دبعلل ٌباجتسٌُلازي #۷ : يذمرتلاو ملسمل ةياور يفو
 ل ل ُتْوَعَم ذق : لوقي» : لاق ؟لاجعتسالا ام !هللا لوسر اي :ٌليق

 . هءاعذلا ٌعَدَيو كلذ

 TL ”ويعيو لم : يأ (رسحتسيف)

Eٌدبعلا ٌلازي ال» :ِِلك هللا لوسر لاق لا ا ل  

 , . يل ْبِجَتْسَي ملف ير توعد دق :لوقيا : لاق ؟ُلجَْسسَي فيكو !هللا ين اب : اولاق .«ٌلِجْمَتسَي لجنس ْمَل ام ٍريخب

 : تلق .«ةعونتم ظافلابو «ةريثك قرط نم نوصحي ال تاعامجو دمحأ مامإلاو ةتسلا ةيقب هاور دق» ::(؟/167).يجاتلا لاق . )١(

 ءاةنجلا لالظ» يف اهتجرخو (47-007 مقر) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا اهنم ةبيط ةلمج ىور دقو ؛رتاوتم ثيدح وهو

 . (445) ؛ليلخلا ءاورإ# يف اهنم ًاريبك ًامسق تجرخامك

 ره اذهو ھل ظفللاو ؛يذمرتلا هاور» :كانه لاقو 42١5/1١ /لفاونلا 5) مدقتملا ظفللا فلاخي انه هظفلو ءلاق اذك (۲)

 . ملعأ هللاو .«يذمرتلا» يف هظفلل قباطملا باوصلا

 ا ما لا هدهاوشل هنتم نشح ىلإو - عطقنم هنأ ركذ دقو  هدانسإ فعض ىلإ ةراشإ هيف (۳)

 ٠ !ناعتسملا هللاق . فيعضب سيل وه نذإف !!«دهاوش هنتملو» :مهلوقب هومتخو .٠٠ . .فيعض» : مهلوقب هجيرخت
 )٤( ةطوطخملا نم بيوضتلاو !«ئعيا :ةرامع ةعوبطمو لصألا . ١
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 . يبسارلا لاله ابأ الإ ؛؟حيحصلا» يف مهب جتحم امهتاورو .دهل ظفللاو  دمحأ هاور

 (لفاغ وهو ناسنإلا وعدي نأو «ءاعدلا تقو ءامسلا ىلإ هسأر يلصملا عفر نم بيهرتلا) ٥
 نع ٌماوقأ َنيِهَتتيلا» : لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1)- ٤-۱٣٩۱

 .«مهّراصبأ ''”َنفْطْخُتل وأ ءءامسلا ىلإ ةالصلا يف ءاعّدلا دنع مهّراصبأ مهيف و

 ۳١[. /ةالصلا 5 ىضم] .امهريغو يئانسنلاو ملسم هاور

 نب هللادبع نعو ((هريغل ح) (7) ١781 وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (فیعض)) (۱) - ٥-۱۰۲۱

 هللا ُمُتَلأس اذإ] ف ءِضْعَب ْنِم ىَعْوأ اهضعبو :ٌةيِعْوأ ٌبولقلا» :لاق كي هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر ورمع

 . [؛ٍلفاغ ٍبْلَق ٍرْهَظ ْنَع هاعد ٍدبعل بيجي ال هللا نف «ةباجإلاب نونقوُم متنأو هولأساف !سانلا اهيأ اي لجو رع

 90 داتشاب دمع! ءاوو

 متنآو هللا اوعدا» :لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (۳) - ۹ -_ ۱٠١۳

 . نال يلفاغ بلق نم ًءاعد ٌبيجتسَي ال هللا نأ اوملعاو «ةباجإلاب نونقوم

 لاق) .«ةرصبلا داهز دحأ وهو «يّرُملا حلاص هب درفت ءدانسإلا ميقتسم» :لاقو مكاحلاو «يذمرتلا هاور

 .؟يئاسنلاو دوأد وبأ هكرت نكل «هدهز يف كش ال ّيّرَمْلا حلاص» :(ظفاحلا

 (هلامو همداخو هدلوو هسفن ىلع ناسنإلا ءاعد نم بيهرتلا) 75

 ال» : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع (حيحص) 1504-17 )١(

 اوقفاوت ال ؛مكلاومأ ىلع اوعْدَت الو ء[مکمدح ىلع اوعذت الو] ؛مكدالؤأ ىلع اوعذت الو ْمُكِسْفْنأ ىلع اوعْدَت
 .«مكل َبيِجَتْسيِف ؛ًءاطع اهيف ٌلأسُي ةعاس هللا نم

 . مهريغو ؟هحيحصا يف ةميزخ نباو «دواد وبأو "”ملسم هاور

 ُثالث» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (۲) 1508-4

 .ِودَلَو ىلع ٍدلاولا ٌةوعدو ءرفاسملا ٌةوعدو «مولظملا ٌةوعد :َنِهِتَاجإ يف كس ال ٍتاوَعَ
 .هنسحو يذمرتلا هاور

 دلاولا ًءاعد» :لاق هنأ ؛ِِلك يبنلا نع ميكح مأ نع هجام نبا یورو (فيعض) (۱) - ۱۱۲۷-۹

 يئاسنلاو ء(۲۹/۲) ملسم نم بيوصتلاو « ةثالثلا ةعوبطمو ةرامع ةعوبطمو ةطوطخملا يف اذكو ««هللا نفطخيل» :لصألا )١(

 !مدقت اممو .(1807/1)

 !«حيحص هدانسإ» )١١/ ١84(: ادنسملا» ىلع هقيلعت يف لاقف ءركاش دمحأ خيشلا مهيلع دازو «يمثيهلا لاق اذكو :تلق (۲)

 «مهريغ هاور امو ؛هنع مهوحنو ةلدابعلا هاور ام نيب قيرفت نود اقلطم (ةعيهل نبا) ثيدحب جاجتحالا نم هراتخا ام ىلع اذهو

 يف هتركذ كلذلو ؛ةنسح هب يهف ؛ةريره يبأ ثيدح نم دهاش اهل لاؤسلا ةلمج ؛معن .ءاملعلا هيلع ام فالخ اذهو

 .ًاضيأ 'حيحصلا»

 دواد يبأ دنع يهو هل قايسلا نأ عم «؟مكمدخ ىلع اوعدت الو# : ةدايز هدنع سيلو ء(۲۳۳/۸) ليوطلا رباج ثيدح يف (۳)

 ! ةثالثلا نوقلعملا هدلقو «هيلع هيبنتلا يجانلا ظقاحلا تاف امم اذهو )١1577(«

 نفي



 . «باججلا ىلإ يضفي
 .دلاولا ءاعد ركذ اهيف ا «بيغلا رهظب هيخأل ءرملا ءاعد» باب [44 /بحألل 77 يف يتأيو
 (امتاد اريثك هيك هركذ دنع اهكرت نم بيهرتلاو كلي يبنلا ىلع ةالصلا راثكإ يف بيغرتلا) ۷

 يلع یلص نم» : لاق و هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) 1767 4

 . . ًارشَع هيلع هللا ىلص ؛ةدحاو ٌةالص

 . (هحیحص)» يف نابح نباو «يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبآو ملسم هاور

 َرْشَع اهب هل هللا ّبتك ؛ًةدحاو ٌةّرم ّيلع ىلص نم» :يذمرتلا ظافلا ضعب يفو 5 نسحا

 0 ,«تانّسَح

 ترم نم :لاق لي بتلا نأ هع هللا يضر كلام نب ينأ نهو ریل ص( ۷ 41

 . ارضع هيلع هللا یلص ؛ةرم يلع یلص ْنَمو يلع لصق «هدنع
 ردع اهب هن طو «ِتاولص رْشَع هيلع هللا ىَّلص ؛ةدحاو ةالص ّىلع یلص نما : :ةياور يفو (حيحص)

 : .«ٍتاجّرَد رشع اهب هعفرو «تائّيس

 لاق :: هظفلو «مكاحلاو . . ؟هحيحص» يف نابح نباو ےہ ہل ظفللاو . يئاسنلاو دمحأ ءاور (حيحص) ١

 5 . «تائيطخ ٌرشع هنع ًطحو «ِتاوَلَص َرشع هيلع هللا ىَلص ؛ٌةدحاو يلع ىَّلص نم» : د

٠ A-ن : ال هللا لوسر لاق : هظفلو ؛ةطسوألا» و «ريغصلإ# يف يناربطلاو (فيعض) (1) -  

 يلع يص نمو ل لا یاس ارث علم لس نو راع هاى هسا ام لع یت

 . «ءادهشلا ّعَم ايقل ايقلا َمْوي هللا هتكشأو «رانلا نم ًةءاربو .قافّتلا ّنم ةءارَب ِْيَتْيَع نيب هللا بنك ؛ةئم

 1 ا « يميجهلا ديشر ْنب ملاس نب ميهاربإ هدانسإ يفو

4Yهللا ُلوسر چرخ : لاق هنع هللا يضر فوع نب نمحرلادبع نعو (هريغل ح) (6) 1788-  

 : لاق .هنضَب وأ هاو دق هللا دوکي نأ ٌتيشخ وأ ٌتفخ ىتح ,وجسلا لاطاف «دجسف لخت لَ ىتح هيف

 لاق لیربج نا : لاقف :لاق «هل كلذ ٌثركذف : لاق .«؟نمحرلادبع اي كّلاام» : :َلاقف ءُهَسأ َمَقَرَ ظنا تتجن

 يف هتققح امك «نيروكذملا نيب نم يناثلا ظفللاب هاور يذلا وهف ؛نابح نبا” :باوصلاو «هماهوأ نم رهو !لاق اذك )١(
 :!ريفتلا يف الو ريعلا يف سيل نم هنع لفغي نأ ىلوألإبو ءًاضيأ يجانلا ظفاحلا هنع لفغ امم وهو ء(۹١۳۳) ؛ةحيحصلا»

 «(1901 /1) ًاضيأ «نيسلا#» يفو (755و75و55) هيف ىرخألاو :(5 مقر) طقف «ةليللاو مويلا» يف ىلوألا .«نيتياورلا يف ينعي (۲)

 «هدنسم يق اذهو  يسلايطلا وهو  دواد يبأ قيرط نم يهو - ىلوألا دانسإ نع تكس هنكل «هللا همحر يجانلا هيلع هبن امك

 مهو دقو .بأبلا يف يتأت دهاوشب حيحص ثيدحلا نكلو «سنأو يعيبسلا قاحسإ يبآ نيب عاطقنا هيفو - (1177/98)

 بألا حيحص) رظنا .امهدنع تسيلو «(5147) هدرفملا بدألا» يف يراخبلاو دمحأل اهازعف «هةليللاو مويلا» ىلع قلعملا

 .(587/499) «درفملا

 خيش رهو ءدخأ هقئوي مل نم هيف :تلق .«تاقث هلاجر ةيقبو ؛هفرعأ ملو. )١775/٠١(: ١. يمئيهلا لاق هوحنو :تلق ()

 ركجلاو 14۳ ةفيجبفلا» ىف كلذ تني لق ءرخآب هيلع سبتلا هنأ نظآو «(نمحرلاذبع نب سيق نب زيزعلادبع) يميجهلا

 . كانه تركذ امك قزط نم ب هنع تحص دقف ؛ ىلوألا ةلمجلا نود ام وه ثيدحلا نم

 "الم



 يف داز - «هيلع تمَّلس كيلع مَّلس نمو هيلع تيل كْيلع ىلص ْنَم :لوقي لجو رع هللا ْنأ ”'كرشبأ الأ : يل
 . !ارکش هلل تدجسف - ةياور

 .«دانسإلا حيحص) :لاقو مكاحلاو ءدمحأ هاور

 وأ ةسمخ انم ةي هللا لوسر قرافي ال ناك :لاق :هظفلو «ىلعي وبأو ايندلا يبأ نبا هاورو (هريغل ح)

 لخدف ٌكُتمَباف «جرخ دقو ُهننِجَف - :لاق  ؛راهنلاو ليللاب هجئاوح نم هبوني امل ةَ ّيبنلا باحصأ نم ةعبرأ
 عفرف :لاق !هحور ُهللا ضبق :تلقو «تيكبف «ّدوجسلا لاطأف دجسف «ىّلصف "فاوسألا ٍناطيح نم ًاطئاح

 هارأ ال ؛هلوسر حور هللا ضبق : تلق ؛دوجسلا تلطأ !هللا لوسر اي :ُتلقف .«؟كل ام» :لاقف يناعدف هسأر

 رشع هل هللا ّبتك ؛يتتّمأ ْنِم ًةالص يلع ىَّلص ْنَم «يتمأ يف ينالبأ اميف يبرل ًاركش ُثدجس» :لاق !ًادبأ
 . ىلعي يبأ ظفل .«تائّيس رشع هنع احمو «تانسح

 . «ًارشع هيلع هللا ىَّلص ؛ٌةالص يلع ىَّلص نم» :ايندلا يبأ نبا لاقو

 “يذّبَرلا ةديبع نب ىسوم امهدانسإ يفو
 . ماعنإلا : (ءالبإلا) و ؛يلع معنأ ام يف : يأ ؛«ينالبأ اميف» : هلوق

 ّيلَع ىَّلَص ْنَم» : لاق كب يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (فيعض) (۲) - ۱۰۲۹-۴
 .«باقر َرْشَع َلْدِع هل ّنكو ؛تاجرد َرْشَع اهب هَمَقَرو تاس َرْشَع هنع اهب احمو انسخ َرْشَع هل هللا َبَنَك ؛ٌةرم

 . ىع هّمَسُي مل «ءاربلل ىلوم نع «ةالصلا باتك» يف مصاع يبأ نبا هاور

 : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر راين نب ةدْرُب يبأ نعو (حيحص نسح) (4) 1194-4

 «ٍتاجرد رع اهب هعفرو «تاولص رع اهب هيلع هللا ىَّلص ؛هبلق ْنِم ًاصلخم ٌةالص يتمأ ْنِم ىلع یلص نم»

 تاتیس رشع هنع احمو «تانسح رشع اهب هل بتكو
 .رازبلاو يناربطلاو يئاسنلا هاور

 كي يللا عمس هنأ ؛ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (9) 6-:1717 

 هيلع هللا ىَّلِص ؛ٌةالص يلع ىّلص ْنَم هّنإَف ؛ّيلع اولص مث ؛لوقي ام لثم اولوقف ؛نّدؤملا متعمس اذإ» :لوقي

 يف هوحنو «هل قايسلاو )١41/1١( دمحأ يتياورل قفاوملا باوصلا وهو هتبثأ ام ةخسن يفو ء(كرسي الأ) :لصألا )١(

 !أطخلا اوتبثأف ةثالثلا نوقلعملا كلذ نع لفغ )١/ 00٠0(. "كردتسملا»

 ةرامع ةعبط يف اذكو ؛««فارشألا» لصألا يف عقوو . عيقبلا ةيحانب عضوم :ليقو لَو يبنلا همرح يذلا ةئيدملا مرحل مسا وه (7)

 !ةثالثلا نيقلعملاو

 هلبق امب يوق هنكل «(يقيقحتب ٠١ مقر) هدي يبتلا ىلع ىلع ةالصلا لضف» يف ليعامسإ يضاقلا هجرخأ هقيرط نمو :تلق (۳)

 . نيثيدح دعب ًابيرق ينالا ةحلط يبأ ثيدحو

 ميس ال «هتوقب ةرعشملا (نع) ةغيصب ثيدحلا هريدصت عم اذه يقتلي فيك يردأ الف ةرهاظ ةلع يهف «لرهجم هيف لق ()

 ثيدحلا اوردص مهنأ مهضقانتو ةثالثلا نيقلعملا لهج نمو ؛هلبق يذلا يف انلق امك هرئاس يف لوقلاو «ةركنم باقرلا ةلمجو

 الو ءدهاوشلا هيف نأ مهوي سيلدت ريخألا مهلوق يفو !«(ماهفألا ءالج) يف هرظناو «دهاوش هنتملو» :اولاق مث ؛فيعضتلاب

 .١ (1335) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو !هللا همحر هفلؤم نم هيف ةملك يأ نود ؛هدانمإب ثيذحلا الإ ءيش

 5ع



 نمف ءوه انآ نوكأ نأ وجرأو ؛هللا ٍدابع نم بعل الإ يغبنت ال ةنجلا يف ةلزنم اهنإف «ةليسولا يل اولس مث ءارشع

 . «ٌةعافشلا هيلع تلح ةليسولا يل هللا َلأس

 .[7 /ةالصلا_ه ىضم] . !يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 يلع هللا یلص ؛ةّدجاو لكي يبنلا ىلع ىَلَص ْنَم :لاق هنعو «فوقوم ركنم) 070 ۳-7 ٠

 . ةالص نيعبس هثكئالمو

 نسح دانسإب دمحأ هاور

 -د الا لونسر حبصأ : لاق هنع هللا يضر يراصنألا ةحلط يبأ نعو (هزيغل ح) (5)- ۱١١١ د ۷

 كهجو يف ىرُي ؛ + سفنلا بّيط مويلا تحبصأ !هللا ٌلوسر اي : اولاق .ٌرشبلا ههجو يف یر « ء سّْتلا َبّيط ًاموي

 يانج ربع ا قلم ناس وعد لاقف بر ْنِم تأ ينانأ < لجأ : لاق ؟ٌرشبلا

 .«اهلثم هيلع درو ؛ٍتاجرد رشع هل عفرو «تائّيس رشع هنع احمو

(0, 

 . يئاسنلاو دمحأ هاور

 ايا: اولاقف «هِهْجو يف ىرُي رورسلاو موي َتاذ ءاج لكي هللا ٌلوسر ّنأ» : دمحأل ةياور يفو (حيحص نسح)

 لجو رع كبر نأ كيضرُي امأ !دّمحم اي : لاقف كلملا ينانأ نإ :لاقف ؟َكِهْجو يف ٌرورسلا ىرنل الإ !هللا لوسر .

 تمّلس الإ ؛ كم نم ٌدحأ كيلع مسي الو ًارشع هيلع تيَّلص الإ ؛كنَثأ نم ٌّدحأ كيلع يّلصي ال هّلإ : لوقي

 . ؟ىلب : لاق ؟ًارشع هيلع

 1 . "هذه وحنب (هحيحصا يف نابح نبا هاور

 ههجو ٌريراسأو هي هللا لوسر ىلع ُتْلَخَد :لاق :هظفلو يناربطلا هاورو (عوضوم) (4) ٠٠١٠

 ُبيطت ال يل امو» :لاق ؟اذه ٌكموي نم ًارشي رّهظأ الو ءأسُفَت َبّيَطأ كئبأر ام !هللا وسر اي :ُتلقف قرب
 كتم ْنِم كيلع ىلص ْنَم !دّمحم اي :لاقف «ةعاسلا ٌمالسلا هيلع ليربج: ينقراف امنإو ءيرشپ رهظيو ٠ ع يسفن

 اب َلِْم لَا هل لاقو تاجر َرْشَع اهب هعَفَرو «ٍتائيس َرْشَع هنع احمو ؛ٍتانسَحّرشع اهب هل هللا بتك ؛ةالص

 ال كمي نأ ىلإ َكِقلَح ند ن اكلم لك ٌلجو رع هللا نإ : لاق ؟ُفََملا لاذ امو !ليربج اي : ُتْلُق . كل لاق

 . «كيلع هللا ىَّلص تنأو : لاق الإ كيمَأ نم ٌدحأ كيلع يصب

4A4ةالّصلا اورثْكأ» : لب هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يبضر سنأ نعو (هريغل ح) (۷) 1757  

 اا زم يلفت م نيرعرألا ماا لاقف لجو ع هبر نع ًافنآ ٌليربج يناتأ هنإف ؛ةعمجلا موي يلع

 . شع هيلع يتکئالمو انآ تيَلص

 يف هيلع درلا مدقت دقو ..ةعيهل نبا هيفو «هدنسل ركاش دمحأ حيحصتب نيرتغم «ةثالثلا نودلقملاو يمثيهلا هعبتو ؛لاق اذك )١(

 يف مدقت امك ةعوفرملا ةحيحصلا قرطلل هتفلاخمل ركنم رهف هفقو عم هنإ :لوقأق انه ديزأو :(0) بابلا ثيدح ىلغ قيلعتلا

 !«هيف داهتجالل لاجم ال ذإ عفرلا همكحو» :(۷۷ ص) لاقف يواخسلا هلك اذه نع لفغو . هلبق يذلا قيلعتلا

 . يبهذلا هقفاوؤ . ؟دانسإلا حيحص# :لاقو ٠١(٠ /؟) ًاضيأ مكاحلا هاورو 00

 ا



 .تاعباتملا يف رضي الو تو لالظ وبأو . هنع لالظ يبأ نع “'يناربطلا هاور

 نم» لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (هريغل ح) (۸) 1778-6

 . «اهينّلَبي ىتح كلم اهب "”لكوو ءًارشع هيلع هللا ىَّلص ؛ يلع یلص

 .*ریبکلا» يف ف يناربطلا هاور

 ةكئالم هلل نإ» :لاق ةا يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) (94) - ۱14 ۰

 . «مالسلا ينا نع ينوي « نيحايس
 . ؟هحیحص)» يف نابح نباو «يئاسنلا هاور

 :لاق لل هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نعو (هريغل ص) ۱ - 1756 )1١(
 .(ينغْلْبَت مكتالص ّنإف ؛ يلع اولّصف متنک امُثيح١

 . نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 یلص ْنَم» :ِلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنا نعو (فيعض) (0) 177-47

 . «ٍتانّسَح ُرْشَع كلذ یوس هل َبِتْكو هيلع ُتِيَلَصو «هئالص ينشب ؛ يلع

 “هب سأب ال دانسإب ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٍدحأ نم ام» :لاق لك هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (11)- 1735 54م8

 . السلا هيلع ٌدرأ ىتح يحور ّيلإ هللا در الإ ؛ يلع مّلَسُي
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(Y) 

 فرفإ

(0 

(0) 

(0 

 دواد وبأو دمحأ هاور

 َّنإ» : لي هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر رساي نب رامع نعو "(هریغل ح) (۱۲)- ٤-۱۱1۱۷

 هتدروأ كلذلو .«تاعباتملا يف هب سأب ال هدنس» : لاقو ٠٤١( ص) «عيدبلا لوقلا» يف يواخسلا ظفاحلا يناربطلل هازع اذكو

 يف الو «ريغصلا و «طسوألا# : نيرخالا «هيمجعم» يف الو ؛يناربطلل «ريبكلا مجعملا» يف هرأ مل يتكلو .«حيحصلا» يف

 مساقلا وبأ لالظ يبأ قيرط نمو ؛دحاولا فرحلاب هاور امنإو ؛ةدئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا هدروأ الو هل ةءاعدلا باتك»

 .ًارصتخم سنأ نع ىرخأ قيرط نم «نئسلا» يف ف ينهيبلا هاورو ٠٠١١(. /1۸1/۲) «بيغرتلا» يف يناهبصألا

 لعلو .«ملعأ هللاو .ميقتسم ريغ وهو ءاهلك لوصألا يف ثيدحلا ظفل اذكه» :شماهلا ىلعر «؛اهب لكوم كلم» : لصآلا

 يف اذكو ؛«لكوم كلم اهب» :«ريبكلا عماجلا» و )٠١/ ١١١( ؛عمجملا» يف عقوو . ةيرهاظلا ةطوطخمل ًاقبط هتبثأ ام باوصلا

 . ملعأ هللاو )0771١/108/8(. ةريبكلا يناربطلا»

 يضاقلا ليعامسإ هاور .ًاغالب بويأ نع رخآو «هدعب ام رخالا هرطشلو :ثيداحألا نم مدقت ام لوألا هرطشل دهشي : تلق

 .014 مقر)

 فلاخ دقو « ظفحلا ءىبس يزارلا رفعج  وبأ ةلعلاو .بصي ملو «ةهقرعأ مل وار هيفو» :هلوقب يمثيهلا هلعأو «لاق اذك

 ركدم وهف «ًارشع هيلع تيلص» : علو يبنلا ناسل ىلع وه لاقف :كارشع هيلع هللا ىلص» ىلع ةقبطملا ةحيحصلا ثيداحألا

 . نيسحتلا ىلع يرذنملا (۷۸ ص) هتعباتم يف يواخسلا أطخ نيبتي انه نمو ((0141) «ةفيعضلا» يق جرخم وهو . افي

 1۵۸1/۲١۱۷(. /۲) «بعشلا» يف يقهيبلاو ء(٤۸/١١١۳ /5) «طسوألا# يف يناربطلا اذكو : تلق

  [شآ] .ىلاعت هللا همحر خيشلا لوصأ نم هانكردتساو «ىلوألا ةعبطلا نم مكحلا اذه طقس
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 مسا همشاب ينغلُبأ الإ ةّمايقلا موي ىلإ | دحا يلع لص الف «قتالخلا ًءامسأ هللا اطعأ اكلم يربقب لكو هللا

 . «ٌكيلع ىَّلص دق ٍنالف نبا نالف اذه : هيبأ

 ايسا اطعأ اكلم نلاعتو راب هل : ني هللا لوسر لاق : هظفلو «نايح نبا خيشلا وبأو رازبلا هاور

 نب نالف َكيلع ىَّلص !دمحم اي :لاق الإ ًةالص يلع يلصي ٌدحأ سيلف «ٌتم اذإ يرق ىلع م داق وهف «قئالخلا

 . هارْشَع ةدحاو ٌلكب لجرل كلذ ىلع ىلاعتو كرابت بلا يّلصيف : لاق .ٍنالف

 نع «فالخ هيو ؛ مضمض نب ميعن نع مهلك هوور» : : (ظفاحلا لاق) . هوحنب «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو

 . فرعي الو ؛يريمحلا نب نارمع
 ىلذأ نإ : لل لا لوسر لق : : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (هريغل ح) (۱۳) - 1558-8

 . الص يلع مهّرثكأ ةمايقلا موي يب سانلا

 ١ : يعمزلا بوقعي نب ىسوم ةياور نم امهالك ؛؛هحيحصا يق نابح نباو يذمرتلا اوز

 لكي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نعو (هريغلا ح) 559-545 -)١11(

 وأ كلذ نم دبع لقيلف يلع ىلص ام هيلع يص ةكئالملا لرب مل ؛ةالص ّيلع لص ْنَما :لوقيو بطخي
 4 ل

 هيدا نع راغ ها نع ال ديت ع عا كلك RR ا وو ْ

 , تاعباتملا يف نسبح ثيدحلا اذهو «يذمرتلا هل ححصو «مهضعب هاشم دقف ؛ثيدحلا يهاو ناك نإو مصاعو

 . ملعأ هللاو

 اذإ لب هللا لوسر ناك : لاق هع هللا يضر بع نب يِ نعو (حيحص نسح) (1) 1000-8

 ءهيف امب ٌثوملا ءاج «ةفدارلا اهب ةفجارلا ٍتَءاج ءهللا اوركذا !ٌسسأ أانلا اهيا اي» :لاقف اق يللا عبر بهذ

 كل لعجأ مكف < ."9[كيلع] "اصلا رثكأ ينإ !هللا لوسر اي : :ٌتلقف :بعك نب ُيِبأ لاق .«هيف امب توملا ءاج
 ؟َفصنلا .: تلق .«كل ٌريخ وهف تدز نإو ءتئش ام» :لاق ؟عبرلا : ُثلق : لاق . تعش اما : لاق ؟يتالص نم

 :لاق . «كل ريخ: وهف تدز نإو ءتئش اما : لاق ؟َنْيلُت : تلق :لاق :«كل ريخ دز نإف «تئش ام» : :لاق

 . «كبنذ كل رفغيو «كّمه ىفكُت اذإ» :لاق .اهّلك يتالص كل لعجأ

 احر ر هيلع املا :لاقو يراخبلا هنيلو «فورعم وه لب :تلق٠ : و ا ا !لاقاذك ()
 طخب تآرقوا . یھتنا ٠ . مهضعب هفعض مضمض نب ميعتو : لاق ."فرعي ال. ًاضيأ «نازيملا» بحاص لاق . «نيعباتلا تاقث» يف
 .«اذه ينعي . «يبهذلا لوق لإ ًاحيرجت الو ًاقيثوت هيف رأ مل» :انخيش

 :٠ .. ةيميت نباو فلؤملا نم هنايب ينأيس امك ؛ءاعدلا :يأ . (7)
 «كردتسملا# و «يذمرتلا» نم اهتكردتساو !ةثالثلا نيقلعملا ةعوبطم اذكو «ةرامع ةعوبطمو ةطوطخملاو لضألا نم تطقس فرفإ

 يف ناكو . ًاذمع اهرصتخا فنصملا لعل ءّيبأ مالك نم قايلا يف تادايزلا ضعب !مهدنعو :هل قايلاو (019 /1)

 اذكهو اكلك هباوجو نيثلثلا ةلمج ةثالثلا ةخسن نم طقسو !!«فصنلا :تلق» : هلوق يلع نيثلث : تلقا :هلوق ميدقت لصألا

 . موعزملا مهقيقحت نوكي
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 . "حيحص نسح ثيدحا : يذمرتلا لاقو هححصو مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ هاور

 ٌكيفكي ًاذإ» : لاق ؟كيلع اهلك يتالص ٌتلعج نإ َتيارأ !هللا لوسر اي : لجر لاق : لاق هنع "'ةياور يفو

 . «كترخآو كايند نم كمهأ ام ىلاعتو كرابت هللا

 0 دیج هذه دانسإو

 ًةالص يئاعد نم كل لعجأ مكف ؛ءاعدلا رثكأ :هانعم .؟يتالص نم كل لعجأ مكف «ةالصلا رثكأ» : هلوق
 ؟كيلع

WY EFAايا: لاق الجر َّنأ :هدج نع هيبأ نع نابح نب ىبحي نب دمحم نعو (هريغل ح) (17) -  
 ؟اهَّلك يتالصف : لاق .«معن» :لاق ؟نيثلثلا :لاق .«تئش نإ معنا : :لاق ؟كيلع يتالص ثلث لعجأ !هللا لوسر

 . «كترخآو كايند رمأ نم كِّمه ام هللا كيفكي ًاذإ» : اک هللا لوسر لاق

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 يف ىلع یلص نم : هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو (رکنم) (5)- 4۳۹4 - 1١77

 . نجلا نم ُهَدَمْقَم ىري ىتح ْتْحَي مل ؛ِةَرَم فلآ موي

 'نيهاش نبا صفح وبأ هاور ۳

٠ ETEابأ اي» : ب هللا لوسر يل لاق : لاق هنع هللا يضر ٍلهاك يبأ نع يورو (رکنم) (۷)-  

 ٌرفغي نأ هللا ىلع اَقح ناك ؛ لإ اقوش وأ بح ؛ٍتاّرم ثالث ةليل لکو «ٍتاّرم ثالث موي لك يلع یلص ْنَم ! لهاك
 . ؟مويلا كلذو ةليللا كلت هّيونذ هل

 هرم ٌلكب هل ٌرفغي ْنأ هللا ىلع ًاّقحب ناک : لاق هنأ الإ ؛ليوط ثيدح يف يناربطلاو «مصاع ي ىبأ نبا هاور

 . لوح بونذ

 .ةرصتخملا ةياورلا هذه الإ )٠١١/١( هدنع سيل هنأل ؛ تيثأ ام باوصلاو ؛(دمحأل) : لصألا 0(

 . ثيدحلا نسح وهو ؛ ليقع نب دمحم نب هللادبع ىلع نيتياورلا رادم نأل ءديجب سيل ةدوجلاب اهلبق يتلا نود هذه صيصخت (1)
 .هلل دمحلاو ثيدحلا حص هبف ؛(يقيقحتب ١ مقر) ليعامسإ يضاقلا دنع لسرم دهاش هلو

 هركنتسا دقو ؛١٠201) ؛ةفيعضلا» يف هلايبو «ةقثب سيل رخاو فيعض هيفو ء(١١۲/١ ق) «بيغرتلا» هباتك يف ينعي :تلق (۳)
 .يواخسلاو ينالقسعلا ظفاحلا

 نبا ةياور لثم يه ةي يبنلا ىلع ةالصلا يف يناربطلا ةياور نإف ءهللا همحر يجانلا هيلع هن هللا همحر فلؤملا نم أطخ اذه )€(
 دعب يهو ءاهزكذ يتلا هذه ىلإ اهنع فلؤملا رصب زفق ىرخأ ةلمج يف يهف يناربطلل اهازع يتلا امأ ء(۹٤-۸٤) مصاع يبأ
 الإ هلإ ال نأ دهش نم هنأ !لهاك ابأ اب نملعا :(978 7751-7577 /۱۸) ؛ريبكلا يناربطلا مجعملا يف اهصنو ء(ةالصلا) ةلمج
 «دئارزلا عمجم» يف اذكو .«لوح بونذ (ةدحاو لصألا) ةرم لكب رفغي نأ هللا ىلع ًاقح ناك «هب ًانقيتسم هدحو هللا
 -۹ /ةبوتلا E رخآ يف همامتب ثيدحلا فلؤملا ركذ دقو .ملظم هداتسإ نأ يبهذلا نع ركذو ء(519-5118/5)
 اةحيحصلا» يف جرخم وهو ءًاضيأ يليقعلا هفعض ثيدحلا نإ مث . كانه هتكردتسا ًاضيأ طقس هيقو «(فوخلا يف بيغرتلا

 هّرقأو .؟ركنم ثيدح هنإ» :لاقو هيلإ «باعيتسالا» نم لهاك يبأ ةمجرت يف ربلادبع نبا راشأو :(5191) ثيدحلا تحت
 . «ةباغلا دسأ# يف يرزجلا
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 سيق :ليقو «كلام نب هللادبع همسا :لاقي «يلجب :ليقو «يسمحأ لهاك وبأو .ركنم ظفللا اذهب وهو

 1 اا 1 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ ليقو ء ذئاع نبا

 امي ١ : لاق ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (۸)- ٠ نايك نحلل

 يمر راغ رم كومو دی لس للم عه : اعد يف ليل ةقدص هّدنع نكي مل ملسم يجر

 هاهم نوكي ىتح ريخ نم نمؤملا م عبس ال» :لاقو .ةةاكز اهّنإف !(تاملسملاو نيملسملاو «تانمؤملاو

 . اةّنحلا

 I ب مع

rifاورثكأ» :ِهكَي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يب أ نعو (هریغل ح) (۱۷) - 151/5  

 هئالص يلع ْتضِرْعالإ ؛ّيلع ّيلصي نل ًادحأ نِإو ٌدكئالملا ٌءدهشت دوهم هنإف ؛ةعمجلا موي ّيلع ة ةالصلا نم

 مهيلع ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ» :لاق ؟توملا دعبو : تلق :لاق . اهنم م عرفي قتح

 ْغ . زري يح هللا ٌئبنف] «مالسلا
 ` .دیج دانسإب هجام نبا هاور

  itrقي هللا لوسر لاق : اقع لا يطول أ هو انوع حف دو بد نبع 0

 ا و ا ف ر ا اظااب ءةعمجلا موي يف ةالصلا نم

 «ًةلزنم ينم مهبرقأ .
 | .ةمامأ يبأ نم عمسي مل : ليق ًالوحكم نأ الإ ؛نسح ذانسإب يقهيبلا هاور

 :"٠ هللا لوسر لاق :لاق هتع هللا يضر سوأ نب سوأ نو (حیخص) (19)- 1744-4

 TT ءةقعصلا هيفو ءةخفنلا هيفو ءب هيفو «مدآ َنِلح هيف ؛ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ

 - تیلب : ينعي - ؟ّتْمَرَأ دقو كيلع انتالص ضرعت فيكو !هللا لوسر اي : اولاق . . يلع ةضورعم مكنالص َّنإف

 . «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضزألا ىلع مرح للجو رع هللا َّنإ» : لاقف

 .هححصو مكاحلاو ؛«4هحيحص) يف نابح نباو «هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور

 .ءارلارسكو ةزمهلا مضب يورو «ميملا نوكسو ءارلاو ةزمهلا حتفب (َتْمَرَأ)

 Tite‘ ٠ ) )9ني هللا لؤسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (ًادج فيعض) :

 ١مَنْ .«حابَص فلا ًبتاك نيعبس َبَعْنأ ؛(هلهأ وه ام ًادّمحم اع هللا ىَرَج) : لاق
 .«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ام» :لاق كو هللا لوسر نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) (۱۰)- ۱۰۳۷

 .؟مالسلا مهيلعا :هيف سيلو «(207 )١/ ههجام نيا2/نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس (1)

 ام حجارلا نأو (197/باب ١- /ةعمجلا -۷) قبس اميق ةملكلا هذه طبض ىف لصألا ىف عقو ام أطخ دكؤي اذه :تلق (؟)
 حجارلا ناو يف لصالا يف عق ري

 .ةمث هتبوصتسا
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 ام ؛امهبونذ امهل رقعي ىح اقر مل الإ هک ئبلا ىلع ٍنايْلصْيو «هبحاص امهالحأ لِي نيباحَتُم نبع نم

 . ارات امو اهنم مّدقت

 .ىلعي وبأ هاور

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يراصنألا تباث نب عْميَوُر نعو (فيعض) (۱۱) - ٠١78-1

 ل ا : هك

 نسخ مهديناسأ ')"ضعبو ؛«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هاور

 زر ام TR دلل رورو با نفر راب تسل لو
 ّمهللا) :اولوق :لاق انْمّلَعَف :هل اولاقف :لاق . هيلع ضرع كل لَم وردك ال مكن ؛ةالصلا اونسُحأف ا هللا

 كدبع دمحم ؛َنيّيَّتلا متاخو < «نيقتملا مامإو ؛نيلسرملا ديس ىلع كتاكربو َكِتَمْحَرو كتاوّلَّص ْلَعْجا

 «نورخألاو نول هب هيي ًادومحم ًمقم مْ هللا ءةمحرلا لوسرو ءربخلا دئاقو «ريخلا مامإ ‹«كلوسرو

 ّمهللا . ديجم ٌديمح َّكَلِإ «ميهاربإ لآ ىلعو «ميهاربإ ىلع َتْيَلِص امك ءدمحم لآ ىلعو ؛دمحم ىلع لص مهللا
 . (ةيجم ٌديمح کلا «میهاربإ لآ ىلعو َميهاربإ ىلع ٌتكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب

 .نسح داتسإب ًافوقوم هجام نبا هاور

 ىلع ىَّلَصُب ىتح ٌبوجحم ِءاعد لك :لاق هنع هللا يضر َىلع نعو (هريغل ص) 1708-4 -)7١(
 . دمحم لآو] ب دمحم

 . حصأ فوقوملاو ءمهضعب هعفرو ؛تاقث هتاورو ءًافوقوم ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نب رمع نع بّيسملا نب ديعس نع يدسألا ةّوُق يبأ نع يذمرتلا هاورو (هريغل ص) (91)- ٠-1575
 . للي كين ىلع يَّلصُت ىتح ٌءيش هنم ٌدعصي ال «ضرألاو ءامسلا نيب فوقوم ًءاعدلا َّنإ :لاق ًافوقوم باطخلا

 ١510-0 ) )۲۲ا هللا لوسر لاق :لاق هتع هللا يضر ةرجع نب بعك نعو (هريغل ص) :

 اًملف .«نيمآ» :لاق ؛ةيناثلا ةجردلا ىقترا اًملف .«نيمآ» :لاق ؛ةجرد ىقترا املف .انرضحف .«ربملا اورٌضحا»

 ؟هعّمشن انك ام ًائيش مويلا كم انْعِمس دقل !هللا لوسر اي :انلق لزن املف .«نيمآ» :لاق ؛ةثلاثلا ةجرّدلا ىقتزا

 :لاق ةيناثلا ٌثيقر املف ««نيمآ) : تلق «هل رفغُي ملف «ناضمر كرذأ نم َدُعَب :لاقف يل ضرع ٌليربج ّنإ» :لاق
 هدنع ٌربكلا هيوبأ كردأ نم َدُعَب :لاق ةثلاثلا ٌتيقَر املف «(نيمآ) :تلقف .ٌكيلع َّلَصُي ملف هدنع َترِكُذ نم عَ
 .«(نيما) : تلق ءَةَّنجلا هالخدي ملف ءامهّدحأ وأ

 هوزع نع اولفغ امك ؛يمئيهلاو فلؤملاك ةحداقلا هتلع نع لفغ هنكلو :يجانلا ظفاحلا نم حيحصتلاو ء(ينعي) :لصألا )١(

 هتنيبو ؛برقأ «ةنسح مهديناسأو# :يمئيهلا ةرابعف كلذلو ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل لوهجم قيرط نم هوور مهلكو ءدمحأل

 .(011457) «ةفيعضلا» ىف

 ص) ؛ةالصلا ةفص» رظنا ؛«فيعض دانسإ» :رجح نبا ظفاحلا لاق اذلو ءطلتخملا يدوعسملا هيق نإف ؛الك :تلق (9)

 . (فراعملا /۱۷ ۵-۲

 !ةدايزلا اوكردتسي ملو «ةثالثلا نوشاوحلا هيلإ هازعو «هدئاوزلا عمجم# و )٤١۸/1/ ۷۲١(« «طسوألا مجعملا» نم ةدايز (۴)
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 . ادانسألا حيحصاا :لاقو مكاحلا هاور

 يضر هج نع هيبأ نع ِثرْيَوُحلا نب كلام نب نسحلا نب ب كلام نعو (هريغل ص) (۲۳)- ١-۱۹۷۸4

 مث .«نیما» : لاقف :ىرخأ ىقر مث .نیمآ» :لاق ؛ةبتَع ىقر املف ذ ءربثملا كك هللا لوسر دّعَص :لاق هنع هللا

 هدعبأف ؛هل رقعي ملف «ناضمر ٌكرْذأ نم !دمحم اي :لاقف ٌليربج ينانأ :لاق مث .«نيمآ» :لاقف ثلاث َةبَتَع ىقر

 :لاق .(نيمآ) :ثلقف هللا هدعبأف ؛رانلا لخدف ءامهّدحأ وأ هيدلاو كّرذأ نمو :لاق .(نيمآ) :ٌتلقف هللا

 ش .1(نيمآ) :ٌسلقف .«نيمآ» : لق هللا هدعُبأف ؛كيلع ٌلصي ملف «هدنع َتْركُذ نمو

 .[ /موصلا - ٩ ىضم] . (هحیحص) يف نابح نبا هاور

٠ fifoريثملا ىلع ىقتزا كب يبنلا نأ : امهنع هللا يضر سابع نب ا نعو (ادج فیعض) (18)- » 

 مالا هيلع ليزبج يتداج : لاق. ملعأ هّلوسرو هللا : :"0انلق .«؟ُتْنَمَأ مل نورذت» : : لاق مث ٍتاّرم ثالث نّمأف

 نمو :لاق .(نيمآ) :ُتلق .هّقَحْسأو هللا ٌةدَعْبأف ؛[رانلا لخد] ؛َكيلعَّلَصُي ْمَلَق هَدنع ترك ْنَم هّنإ :لاقف ٠

 رفعي ْمَلَف ناضمَر َكَرْدأ ْنَمو .(نيمآ) : تلق .َُفَحْسأو هللا ُهَدَعْبَأف ؛ٌرانلا لخد امهر ب ملف امهّدحأ وأ هبوب كر
 3 . «(نيمآ) :ٌتلقف . ُهَقَحْسَأو هللا ُهَدَمْبَأَ ؛راّنلا َلْخَم هَل

 ش .نّيل دانسإب يناربطلا هاور

 أ :هنع هللا يضر يديبزلا ءزُج نب ثراحلا نب هللادبع نع يورو (فيعض) (14)- ٠ ا

 !هللا لوز اي :ّليق فرصا اًملف ««نيمآ «نيمآ «نيمآ» :لاقف رّبثملا سو دجسملا لحد ا هللا لوسر

 اا :لاقف ءةجرَد ِلَّوأ' يف يل ىَدَبَت َليربج ّنإ» :لاقف م RE تيم كانا

 ٌرهش َكَرْذَأ ن ْنَمَو : ةيناثلا ةجردلا يف يل لاق مث ت :ٌتلقف دعنا مث.هللاُهدَمْبأَ ؛ ةّنجلا الجذب ملف هيدلاو

 َتْرَكُذ ْنّمَو :لاقف ةثلاثلا ةجردلا يف يل ىد مث .(نيمآ) :ٌتلقف هدأ مث هللا ُهَدَعْبأَف ؛هَلْرَمفُي ملف ناضمر
 20 ١ م ٌتلقف . هّدعبأ ّمُث هللا هَدَعْبأَف ؛كيَلع لص ْمَلَف هّدنع

 يناربطلاو رازبلا هاور
 ربنملا دص ةئ هللا لوسر َّنأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) 111/464 - )۲١(

 نإ :لاقفأ ؟(نيمآ «نيمآ «نيمآ) : تلقف ربنملا تدعص كّلِإ !هللا لوسر اي : ليق .«نيمآ «نیمآ «نيمآ» :لاقف
 «(نيمآ) :ْلُق ءهللا هدعُبأف ؛ّرانلا لخدف هل رفغُي ملف «ناضمر رهش كردأ ْنَم :لاقف يناتأ .مالسلا هيلع َليربج

 . (نيمآ) لق هللا هذعبأف ءرانلا لخدف' ءتامف ءامهّربي ملف ءامهدحأ وأ هيوبأ كرْذأ نمو «(نيمآ) :ٌتلقف
 :تلقف . (نيمآ) : لق .هللا هدعبأف ؛رانلا لخدف «تامف ؛كيلع ّلصي ملف «هدنع تركُذ نمو :(نيمآ) : تلقف

 . «(نیمآ)

 . هل ظفللاو «هحیحص)» نئف نابح نباو «ةميزخ نبا هاور

 نسل يف فلزملا عت ت دقو ءامهنم ةدايزلاو ء«عمجملا» و )١1/ ١19281١/85(.: يناربطلا نم بيوصتلاو .(تلق) :لصألا (1)

 3 )11٤٤(. 1ةفيعضلا» يف هتنيب امك ؛هلالعإ يف هيلع دازو هدانسإ
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 ٍلجر ُفنأ َمِيَر» :لك هللا لوسر لاق :ًاضيأ ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) 180-06 - )۲١(
 يلجر فأ َمِغرو «هل رفغُي نأ لبق خلسنا مث «ناضمر هيلع لخد ٍلجر ُفنأ َّمِغرو يلع لصي ملف «هدنع ُتركُذ
 . اةّنجلا هالخدُي ملف ءّربكلا هاوبأ هدنع كرذأ

 . «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو '"”يذمرتلا هاور

 ١ : يبارعألا نبا لاقو .ًاناوهو ًالذ بارتلا :وهو ؛ماغرلاب قصل :يأ ؛ةمجعملا نيغلا رسكب (مْغَر)
 لذ : ءانهمو أ نيشلا حتفب

 نما : لک هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر يلع نب نيسح نعو (هريغل ص) 1581-65 -)۲٣(
 00 . اةّلجلا قيرط ءىطخ ؛ ؛ يلع ةالصلا ””ءىطَخف هدنع تْركُذ

 هبشأ وهو .هريغو ةيفنحلا نبا دمحم نع ًالسرم يورو ؛يناربطلا هاور

 يسنف هدنع ترك ْنَم : الإ هللا لوسر لاق :لاق ةيفنحلا نبا دمحم نع مصاع يبأ نبال ةياور يفو

 . نجلا قيرط ءىّطُخ ؛ يلع ةالّصلا
  N Vfoyةا هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هزيغل د :

 .هةّنجلا قيرط ءىّطخ ؛ يلع ةالصلا يسن
 اذه دع دقو «هب جاجتحالا يف فلتخم وهو «سلغملا نب ةرابج نع امهريغو يناربطلاو هجام نيا هاور

 . هريكانم نم ثيدحلا

 هدنع ٌتركذ نم ٌليخبلا» : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر نيسح نعو (حيحص) (۲۸) - 1587-4

 . «ّيلع ٌلصي ملف
 يبأ نب يلع : هدنس يف دازو ؛يذمرتلا هححصو «مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «يئاسنلا هاور

 . بیرغ حيحص نسح ثيدح#) :لاقو “بلاط

 هللا لوسر ٌتيتأف موي َتاذ تجرخ : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (هريغل ص) (۲۹) - 1184-89

 «ّيلع لصُي ملف هدنع تركذ نم» :لاق !هللا لوسر اي ىلب :اولاق .«!؟سانلا ٍلخبأب مكربخأ الأ" : لاق ی

 ةيناث قيرط (۱۸) هدنع هلو «(۱۷و ۱٩ مقر) يضاقلا هاور اذكو : تلق )0(

 هلقن امف ء«هعنمو هملعك همغر# :هلوقب «سوماقلا" يف هب مزج يذلا وهو «حتفلاو رسكلا زاوج ؛ناسللا نم رهاظلاو : تلق قفز
 باوصلاو ؛نيغلا رسكب هفلأ مغر :لوقت ةماعلا» :«ناسللا ميوقت» هباتك يف لاق هنأ يزوجلا نبا نع )١/124( ؛ةلاجعلا» يف

 .هل هجو ال امم ؛اهحتف

 .(۱/۱۵۸) ؛ةلاجعلا» يف اذك . ا يار وو راع هيئاث رکو «هلوآ حتفب وه (۳)
 ظفاحلا هازع يذلا وهو ؛«يذمرتلا» خسن ضعب يف اذهو . هنع نيسحلا هنبا ةياور نم بلاط يب أ نب يلع دنسم نم هلعج :يأ ()

 لوسر لاق : لاق بلاط يبأ نب يلع نب نيسح نع اهنإف (۲۷۱ /۲) قالوب ةخسن ًافالخ (13/) ؟فارش رشألا ةفحتا يف يّرملا
 ميدق كلذ يف فالخلا نأ ودبيو ؛(571) ؟ةاكشملا» يف ثيدحلا اذه ىلع يقيلعت يف هتحجر تنك يذلا وهو ؛.. . لك هللا
 .ملعأ هللاو . هديناسأب 072١ مقر) ؛ةالصلا لضف» يف ليعامسإ يضاقلا دنع انيبم هارت امك ة ةاورلا نيب
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 .«سانلا لخبأ كلذف

 محار (يلعملا ظفاحلا لاق مساقلا نع ديزي نب يلع قيرط نم «ةالصلا باتك» يف مصاع يبآ نبا هاور

 ًاتيش فاخ نم هلؤقي ام» مدقتف هللا ءاش نإ رخأ باوبأ يتأتو «ةقرفتم باؤبأ باتكلا اذه نم مدقت دقو» : (هللا

 .[17 ]٤/ (ةراهطلا باتك» ينف ؛«ءوضولا دعب هلوقي امو» .17'2 /صالخإلا ]١- «ءايرلا باب١ يف ؛«ءايّرلا نم

 «ةالضلا باتك» يف ؛؟ءاشعلاو برغملاو رصعلاو حبصلا ٍةالص دعب هلوقي ام» وأ «ناذألا دعب هلوقي ام» و

 نم ظقيتُا اذإ لوقي ام» كلذكو .[94/7] «لفاونلا باتك» يف ؛«هشارف ىلإ يوأي نيح لوقي ام» و .[؟ 5و” /5]

 يف هللا ءاش نإ يتأيو ٠ [14/1] افي هيف «ةجاحلا ٌءاعد» و .«ىسمأو خبصأ اذإ لوقيام» و . ٠١[ /5] «ليللا

 «ٌروسأملاو ؛ٌبوركملاو ءنويدملا هلوقيا امو :«ةلفغلا نطاومو «قاوْسألا يف هللا ركذ» ؛؛عويبلا باتك»

 ؛«ماعطلا باتك» يفو .[3”7 «ًاديدج ًابوث سل نم هلوقي ام» ؛«سابّللا باتک» ىفو .[ و۳/1

 ]1/1 ] «ًاملاظ فاخ نم هلوقي أما ؛؛؟ءاضقلا باتك» يفو .[١1و1 /18] ؛لكألا دعب هللا دمح» و «ةيمستلا»

 ءرملإ ءاعد» و ««ًالزنم لزن نم» و :ةهتّباد هب ترثع نم» و ««هّباد بكر نم لوقي ام» ؟ةبدألا باتك» يفو
 ىأر ْنَم هلوقي ام» و) «(ةيفاعلاب ءاعدلا» ؛ «زئانجلا باتك» يفو ووو 1 «بْيَعلا ٍرْهظب هيخأل

 ام» و ««نضيرملا هب وعدي اما و .«ضيرملل هب ىعدُي ام» و ««هدسج نم ٌءيش هملآ نم هلوقي ام» و «(؟َىلتْبُم
 ةذاعتسالاو ةّنجلا لاؤس» ؛©"0انلاو نجلا ٍةفص باتك» يفو) .[١و۸و ؛ر(1و) ١/95 (ٌتّيم هل تام نم لوقب

 ش . ٠ةناعإلاو ريسيتلا لأسن هللا يم .(«رانلا نم
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اهريغو عويبلا باتك 7

 (هريغو عيبلاب باستكالا يف بيغرتلا) - ١

Eلكأ ام : لاق كَ يبنلا نع هنع هللا يضر بركي دعم ِنْب ادقملا نع (خيحص) (1) 1586 -  

 . هدي ٍلمَع ْنِم لكأي ناک دواد هللا يبن ناو «هدی لمع ْنِم ٌلكأي ْنأ ْنِم م ًاريخ طق ًاماعط ٌدحأ

 . هريغو يراخبلا هاور

 ا ا ءهدي لمع نب بيا ابنك لجرلا بسك اما : :لاق : هظفلو ءهجام نباو (حيحص)

 . ةدص وهف همداخو هدلوو لهأو هسفن

 تاتي : اب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (جیحس») (۲) - ١15858-10

 . ؛ٌةَعنمي وأ ُةّيطعيف ًادحأ لأسي نأ ْنِم هل ٌريخ ؛هرهظ ىلع ٌةمْرَح مكدحأ

 )١( .هيف بابلا مقر يناثلاو باتكلا مقر لوألا «نيتفوكعملا لخاد ماقرألا :
 اف بابو (رانلاو نجلا ةفص) ينبو ء[ةنجلا ةفص باتك - ۲۸] و.[رانلا ةفص باتك  ؟/] نيمسق ىلإ باتكلا اذه الصف دقل (۲)

 .باتكلا رخاوأ يف هارتس امك امهلبق ًادرفم

 -[شآ] . «هفيعض» ىلع «بيغزتلا حيحص» نم ةدايز نيلالهلا نيب ام (۳)
 )٤( ؛مارملا ةياغ» يف جّرخم وهو ءاضيأ دمحأ هاورو :تلق )171/ 177(.
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 .[۲ /تاقدصلا ۸ ئضم] . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

YYنال : هي هللا لوسر لاق لاق هن للا يضر عاوملا نيرا نمو حج 019-1181  

 َسانلا لأسي نأ نم هل ٌريخ ؛ُهَهْجَو اهب ٌفُكيف اهميبيف هرهظ ىلع بطح ْنِم ةمزحُب يتايف هلبحأ مكُدحأ ّدخأي

 . ؟ةوعنم مآ ٌةوطعأ

 .[4 /تاقدصلا 8 ىضم] . يراخبلا هاور

 «هلأسف كي ّيبنلا ىتأ راصنألا نِ الجر نأ : ُةنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) 0 ٠ -)١1(

 . ءاملا ّنم هيف برشن ٌبعقو ءهّضعب طسلنو صب سبلت ارج < «یلب : لاق ا :لاقف

 انآ :لجر لاق . (؟نْيَّذه يثم يرتشي هب نم :لاقو هديب ب هللا لوسر امُهَدَحأَف ءامهب هاتاف .«امهب ينتثا» :لاق

 امهذخآ انآ :ٌلجر لاق .«؟(نالث وأ ن نيتّوم) مهرد ىلع ٌديزي .نم» ةا هللا ٌلوسر لاق عدد امهُذُحآ

 كله ىلإ ُهذبناف ًاماعط امهدحأب رتش ثا : لاقو ّيراصنألا امهاطعاف نْيَمَهرّذلا حاف ءال امهاطعأف

 الو « عبو بطتحاف ْبَمذا' : لاق مث هب دو ال هللا وسر هين َدَمَف «هب ناف .«هب يضاف موق رخآلاب رعش 3

eلاقف ءًاماعط اهِضْمَبيو ًابوث اهِضْمَبِب ىرتشاف «مهارد ةَرَشَع َباصأ ْدَكَو ءاجف هَلَعَفَف .  

 . ثيدحلا ؛ةمايقلا موي َكِهْجو يف "كن ةلأسملا َءيجت نأ ْنِم كَل ريخ اذه» : ال هللا ل وسر

 -۸] ؛ةلأسملا» يف همامتب مدقتو ."نسح ثيدح» : لاقو يذمرتلاو ؛يئاسنلاو «هل ظفللاو دواد وبأ هاور

 . ٤ /تاقدصلا

 هللا لوسر لئس : لاق هنع هللا يضر همع نع ريمع نب ديعس نعو (هريغل ص) ٤-۱۹۸۸ - )٤(

 )ل وربم بسك لکو «هديب لجرلا لمع» :لاق ؟ُبيطأ بسكلا يأ : لكي

 نب ديعس نع يقهيبلا هاورو . ؟ءاربلا وه ديعس مع :نيعم نبا لاق .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 .؛همع نع : لاق نم أطخأو «ظوفحملا وه اذه» :لاقو ءًالسرم رمع

 ٍلضفأ ْنَع اي هللا لوسر لئس :لاق دلاخ نع ريمع نب عيمجج نعو (هريغل ص) (0) 1584-9

 . هديب لجرلا لمعو ءٌروربم ٌعيب» :لاقف ؟بسكلا

 يقهيبلا ىورو .«راين نب ةدرب يبأ دلاخ نع» :لاقو راصتخاب «ريبكلا» يف يناربطلاو «رازبلاو دمحأ هاور

 . «ريمع نب ديعس نع وه امنإ» :لاقف «ثيدحلا اذه هل ركذو «ريمن نب هللادبع نب دمحم نع
 ٍبشكلا يأ : هللا لوسر لتس :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (1) 1590-5

 .«روربم عيب لکو ءهديب يلجرلا ُلمَع» :لاق ؟لضفأ

 .حدقلا :نوكسف حتفب (بعقلا) و .بتقلا تحت ريعبلا رهظ يلي ظيلغ ءاسك :ماللا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب (1)
 . ةطقنلاك رثأ :فاكلا نوكسو نونلا مضب يه (ةتكن) :هلوق 7
 . كانه هيلع قيلعتلا رظنا 7
 .ةنايخ الو هيف ةهبش ال يذلا وه (6)
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 .تاقث هتاورو ؛«طسوألا» و «ريبكلا» يف يئاربطلا هاور
 يأ ! هللا ل وسر اپ : ليق : : لاق هنع هللا يضر جيِدَخ نب عقار نعو «هريغل ص) (۷) 1591 - ۷

 ١ .«روربم عيب لکو هديب يلجرلا لما : :لاق ؟لضْنأ شكلا |
 يف فلثخاو .طلتخا هَّلإف ؛يدوعسملا الخ «حيحصلا» لاح هدانسإ :لاجرو ءرازبلاو دمحأ هاور

 ا ."7تاعباتملا يف هب سأب الو «هب جاجتحالا
 ءٌلجر ةي ّيبنلا ىلع رم :لاق هنع هللا يضر ةرجع نب بعك نعو (ةريغل ص) (۸) ١595-4

 ٌلوسر لاقف ؟هللا ٍليبس يف اذه ناک ول !هللا لوسر اي : اولاقف «هطاشنو هِدَلَج ْنِم للي هللا لوسر ٌباحصأ ىأرف '
 نْيَحْيَش ٍنيوبأ ىلع ىعسي چرخ ناك نإ ءهللا ليبس يف وهف ًاراغص لَو: ىلع ىعْسَي چرخ ناك نإ : لب هللا
 ءابر یش جرخ ناک ناو .هللا ليبس يف وهف افعي هِْفن ىلع ىعْسَي جرح ناک ناو «هللا ليبس يف وهف ِنْيَريِبك

 ١ .«ناطيشلا ٍليبس يف وهف ةرخافُمو

 . "يحصل" لاجر هلاجرو يناربطلا هاور

 بيب لان“ :لاق #4 يتلا نع امهتع هللا يضر رمع نبأ نع يورو ةنقيغض) (0)- 44 -69 1١
 ٠ . ؛ٌفِرَتِحُملا نمؤملا

 1  .يقهيلاو ؛ريبكلا” يف يناربطلا هاور

 ىش ع: هلا كوسر لاق: ٹلاق اهنع هللا ي ىضر ةشئاع نع يورو (فيعض) (۳)- ۱۰۹۹4-۰
 م , ؛هل ًاروفغم ىسمأ ؛هدي لَمَع نم ًالاك

 كثيدح ام ريغ بايلا اذه نم مدقتو . سابع نبا ثيدح نم يناهبصألاو' «اطسوألا» يف يناربطلا كۆز
 E .انه اهتداعإ نع ىنغأ [4 /تاقدصلا 4] «ةلأسملا» يف

 (ةحبصلا مون يف ءاج امو هريغو قزرلا بلط يف روكبلا يف بيغرتلا) -؟

 ا '؛هنع هللا يضر ٌيباحصلا ّيدماغلا ةعادّو نب رخص نع (هريغل ص) (1)-1193- 4۷4

 رم اكو“ ل ءاهروكي يف يتمأل كاب مهلا :لاق هني

 "000 . هلام رکو ىرثأف ؛ راهنلا لأ ْنِم ُةتراجت ُتَمْبَي ناكف ءًارجات

 ثيدحا١ :يذمرتلا لاقو .«هحيحص) يف نابح نباو .هجام نباو يئاشنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 مهلك هوور» : : ميظعلادبع (يلمملا لاق) . «ثيدحلا اذه ريغ ةا يبنلا نع ع يدماغلا رخصل فرعي الو «نسح

 لئسو .لوهجم : لاقف ؟يزارلا متاح وبأ هنع لئس ؛ ؛َيِلَجَب ديدح نب ةرافعو ءرخض نع ديدح نب ةرامع نع

 . 109 «ةحيحصلا» يف هتنيب امك حيحص هدانسإ لب : تلق 0(

 .«طسوألا مجعملا» يف ذًاضيأ يناربطلا هجرخأ هقيرط نمو :تلق 0
 . كانه اهيلإ ترشأ ءاهب ىوقتي دهاوش هل نکل ٠ لصألا يف هتنيب رظن هيفو «ئمثيهلا هعبتو « لاق اذك 02

 امهيتلك ن | تولو «سايع نبا نع يهف يناهبصأا ةياورو ؛ةشئاع نع يهف ياربطلا ةا ني قرف جرختلا ر رهاظ :تلق 44) ٠
 ١ 1 .(1775) ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو .ةشئاع نع هل لصأ الو « سابع نبا نع
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 نكس «دزألا يف دماغو .يدماغلا ةعادو نب رخص :يرَمّتلا رمع وبأ لاقو .فرعُي ال :لاقف ؟ةعرز وبأ هنع
 ىلعي ريغ هنع وري ملو .لوهجم وهو ديدح نب ةرامع هنع ىور ءزاجحلا لهأ يف دودعم وهو «فئاطلا
 ىهتنا لي يبنلا نع ةعامج هاور ظفل وهو ءااهروکُب يف يمال ٌكروب» ثيدح ريغ رخصل فرعأ الو «يفئاطلا
 مهنم ق يبنلا نع ةباحصلا نم ةعامج ءاور دق ءرمع وبأ لاق امك وهو» :هللا همحر (يلمملا لاق) .همالك
 نب ساونلاو «مالس ني هللادبعو «كلام نب سنأو «ةريره وبأو ؛رمع نباو ءدوعسم نباو «سابع نباو «يلع
 مويا هثيدح يف دازو ؛ طيرش نب طو «دیج هديناسأ ضعبو ؛هللادبع نب رباجو ؛نيصح نب نارمعو «ناعمس
 رک يفر «نيعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مهريغو «ةشئاعو «هللادبع نب سوأو «ةديربو اه
 . "اهيلع مالكلا تطسبو ؛ءزج يف اهتعمج دقو ؛نسح اهضعبو «لاقم اهديناسأ نم

 (")وركاب» : قو هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض) (1)- ۳-١٠٤١
 . «ٌحاجتو كرب دعا نف ؟ٍقّْرلا بل

 .«طسوألا» يف يناربطلاو رازبلا هاور

 : لك هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نامثع نع يورو (ادج فيعض) (۲) “8410# ٠١45
 . (قررلا نمت ُةَحْصلا»

 . ةراكتلا رهاظ وهو ««لماكلا» يف يدع نبا هدروأو ءامهريغو يقهيبلاو "دمحأ هاور
 لوسر يب ٌرم :تلاق اهنع هللا يضرو لي دمحم تنب ةمطاف نع يورو (عوضوم) (5) - 4 - 41 1١

 .«سمّسشلا عولط ىلإ ٍرْجَفلا عولط نيب ام سانلا َقازرأ مسي هللا ّنِإف ؛ نيلفاغلا نم ينوكت الو كر قرر يدهشا يموق اديب ايه :لاق مث هجري ينكّرحف ةَحْبصتُم ٌةعجطصُم انأو لك هلا
 ند - 1 . يقهيبلا هاور

 . .ٌةَمئان يهو حلا ىلَص نأ دعب ةَمطاف ىلع هللا ٌلوسر َلَخَد :لاق يلع نع ًاضيأ هاورو - 0 ١
 .؟۵ءانعمب هركذف

 يهو «(ضورلا ۸۸٠ مقر) ةريغصلا» يف يئاربطلا هجرخأ «فرعُي ال نمو ءمهتم اهدتس يف نل ؛حصت ال ةدايزلا هذه : تلق 0(
 اهيلإ راشأ يتلا ثيداحألا رثكأ عم يدنع ةجرخم يهو «لوهجم هيفو ةشئاع ثيدحو «فعض هيفو ًاضيأ سابع نبا ثيدح يف
 .(490) رمع نبا ثيدح تحت 'ريضنلا ضورلا» يف فلؤملا

 ناكو .؛ىنعمب هلک ؛ةركب هاتأ :هركابو ركبأو ركتباو ءًاریکبت رکبو ًاروكب ركيي هيلإو ءيشلا ىلع رکبو :«ناسللا“ يف لاق 0 0
 .(۸۳۷) ثيدحلا تحت «ةفيعضلا# يف جرخم وهو . ثيدحلا يردصم نم حيحصتلاو «بلط يف ردغلا اوركاب» : لضألا

 «ةفيعضلاا يف جرخم وهو )77/١(. «دنسملا دئاوزا يف هللادبع هنبا هاور امنإو 4251 /5) يمئيهلا هيف هعبت ءمهو هيلإ وزع 0
  خسانلا نم هلعل أطخ وهو .٠٠ .ةحبصلا مون» : لصألا يفو .(7014)

 مقرب هصخأ مل كلذكو ,(010/0) «ةفيعضلا# يف هتنيب امك هتاور دحأ هيف برطضا امنإو «هلبق يذلا دانسإ هداتسإو :تلق ()
 نب كلملادبع هيفو» :رخآلا يف اولاقو «لوألا ةلع اونيبي مل مهنأ مهيع نمو ءامهفيعضت ىلع اورصتقاو !ةلهجلا هل مقرو
 .اولاق امم اوس اذه كلملادبع نأ ىلع .مدقت نم اذه يف اولاقو اوسكعل ملعلا نم ءيش مهدنع ناك ولو .«فيعض ؛نوراه

1۹۱ 



٠ ‘fA 6¥ونا نع هل وسر یت : لاق يلع ثيدح نم هجام نبا یورو (فيعض) (4)-  

 1 .«سمشلا عولط َنْبَق
 (ةلفغلا نطاومو قاوسألا يف ىلاعت هللا ركذ يف بيغرتلا) ؟

 ٠ : لاق ل هلا لونسر نأ ؛هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع (ةريغل حل (1- 1344 ۷

 ا «ُتيِمُيو يحي ءدمحلا ُهلو ءُكْلُملا هل ههل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) او

 e N ES e ينعارمو «ُريخلا هديب «ٌتومي

 . «ةجرد فلآ َفلأ هل

 «تانثأ تاقث هتاورو «نسح لصتم هداتسإو» : (يلمملا لاق) . «بيزغ ثیدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 هل عقرو) ناكم هل ةياور يف يذمرتلا لاقو .هب.سأب ال هلأ وجرأ :يدع نبا لاقو «فالح نانس "نب رهزأ يفو

 ؛هححصو 'مكاحلاو ايندلا يبأ نباو هجام نبا ظفللا اذهب هاورو .؛ةّنجلا يف ًانيب هل ىنبو» : (ةجرد فلآ فن

 ٠ : . هدج نع.هيبأ نع هللادبع نب مئاس نع - ريبزلا لآ نامرهق - -رانيد نب ورمع ةياور نم مهلك

 حیحنص» !لاقو ًاضيأ ًاعوفرم رمع نب هللادبع ثيدح نم ًاضيأ مكاحلا هاؤرو (نسح) (۲) - ٠-1548

 . "هيلع مالكلا يتأي ؛نابزرملا نب قورسم هدانسإ يفو «لاق اذك . «دانسإلا

 امعُنَحأ اقف ءيقوشلا يف ناكر قتلا : لاق َةّبالق يبأ نعو (فوقوم فيعض) (1) ٠١49-4

 هللا َّنأ َتْمِلَع :لاقف مونلا يف ة رخآلا هيل ءامهدحأ ٌتامف ءالعفت «سانلا ةلفَع يف هللا رفعت لام :رخآلل

 ؟قوسلا يف انما يشع انل رَمَغ

 ه1 .هريغو ايندلا يبأ نباهاور 0
 ازت ال» : لجل هل هللا ُلوسر لاق : لاق ريثك يبأ نب ىبحي نعو (لضعم فیعض) (۲)- 8-٠١6١

 1 . يدان يف وأ كقوس يف وأ ءًادعاق وأ ءًامئاق هللا َتْرَكَ اما ايَلَصم

 ا ش . مالک هيفو «ًالسرم يقهيبلا هاور

 ٌركاذا : لؤقي ناك و هللا لوسر نآ ينغلب :لاق كلام نعو (لضعم فيعض) (۳)- ٠١61-8

 رهو : في هنا ؛ددعب يتلا يلع ثيدح فالخب اذهو «ثيدحلا عضي» :نابح نبأ لاقو ؛ یحی مهتم عمج هبذك دقف =

 : :(80/19) مقرب «ةفيعضلا# يف جرخم '

 05/18 ق) يجانلا هيلع هبن دقو «(موسلا) هباوص شحاف طخ رهو ءلصألا اذك 2220

 : لصألا يف عقوو . . مكاحلا دنع عبوت دقو :تلق .«ماهوأ هل قودص» ؛ظفاحلا هيف لاق دقو ءهباتك ةمتاخ يف ينعي ()

 ا !!ةثالثلا نوقلعملا هل هبنتي مل أطخ وهو «(قوزرم)

 نمو . .هقرعأ ملاذه ركب ابآ إف .. . ىتحي تعمس : لاق ركب يبأ قيرط نم (219/407 /1) «بعشلا» يف هاور هنأل ينعي هلعل (۳)

 هنإف + ١ لضعأ لك یزت امك انهو ءءريغ نع نعنع اذإ هب عي امن اذهو |سلدم (یحی) نأ هولعأ هنأ يقلعملا تاللا ماع

 !!هودلق دقو ءاقيقد سيل «ًالسرم" : :فلؤملا لوقف «يغبات عبات

 ملف نحل ئاللا نوقلعنللا لفغ دقو . .فلؤملا نم يتأي امك هيف وه سيلو ؛«أطوملا» بحاط ةرجهلا راد مامإ سنأ نب كلام وه: .(4)

 نا . .ينغلي : : لاق هنع هللا يضر ثريوجلا نب كلام نعو» اهيفف ! ةققحملا مهتعبط يف عقو يذلا شحافلا مهنطخل !وهبتني
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 . سبا رجش يف ٌَرَّضْخَأ نصْعك ؛نيلفاغلا يف هللا ٌركاذو «َنيّرافلا َفْلَح ٍلتاقملاك ؛نيلفاغلا يف هللا

 تيب يف جابصم ثم َنيلفاغلا يف هللا ٌركاذو ٠ سيايلا رجلا طَسو يف ِءارْضَخلا ة ةرجشلا ٌلْثِم' : ةياور يفو

 ّلك ِدَدَمِب هل رَفعُي نيلفاغلا يف هللا ٌركاذو «ٌيوح وهو ةجلا يف ُهدَمْفَم هللا هرب نيلفاغلا يف هللا ٌركاذو ءملظُم

 .«مجعأو حيصق

 . مئاهبلا :(مجعألا) و ءمدأ ونب :(حيصفلا) و 1

 .«أطوملا» خسن نم ءيش يف هرأ ملو ؛نيزر هركذ

 ريثك نب دابع "و ملسم نب نارمع] نع «بعشلا» يف يقهيبلا هاور امنإ (فيعض) (4) ٠١69

 .هوحتب هركذف . كي هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللادبع نع رانيد نب هللادبع نع فالح هيفو -

 دازو «رمع نبا نع ليهك نب ةملس نع ةداحج نب دمحم نع ريثك نب دابع نع ًاضيأ هاورو (ًادج فيعض)

 موي رون ةرعش لب هل وسلا يف هللا ٌركاذو «ًأدبأ اهّدعب هبذعي ال ةرظن هيلإ هللا ٌرظني َنيلفاغلا يف هللا ركاذو» ف

 . (ةّمايقلا

 . يوق ريغ دانسإلا عطقنم وهو «دحأ رمع نبا نيبو ةملس نيب سيل هتدجو اذكه» : يقهيبلا لاق

 يف هللا ركاذ» :لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبأ نعو (فيعض) (5) ۱ _ ٠٠١۳

 1 1 . ؟نيرافلا يف رباصلا ةلزنمب ؛ َنيلفاغلا

 “هب سأب ال دانسإب «طسوألا7 و «ریبکلا» يف يناربطلاو ؛رازبلا هاور

 ٌتحأ» نقي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمصع نع يورو (عوضوم) (5) - ٠١84-1

 امو !هللا لوسر اي :انلقف .«فيرحتلا ؛هللا ىلإ لامعألا ضغبأو «ثيدحلا ةحبس ؛ لجو رع هللا ىلإ لمعلا

 ٌموقلا» :لاق ؟فيرحتلا امو !هللا لوسر اي :انلق . خب لجرلاو نولدحتي موقلا نوكيا : لاق ؟ثيدحلا ٌةحبس

 .:1!نوُكشَي] ؛ّرَشب نحن ؛نولوقيف ؟ٌبجاصلاو ٌراجلا مِهّلأسيف ريخب نونوكي
 .يناربطلا هاور

 (لاملا بحو صرحلا مذ يف ءاج امو ,هيف لامجإلاو قزرلا بلط يف داصتقالا يف بيغرتلا) - ٤

 :لاق ب ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر سجرس نب هللادبع نع (حيحص نسح) (۱) - ۱۹۹٩ ؟48»
 عمي

 . اولا ّنم اءْرُج نيرشعو ةعبرأ نم ءْزِج ؛داصتقالاو ٌقَدَوٌملاو «ٌنَسحلا َتْمَّسلا»

 .اةنجلا نم# :ةخسن يفو )١(

 دابع (0717) هدنع يه ةيلاتلا ةياورلاو . يقهيبلا هاور هنعو ء(١٤ /17) «ةفرع نبا ءزجا و (976 ٤۱۱/ /۱) ةبعشلا# نم ةدايز قفز

 . كورتم وهو ؛هدحو ريثك نبا
 )1095(  «ةفيعضلا" يف جرخم وهو «ناطقلا نبا لاق امك لوهجم وهو :؛نابح نبا ريغ هقثوي مل نم هيفو «لاق اذك (۳)

 يف جرخم رهو .«ريبكلا عماجلا» و (187/19/) «يناربطلا ريبك» نم اهتكردتساو :"عمجملا# اذكو ءلصألا نم تطقس )٤(

 .(179485) «ةفيعضلا)



 . بیرغ نسحب ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 اوئطْبتْسَت ال» : لاق نب هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل ص) (۲) 1741-4
 . «مارحلا رتو ؛يلالحلا دخأ ؛ بلطلا يف اولمُجأف هل وه يقزر ٌرِخآ غلبي ىتح تومیل دبع ْنكي مل لاف ؛ ؛قزرلا

 . (امهطرش ىلع حيحصا : لاقو مكاحلاو «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 اوليجلاو هللا وقتا !س انلا اهّيأ اي» : م هللا لوسر لاق :لاق هنعو (هريغل ص) (۳) - 1598-45

 اماوُدخ .ٍّلطلا يف اولمجأو «هللا اوقاف ءاهنع اط نإو ؛اهّقزر َيِفوَتْسَت ىح تومت نل است إف ٠ .بّلطلا يف

 . مرح ام اوعدو لح
 ١ .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو - هل ظفللاو  هجام نبا هاور

Aلاق لك هللا لور ّنأ ؛هنع هللا يضر ّيدعاّسلا ٍدْئَمُح يبأ نعو (حيحص) (4) 1544 - ٦: 

 . (اهم] هل َقِلخ امل ريم الك نلف ؛اينذلا ٍبَلط يف اوُنِمجأ١
 . هل ظفللاو ءهجام نبا هاور

 E ا ا و

 :ةاههظرش ىلع جحصلا“ مكاحلا لاقو

1٠١ - YAYنب سیل :لاق لي هللا ٌلوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (هريغل ص) (9) -  

 ٌدحأ ّنَئطْبَتْسَي الف (ةنع ْمُكُيهن دقو الإ رانلا ىلإ برقي ٍلمَع ْنِم الو ءهب مكُنْمأ دق الإ نجلا نم نم برب يلمع
 هللا اوقتاف هزر لمكتب ىح ايندلا نم َجّرخي نل مكنم ًادحأ ّنأ : يعور يف ىقلأ ٌليربج ناف 0
 هلق نامي الا ناو للا يشب لطب له قرر معتم دما اا ل: ا !سانلا اهي
 دل : ا : 0

 ْ : . مكاحلا هاور
 اها ای : نأق كو هللا لوس نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (5) - ۸-۱۷١١

 نم هل ّبتك ام هدب ينوي لجو زع هلا ناو «سفنلا ىنغ ىنغلا ّنكلو ءٍِضَرعلا ةَرْثَك نع سيل ىنغلا نإ !ٌسانلا
 ! مرح ام اوعدو لح ام اوذخ «بلطلا يف اولمْجأن «ٍقزرلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نسح هدانسإو ءىلعي بأ ءاور

 : اقف ساغلا اعدف وكي يلا ماق : اق دنع هللا يشر هيد غو ع لح 011 5-0

 E يعور يف تن اب ليربج ؛ َنيملاعلا بر ٌلوسر اذه : لاقف ءاوسلجف هيلإ اولّبفأف . «ّيلإ اوله

 ذهب رهو ؛"نيرشعو سمخ نم : :الاق امهنأ الإ ؛ سابع نبا ثيدح نم هوحنب دواد وبأو كلام هاورو» :ةدايز لصألا يف انه )1١(

 .فيعض ةدايزلا

 ؛تآلا ظفللا يف يهر ضع ل ول يعاضقلا ةياور نم اهتكردتساو «هجام نبا ةياور نم تطقس قفز

 . ۔رخآ هجو نم وهو
 . عزفلا :وهق ؛ءارلا حتفب (عوّرلا) امأو: ءيدلخخو يسفن يق : يأ ؛ءارلا مضب 15(6)
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 نأ ٍقْرلا ءاطْبتْسا ْمُكَتلِمْحَي الو «بلطلا يف اوليجأو هللا اوقّئاف ءاهيلع أطْنأ ْنإو اهقزر َلِمكَتْسَت ىَّبح فن

 . «هتعاطب الإ هدنع ام لاني ال هللا ناف هللا ةّيصْعمب هوذخأت

 .2"!ليدعت الو حرج هيف ينرضحي ال هنإف «ةمادق نب ةدئاز نب ةمادق الإ «تاقث هتاورو «رازبلا هاور

 قزرلا نإ: : هي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ص) (۸) - ٠١-۱۷٠۳

 . هّلَجأ هبلطي امك دبعلا ُتَلْطيَل

 .رازبلاو ؛6هحيحصا يق نابح نبا هاور

 . ؛هّلَجأ هُيلطي اًمم رثكأ دبعلا ُبْلْطيَل قزرلا َّنإ» : لاق هنأ الإ ؛ديج دانسإب يناربطلا هاورو

 ب هللا لوسر دیص : لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع يورو (فيعض) (1)- ٠١98-1

 الو هللا مكَرمأ امب الإ مكرثآ ام ين !ساتلا اهّيَأ اي» :لاق مث ؛هيلع ىنثأو هللا َدمحَف ؛كوبت ةوزغ موي ربنملا

 امك قرر بليل ْمُكَدحأ نإ !هديب مساقلا يبأ سفت يدّلاوف للا يف اوُنجأَ «هنع هللا مُكاهَنامَعالإ مكاهنأ

 . «ٌلجو رع هللا ةعاطب هوبأطاف هنم ٌءيش مكيلع رَت ناف ُهلَجأ هيلي

 .«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ٠١05-5 - ) )۲ةيآلا هذه ولتي لكي هللا لوسر لعج : لاق هنع هللا يضر ّرذ يبأ نعو (فيعض) :

 !ّرذ ابأ اي) :لاقف ءٌتسَعَن ىٌح اهُددَرُي لعجف 4« ُبِسَتْحَي ال ُتْيَح نم ُهفُرْرَيو ًاجرخم هل ْلعجَي هللا يّ ب نمو

 .؛مُهنفََل اهب اوذخأ سالا نأ ول

 «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ىلا : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (هريغل ح) (4) 1704-49

 .«ثوملا هکر ذی امك هکرذآ ؛ هزر ْنِم مكذحأ ف

 . نسح دانسإب «ريغصلا» و «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر نايفس يبأ نب ب ةيواعم نع يورو (ًادج فيعض) (۳)- £۹4 - ٠۰۵۷

 كلذ َكل ْرَدقُي مل [هللا] ناك نإ [و] « هكر ذم كنا هيلإ تلَجْنَتسا نإ كا نظن ءيش ىلإ ناجع ال» : لک هللا

 . «ٌكيلع ُهرَّدق "![دق] هللا ناك ْنِإو «كنع مودم هلأ هنع ترأس نإ كّنأ ٌنظن ٍءيش ْنع َنرخَأَتسَت الو

 .«طسوألا) و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 اذا

 تاقثلا هخويش نم ةثالث نع (1414 /7514 /7) ةراخزلا رحبلا» يف رازبلا هاور دقو )۷١/6(. «عمجملا» يف هوحنو :تلق ' ()

 هيف عقو نکل ء(۴۱/۹) «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «فورعم وهف «قودص وهو ؛جايه نب رمع نب دمحم مهدحأ «هنع
 .هنايبل انه لاجم ال طلخلا نم ءيش

 دمحأ ءاور كلذكو «بيذهتلا» يف امك هكردي مل هنإف ء(رذ يبأ) و (يسيقلا ريَمُث نب بيرض) نيب عطقنم وهو .لاق اذك (
(YA /5( . 

 رطشلا يف «كلذ كل رّدقي مل ناك نإ» : هيف سيلو ؛(ةيمالسإلا ةعماجلا ةروصم )١/۹١/١- ؛طسوألا مجعملا» نم ةدايز 02
 . كورتم وهو «دهاجم نب باهولادبع هدانسإ يفو ؛«ريبكلا عماجلا* اذكو 071 /4) يمئيهلا دنع ةتبأث اهنكلو فتم لوألا
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)٠١ J Va 14راع ةرمت ىأر هلي ّيبنلا نأ : امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نعو (حيحص)  

 . «كْنَتأل اهتأت ْمَلْوَل كن امأ» :لاقف .ًالتاس اهلوانف اهّدخأف

 : 1 . يقهيبلاو ««هحيحص) يف نابح نناو «ديج دانسإب يناربطلا هاور

 د: هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعض):(4) - ٠١68-5
 ولف «هقز هل ڌبعلا ناو «مويلا كلذ يف هلا ٌمنصب ام ضرألا يف الو ِءامسلا يف كَل ملي حابص ني هللا لح

 . «اوعاطتسا ام كلذ ْنِم ًائيش هنع اوُدّصَي نأ ىلع ٌسنإلاو نجلا ِنالقّنلا هيلع عَمتْجا

 .ًافوقوم نوكي نأ هبشيو َنّيل دانسإب '''يناربطلا هاور

 i امهنع هللا يضر دلاخ ينبا ًءاوسو َةّبَح نعو (ركنم) (5) ۰ هو _- ۷

 ناسنإلا َّنِإف ؛امكّسوؤر ْثّرَمْرَهَت ام قزرلا "يف ف اسفانت ال : د

 .؛هثزريو للا سب مح رشق هيلع سيل وهو ٌَرَمحأ هم دلت

 1 .٠ ؟هحيحص# يف نابح نبا هاور

 ثعلط ام: لَو هللا ٌلوسر لاق :لاق هلع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيخص) ١7١5-4 -)١11(

 ؛ مكبر یل ىلإ اوه !مانا اهب اي: نيلقثلا الإ ضرألا َلْمأ ناعيسُي «نايداني ناكل اهب َتِب الإ طق مش

 لها .نامََسُي «نايدانُي ناکّلَم اهنج تب الإ طق ٌسسمش ٺي الو «ىهلأو ٌرثك اًمم یخ «ىفكو ّلق ام ّنإف

 .«افْلت اكسْمُم طغأو ءال اققْتُم طغأ ّعُهَّللا : نيلقثلا الإ ضرألا

 نا ا باو «- هل ظفللاو - حيحص دانسإب دمحأ هاور هم

 . 1 1١6[. /تاقدصلا

 وک لإ لور تت لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (فيعض) (5) - ٠ ل

 : . «يفكب ام قزرلا ٌريخو «ٌيَفَحلا ركذلا ريخ : لوقي

 .««امهيحيحصأ يف نابح نباو ةناوع وبأ هاور

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو (فيعض) (۷) - ٠ ل

 هلا قو ايلا ىلإ لقا نّمو .ءُبسَتْحَي ال ٌثيح ْنِم هَّقَرَرو َنْوَم لك هللا هافك ؛ ؛ لجو رع هللا ىلإ ّمطَقْا

 . «اهيلإ

 )١( اهل فرعي الاةطقاسلا :ةرئاعلا» : هيفو «ةياهنلا» و «نامظلا. دراوم» نم حيحصتلاو رنا (عمجملا) و ««ةرباغ) :لصألا ٠
 .؟كلام

CY)خيشو هخيش ةلعلا امنإو «ثيدحتلاب حرص هنإف ؛هل هجو الو (ةيقب) ب ب يمشيهلا هلعأو 000011865 /4) ؛طسوألا# يف ينعي  

 1 .نافرعي ال امهتإف يتاربطلا
 وهو ۽ ؛ هيلا بعضو دمحأو هجام نبا يف امك ١ .نم اسأيت ال»  يجانلا لاق امك -!باوصلاو «نابح نبا دنع عقو اذك (۴)

 ۔(۷۹۸٤) "ةفيعضلا# يف امك ةلاهج هدانسإ يفو .قايلل قفاوملا

 يبل يل نب نمح ولام نب دمحم) ييو ؛باصأ لاسر ربك في: امهدحأ يف:لاقف ؛نييوارب )١/111( يجانلا هلعأ )٤(

 دلل



 هداتسإ يفو «نارمع نع نسحلا ةياور نم امهالك ؛يقهيبلاو ""باوثلا باتك» يف خيشلا وبأ هاور

 . بيرق مالك هيفو «لضفلا مداخ ثعشألا نب ميهاربإ

7١ V۰ايندلا تناك ْنَم» : اك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (هریغل ص) (11)-  

 ام الإ اهنم هتأي ْمّلو ُهَتَعْيَض هَتَعْيَض هيلع َتَّنشو هع َنيب َرْقفلا هللا لعَج 0

 «هبلق يف ىنغلا لجو زع هللا لعج ؛يوني اهايإو ءصخش اهلو ءهمّدسو هته ٌةرخآلا ٍتناك ْنَمو ءاهنم ُهَل
 ا

 ”هحيحصاا يف نابح نباو ؛ هل ظفللاو  يناربطلاو رازبلا هاور

 م O يس

 هيلع تتش :هلوقو .هب جهليو هيلع صرحي امو هّمه :يأ ؛نيتلمهملا لادلاو نيسلا حتفب (همَدَس)

 ار ا ا ا ا

 يف ي ل هللا لوسر انّبطخ : لاق امهنع هللا يضر سابع ن ِنْبا نع يورو (هريغل ص) (18)- ١ م
 ُهَرْقف َلَمِجو ءُهَلْمَش هللا قرف ؛ُهّمَه ايندلا تناك ْنَم» :لاق مث له وه امب رکو ءهللا دمحف ٍفِيَحلا دجسم

 . ل بِك ام الإ ايندلا نم هت ْمَلو ءِ نيب

 . يناربطلا هاور

 ْنَم» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ّرذ يبأ نع يوُرو (ًادج فيعض) (۸) - ۱۰۹۲ _ ۲۴۳

 هِسفَت ْنم ةّلذلا ىطعأ ْنَمو .ْمُهنِم سلف ؛نيملسملاب مهب مل ْنَمو ءِءْيَش يف هللا ّنِم سيلف ۽ ؛ايندلا هّمَّمو حّبصأ

 .؛انم سيلف ؛ِةَرْكُم ريغ ًاعئاط

 . يناربطلا هاور

 يضف "دإ» : للك يبنلا نع هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (14) 1١4-84

 .؛ايندلا يف :لاق لع يف ْمُهَوُرْمألا

 «ةنجلا ةفص» رخآ يف يتأي ثيدح رخآ يف هانعمب «نيحيحصلا يف وهو «!هحيحص» يف نابح نبا هاور

 .[۱۸/۲۸] هللا ءاش نإ

 يتأيو ءاذه نم رصخأ يذمرتلا هاورو 3

 نم ةعبرأ» :ِكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يوُرو (فيعض) ۵ _ ٠١۹۳ - )٩(

 يف هجرخأ دقو «يناربطلا نع هنع ١7١( /7) «يلامألا» يف يرجشلا هاور امك يناربطلا قيرط نم هاور خيشلا وبأ :تلق (1)

 .(5885) ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو .ىلوأ وزعلاب ناكف ««ريغصلا» و «طسوألا»
 (8887) و (0490) ةطسوألا همجعم# يف نكل سنأ ثيدح نم يناربطلا هاور امنإو «تباث نب ديز ثيدح نم الإ هدنع هرأ مل ¥(

 )۱١/ ۲٤۷(. ؟عمجملا# يف امك فيعض وهو «يكملا ملسم نب ليعامسإ رازبلا دانسإ يفو ؛كورتم امهنم لك يف نيدنسب

 . 01 /ةبوتلا 7 5) يتآيسو «(7 /ملعلا-۳) يف ىضم دقو

 موي مهرذنأو# :«ميرم# ةروس يف ةبآ نم فرط اهّنإ ذإ ءأطخ وهو :(17/00) ؛نامظلا دراوم» يف عقو اذكو «ءاذإ» :لصألا (8)

 . «نونمؤي ال مهو ةلفغ ين مهو رمألا يضق ذإ ةرسحلا /
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 .«ايندلا ىلع ٌصْرِحلاو ءِلَمألا لوطو ءبلقلا ٌةَوْسَقو ءنيعلا ُةومج : ءاقشلا
 0 : .هريغو رازبلا هاور

 :لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نع يورو (عوضوم) »
)٠١ JE107 

 هل ملام ىلع ًادحأ نت الو «هللا ٍلْضَف ىلع ادحأ ندمحت الو «هللا طَخسب ًادحأ ضر
 يف َحَوَلاو حولا لم ِلَحو هنتي هلا ناو ءهراك ةيهارك كنع هدر الو «ضيرح صرح ٌكيلإ ةقوسي ال
 .'طخسلا يف َنْرُحلاو مهلا لعجو «نيقيلاو اضرلا

 . (ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ناب ام» ؛ ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب بک نعو( چ ۷

 : . «هنيدل فرشلاو ٍلاملا ىلع ءرملا صرح نِي اهل َدسْفأب منغ يف السر ٍناعئاج
 هللا يضر (يلمملا لاق) .«نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو «؟هحيحص)» يف نابح نباو «يذمرتلا هاور

 . «هللا ءاش ّْنِإ دهزلا" [-7 4] يف عونلا اذه نم ثيدح ام زيغ يتأيسوا : هلع

 عيشلا ُبلَق» : :لاق ب هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (15) ۱۷۱۱-۸
 . «لاملا ٌبحو « ةايحلا لوط :لاق وأ شيعلا ٌّبح : نينا بح ىلع باش

 .«لاملا ةرثكو ءةايحلا لوط» :لاق هلأ الإ ؛يذمرتلاو .ملسمو يراخبلا هاور

o4مهلا : :ٌلوقي ناك 2 هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۱۷)- 1/1 -  
 .«عمسُيال ءاعُذ نيو عال سفن نيو «غّشخي إل ٍبْلَق نمو ٠ عقتي ال لع نم كب ذوعأ ي تأ

 «ملعلا ١ يق مدقتو مقرأ نب ديز ثيدح نم امهريغو يذمرتلاو ملسم هاورو .يئاسنلاو هجام نبا هاور
 . [لوألا ثيدحلا /باب 1

o1مآ يبا ناكؤلا : الگ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (18)- 191 - ٠ 
 . «ّبات ْنَم ىلع هللا ُبوتبو «ٌبارتلا الإ مدآ نبا َفْوَج الني الو ثلاث امه ىََتبال لام نم ٍنايداو

 .ملسمو يراخبلا هاور

 وللا : لوقا هللا لوسر تعم: لاق امهنع هللا يضر سابع نب ٍنعو (حيحص) (19)- ١14-0١
 العطل بعمر[ سالو ليدل نوعا يمل "لوو

 . ملسمو يراخبلا هاور

 يف َةَكَم ربنم ىلعاريبزلا نبا ثعمس : لاق ٍدْعَس نب لهس نب ساّبع عو (حيحص) ۲ --_1¥10 _(* 1١(

 لز حا بعد ني "مالت داو ييعأ مآ نيا نأ ا : لوقي ناك كي يبا نإ !ٌسانلا اهّيأ اي :ُلوقي هبَيَطخ

 م هود نواس ليوا )1 ان (1459/) يراخبلا نم حيحضتلاو ء؛بهذ نم داو لثم» :لصألا 00

 !اذه لثم يف
 .(قاقرلا- يراخبلا) نم ةدايز (۲)
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 .«ّبات ْنَم ىلع هللا ٌبوتيو «بارتلا الإ مذ ِنْبا فوج دس الو ءثلاث هيلإ ٌبحأ ًايناث ّيطعأ ْوَلو ءًايناث

 . يراخبلا هاور

 يف أرقي الڳ ّيبنلا ثعمس :لاق هنع هللا يضر َةَدْيَرُب نعو (حيحص نسح) (۲۱) 115 - ۲

 نبا فوج المي الو ءشلا هيلإ ىغتبال ًايناث ّيطعأ ولو ءًيناث هيلإ ىغتبال بهذ نم ًايداو مد نبال نأ ول» :ةالصل

 . بات نم ىلع هللا ٌبوتيو «ٌُبارتلا الإ مدا

 "ديدات نابل اور

 جذب هلاك مآ ناب اجت : لاتا ينا نع نع هللا يضر سنآ نعو (فيمض) (111- 914_1
 ر

 هنْعَمَج !ٌبر اي :ٌلوقيف ؟َتْعَتص امق كيلع ُتْمَمنَأو َكُنلَوَحَو كّئيطعأ : هل هللا ٌلوقيف ءهللا يدي نيب ٌُفّقويف

 هرو ُهُتْعَمَج !ٌبر اي :لوقيف .َتْمَّدق ام ينرأ :ُهل هللا لوقيف !هب كيا ينغجزأف ناك ام َرَثكأ تكتف هئْرَمَتو

 ام رثكأ ةثكرتف هْنْمَدو هُْعَمَج !ٌبر اي :لوقيف . ّتْمَّدق ام ينرأ : هل ٌلوقيف !هب كأ ينغجرأف ءّناك ام َرَثُكأ همر

 . «رانلا ىلإ هب ىَّضمُيف ءاريخ ْمدقُي ْمَل دبع اذإف !هب كنا ينغجْرأف «ناك

 دحاو ريغ هاور» :لاقو .هنع ةداتقو نسحلا نع هاو وهو  يكملا ملسم نب ليعامسإ نع يذمرتلا هاور

  «هودنسي ملو نسحلا نع
 هيف يتأي امل هب يش ءنأضلا دلو وه : ميج مث "”ةنكاس ةمجعم لاذ مث ةحوتفم ةدحوم ءابب (جذبلا) : هلوق

 «دهزلا» يف «لاملا بحو صرحلا مذ» يف ةريثك ثيداحأ يتأتو» :(ظفاحلا لاق) .ةراقحلاو لذلاو راغصلا نم

 . (ىلاعت هللا ءاش نإ هريغو []
 «هنم لكألاو لالحلا بلط يف بيغرتلا) 0

 (كلذ وحنو هسبلو هلكأو مارحلا باستكا نم بيهرتلاو
 ال ٌبّيط هللا نإ : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (نسح) (1) 9-1١

 اولمْعاو تالا ّنِم اولك لُسْولا اهّيأ اي :لاقف ؛َنيِلّسرملا هب َرمأ امب ٌنينمؤملا رم هللا َّنِإو اي الإ لي

 ٌليطُي لجرلا ركذ مث . «مكانفَرر ام ِتاَبيَط نِ اوك اونَمآ نيذلا هيأ اي : لاقو :4ٌميلع َنولمُعَت امب يّنإ ًاحلاص

 يدعو ارح ُهْسَبْلَمو مارح ِهُيَرْشَمو مارح هُمَمَطَمو !ٌبر اي !ٌبر اي : ءامسلا ىلإ هيدي دمي َربْغَأ َتَعْشأ َرفسلا

 .«! ؟ٌكلذل ٌباِحَتْسُي ىّنأف «مارحلاب

 ©””يذمرتلاو ملسم هاور
 لالحلا ٌبلط» : لاق ي ّيبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (1) ٠١55-57

 لك نوركني نيذلا نيرصاعملا نم نيملاعتملا ضعب ىلع درلا هيفو )١41١(: ةحيحصلا» يف هنايبو ءلاق امك وهو :تلق )١(

 !رتاوتم اهضعبو :ةوالتلا خوسنم يف ةحيحصلا ثيداحألا

 ق) يجانلا لاق امك بيرغلاو ةغللا لهأ نيب كلذ يف فالخ ال :لاذلا كيرحتب هنأ باوصلاو «بير الب أطخ وهو !لاق اذك (۲)

4( . 

 )١۷/۲۷(. «مارملا ةياغ» رظنا . بيرغ نسح» :(۲۹۸۹) يذمرتلا لاقو (۳)
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 . 'ملسُم لک ىلع ٌبجاو

 نيس يف يل و , "للا ءاش نإ هدانسإو «(طسوألا» يف يناربطلا هاور

 VY _ o۱۷" ١ -) )1:لاقر ل يلا نأ ؛هنغ هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع وو (فيعضا "

 «ةضيرفلا دعب ةضيرف لالحلا .

 . يقهيبلاو يناربطلا هاور

  )۳(- 1١78-4لڳ هللا ل وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا دیعس يبأ نعو (فيعض) : ١مَنْ

 .ريدك ويلا كأ يف اذه نإ !هللا لوسر اي :اولاق . نجلا لحم ؛هّقت هقئاوب سانلا َنمأو وتس يف َلَِعو ابي لَك

 (يدْعَب نورق يف نوکیسو) : لاق . : 0

 2 «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو 2"! (بيرغ حيحص نسح !ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 ١[. /صالخإلا

Ye14.عنرأ» : لاق هلا لوس نأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هلادبع نعو (حيحص) 11 191-  

 .ةََْط يف ةو يع دو يس ير ل ايندلا ّنم كاف ام كيلع الف كيف َّنُك اذإ

 رح امهدانسإو «يئاربطلاو دمحأ هاور

 :لاق هنأ 4 هللا لوسر نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (4)- -_ 14 ٠١
 .هاكز هب هل ناف ؛هللا تلخ ْنم هنود ْنَمَف اهاسک ْوأ هّسْفَن َمَعْطاف ٍلالح ْنِم الام بسك ٍلجر امُثأ»

 . مثيهلا ي يبأ نع جارد قيرط نم «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 : هللا لوسر لاق :لاق يرصملا بكر نع ّيسّتعلا حيصت نعو (فيعض) (9)- ۱ -_ ¥ ٠
 ا ءهّرش سانلا نع َلَّرَعو « هتينالع تركو « ةثريربم ْتَحْلَّصَو هيك َباط ْنَمِل یبوط»

 «عاطقتا هداتښ| يقوأ هني نمادع دار بلاو !هدعب يذلا اوفعض مهنأ عم :ةثالثلا امهدلقو ء :يمشيهلا هعبتو «لأق اذك 0
 يمثيهلا همهوتو ءافيغض (يلمزلا ريك ني:اابع) دعي يذلا هانننإ يفر ٠. (7415) «ةفيعضلا# يف هنايبو «فيعضو «سلدموأ

 .(53710) مقري كانه جرخم وهو ؛«كورتم وهوا :لاقف (يفقثلا . )هنأ

 ٹیدح» : لاق امنإ يذمرتلا نإف «نيخسانلا ضعب نم وأ فلؤملا نم وهأ يردأ ال «يذمرتلا ىلع أطخ وهو ا اذنك ()
 عمج هيلإ هازغ اذكو «يروفكرابملل ؟يذوحألا ةفحت» ةخسن اهنمو ءاهيلع تفقو يتلا ةعوبطملا خسنلا.يف امك طقف «بيرغ

 يف يذمرتلل ءرزعي نأ فلؤملا اهس دقو .(5865) ؛ةفيعضلا# يف هتنيب دق امك ءريثك هريغو «فارشألا ةفحت» يف يزملاك

 ا .هيلإ راشأ يذلا يضاملا عضوملا
 .1(قئالخلا) : عمجلاو . .ناسنإلا اهب قلخي يتلا ةعيبطلا :(ةقيلخلا) و :!ناسللا» يف )0
 يطظويسلا هنهرأ ام فالخب «باتكلا ظفلب يقهيلاو اضيأ مكاحلا هاور دقو ؛(۷۳۳) ؛ةحيحصلا» يف هتيب امك حيحنص وه لب )£(

 ٍءرمج نبا ثيدح نم مهيلإ هازع هلآ وهر ءرخآ ًامهو مهو يطويسلا نإ مث . . يوانملا هعبت نإو :«قلخلا نسحوا : ظفلب هنأ

 ًاضيأ رمع نبأ نع يقهيبلا ءاور معن . كانه هتنيب امك يطئارخلا بهو نبا هاور كلذكو ءورمع نبا :باتكلا يف ام باوصلاو
 , . حصأ لوألا نإ : لاقو ءدحاو دنسب



 . "لوق ْنِم ّلضفلا َكَسْمأو هلام ْنِم َّلْضَفلا ققنأو

 .[۲۲ /بدألا 1؟] هللا ءاش نإ «مضاوتلا» يف همامتب يتأي ثيدح يف يناربطلا هاور

٠ V1 o۲دنع ةيالا هذه ُتْيِلث : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (ادج فيعض) (5)-  

 لوسر اي :لاقف ٍصاَقو يبأ ُنب ُدْعَس ماقف «ابيط ًالالح ضرألا يف اك اوُنُك سالا اهثأ اب) : ال هللا لوسر

 َباَجَتْسُم نكت ؛َكَمَعْطَم ْبطأ !ٌدْعس اي» : الك يلا هل لاقف ءةؤعدلا َباجتسُم يِنلَمْجَي نأ هللا عدا !هللا

 امّيأو موي نيعبرأ ٌلمع هنم ُلبَقتب ام هفوج يف مارحلا ةمقللا فذ دبعلا لإ !هديب دمحم قن يذلاو «ةوعدلا

 . هي ىلؤأ ٌرانلاف ؛[ابرلاو] ٍتْحْس ْنِم ُهمْحَل تبت دبع

 ."ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 هلكت هللا لوسر عم ًاسولج انك :لاق هنع هللا يضر ٌيلع نع يورو (ادج فيعض) (۷)- ۱۰۷۲-۳

 هيأ :لاقف ؟هنيأو نيّثلا اذه يف ِءْيَش ٌدشأب ي ينزيخا !هللا لوسر اب :لاقف ٠ «ةيلاعلا يلهأ نم لج انيلع لطف

 الو هل ناما ال نمل َنيدال نإ ةنامألا ةيلاعلا اخأ اي هدشأو :ةلوسرو هدبع ًادمحم َّنأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 لقت مل ؛ - ًاصيمق ينعي - ابابأج ةنم سلف مارح ْنِم لام ّباصأ ْنَم نإ !ةيلاعلا اخأ اي .ُ ُهل ةاكز الو هل َةالَص

 وأ ٍلجر ّلمع ليي نأ ْنِم ةيلاعلا اخأ اي ٌلجأو ٌمرُكأ ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ ؛هنع بابلجلا كلذ يب ىح هئالص

 . (مارَح نم ٌبابلج هيلعو هتالص

 .ةراكن هکر «راؤبلا ءاوز

 سا ًابوث ىرتشا نما :لاق امهنع هللا يضر رمع نبأ نع يوُرو (فيعض) (۸) - ۱۰۷۳ - ٤

 من ِهيُدَأ يف هبعبْصإ َلَخدأ م : لاق . . هيلع ماد ام ةالص هل لجو رع هللا يبق مل ؛ ؛مارح ْنِم مهر هيفو ؛ ؛مهارد

 . هلوقي هتعمس ي ئبنلا نكي مل ن ! اتّمَص : لاق

 .دمحأ هاور

 ىرتشا ِنَم» : لاق يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (9) - ٠١74-6

 .«اهمّنإو اهراع يف كّرتشا ِدَقَف ؛ٌةَرَس اهّنأ ُمَلعَي وهو ٌةقرَس

 .ًافوقوم نوكي نأ هبشيو «نيسحتلل لامتحا هدانسإ يفو ؛يقهيبلا هاور

 َدخأَي أل . . .» :هلي هللا وسر لاق :لاق ًاضيأ ةريره يبأ نعو (فيعض) 5- 6/1١ )1١(

 . هيلع هللا مرح ام هيف يف َلَمْجَي ْنأ ْنِم هل ٌدْيَخ ؛هيف يف ُهَلَعجَ ابارت [مكدحأ ]

 ىلإ هتاورل فلؤملا قيثوت ىلع يتالا قيلعتلا رظناو .هريغو (14/) «ريبكلا يناربطلا نم حيحصتلاو :(هتوق) :لصألا )1١(

 1٠١(. /ءاضقلا -۲۰) يق'(بكر) هخيشك لوهجم هنأ نايبو ؛(حيصن)

 هعبتو «هنع هيودرم نبال ريثك نبا هازعو ء(١٠۲/١۹٤1 /۷) «طسوألا» :باوصلاو ءأطخ وهو ؛يمنيهلا هعبتو !لاق اذك (؟)

 اهنرد ىرخأ ثيداحأ يف ءاج اهرطش نال ؛ةركنم يهو ؛رداصملا هذه نم ةدايزلاو )١/ ١17(: هروثنملا ردلا» يف يطويسلا

 .(1815) «ةفيعضلا» يف هتنيب ديدش فعض «طسرألا» دانسإ يفو .بابلا اذه رخا ؛حيحصلا» يف اهدجت

 العا



 .2"ةديج دانسإب دمحأ هاور

 ؛كيلع ام تيضق'دقف كلام ةاكز تيد اذإ" : لاق لكي يبنلا َّنأ .؛هلعو (نسح) (۳) _ ١14-617
 ْ . هيلع هزصإ ناكو «ٌرجأ هيف هل ْنكيإ مل هب قدصت مث ًامارح الام عمج نمو

 . هنع ةريجح نبا نع جارد ةياور نم مهلك ؛ مكاحلاو ««امهيحيحص" يف نابح نباو ةميزخ نبا هاور
 نم لاباس نبا لاق : هظفلو «ليفطلا يب ثيدح نم يناربطلا هاورو (هريغل ح) (4) ٠ - 115١

 1 1  «هيلع ًاربصإ كلذ ناك ؛همحر لصوو «هنم قتعأف مارح

 لاق :لاق,:ةرميخم نب مساقلا نع «ليسارملا» يف دواد وبأ یورو (هريغل ح) (0) - ۱۷۲۱-۸۸
 كلذ عمج .؛ هللا ليبس يف هقفنأ وأ «هب قدصت وأ «همحر هب لصوف «مئأم نم آلام بستكا نم : : ل هللا لوسر
 .'منهج يف هب َفِذُقَف ًاعيمج هلك

 ١
 َّنإ١ : : 8 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو (فيعض) (۱۱)- ل

 يطع الو بحي ال نمو بحي ْنَم ايندلا يطعُي هللا ّنإو .مُكَقازرأ مكتيب ْمَسَق ق امك + «مُكقالخأ مكنيب َمَسِق هللا
 وأ مسي ىتح دبع ملسمال وأ مسي ال هديب يسفن يذلاو جحا دقف نيذلا هللا ةاطعأ ن ءَب ن الا نذل
 دبع ٌبسكيالو «همّلُظو همْشُعا : لاق ؟هقئاوب امو :اولاق .“ هقئاوب هراج ماب ىتح ْنِموي الو «هئاسلو هلق َمِلسُي
 9 ءرانلا ىلإ هدا ناك الإ رَ ففلخ هكر الو ءهيف هل ٌكَرابْيف هنم ُقفْنُب الو ءهنم لبقيف هب ٌقَدصتيف ًامارح الام
 . ؛ٌتيبخلا وحمي ال ٌثيبخلا َّنإ < «نسحلاب َءىّمَسلا وحمي نكلو ِءىعّسلاب ءىّتَسلا وحم ال ىلاعت هللا

 .لعأ هللاو . مهضعب اهنسح دقو «دمحم نب حابصلا نع قاحسإ نب نابأ قيرط نم هريغو دمحأ هاور
 ىلع يتأيا : ل هاو ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (خيحص) (5) - ۱۷۲۲ 9

 ش . «مارلا نم م ٍلالَحلا ني ؛َدَحأ ام ٌءرملا يلابث ال ٌنامز سانلا
 9 يئاسنلاو يراخبلا هاور

 مقل : لاق ؟ر رانلا َسانلا ُلَخْدُي ذه ام رتکآ نع ایک هللا لوسر لكش : لاق هنعو(نسح) (۷) - ۱۷۲۳-۱
 .(قّلُخلا ْنْسحو هللا ىوقت» : لاق بلا بدلا لعن ام تكا نع ليو د «ٌجْرَقلاَو

 قيرط هل طقنلاب هيلإ راشملا فوذحملاو :(011/97) «ةفيعضلا) يف هتجرخ دقو نيس رم اشم نبا ةنعنع هيفو !لاق اذك 6220(
 .«حيحصلا# نم انه لوألا بابلا يف وهو ةريره يبأ نع رخآ

 يف ا تحوبق طتحبف ؛لبجلا ىلإ هب بهنيف هلبح مكٌدحأ ذخأي نأل ؛هديب يسفن.يذلاو# : !وهو «كانه هظفل ريغ انه هظفلو :انلق]
 .[ش] .[. . .نألو «ساتلا لأسي نأ نم هل ريخ لكأيف هرهظ ىلع هلمحبف «هب

 ىلإ لوألا هفرطو )۲۹-۳٠(« «مارملا ةياغ» يف جرخم وهو مهضعب همهتا فيعض اذه (حابصلا) نإف «كلذك سیلو :تلق (5)
 وهو "58 ثيدحلا /۷ /ركذلا - ١5 «حيحصلا») يف ىضم دقو «حيحص دنسب (حابضلا) هيلع عبوت دق «بحي نم الإ هلوق
 رازبلا دنع دوعسم نبا نع ىرخأ قيرط نم تيور «ثيبخلا وحمي ال ثيبخلا" ةلمج نإ امك :(1111) «ةحيبخصلا# يف جرخم
 ١ .ةلسح يهف 79

 : هلام ارو موعد ممل باجتالا كلذ ذإف) :نيزر دازو» :انه لصألا يف (9)

Ya 



 . بيرغ حيحص ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 اويختنسا» : 5 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ح) (4) ال4 لا

 نم ءايحتسالا ّنكلو ؛كلذ َسيل» :لاق .هلل ٌدمحلاو يحتل اَنإ !هللا ّيبن اي :انلق :لاق .«ِءايحلا يح هللا ّنم

 ةرخآلا ةارأ ْنَمو ءىلبلاو ٌتوملا ٌَركذتو «ىّوح امو ّنطبلا ظفحتو «ىعَو امو مأرلا ظفحَت نأ ؛ءايحلا يح هللا

 . «ءايحلا ىح هللا َنِم ايحتْسا دقف كلذ لعق ْنَمَق ءايندلا ةنيز كر
 . دمحم نب حابصلا نع قاحسإ نب نابأ ثيدح نم هفرعن امنإ «بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 نبا نع هباوصو «ثيدحلا اذه هعفرب حابصلا فّعَض دقو ءامهيف فلتخم حابصلاو نابأ» :(ظفاحلا لاق)

 . «هيلع افوقوم دوعسم

 .ًاعوفرم ةشئاع ثيدح نم يناربطلا هاورو (هريغل ح) (4) 16
 .امهّلح نم انوكي ىتح بارشو ماعط نم هيف عضو ام : ىنغي ؛«ىوح امو ّنطبلا ظفحت» : هلوق

 ١ : لڳ هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (ادج فيعض) (۱۲) - ۱۰۷۷ _ ۳۳

 ىلإ هدا ناك يقب امو «هنم ُلَُْ مل هب َقّدَصت نإ نإ ؛- هح ريغ نم :لاق وأ - لج ريغ ْنِم املا عماج َّنَطَِْت

 . ؟رانلا

 فيك : (يلمملا لاق) !«دانسإلا حيحص» :لاقو « سيق نب نيسح همساو «شنح قيرط نم مكاحلا هاور

 .4!؟كورتم شنحو
 ٌعماج الو ؛مدلاب نيعارذلا بحر كّنَبِجْمَي ال» : ال5 هللا ٌلوسر لاق :هظفلو ءهقيرط نم يقهيبلا هاورو

 .«رانلا ىلإ هداز ناك يب امو «هنم لبق مل هب قّدصت نإ هّلِإف ؛هّلح ريغ نم املا

 ٠- )18(- 8هوحنب دوعسم نبا ثيدح نم ًاضيأ يقهيبلا هاورو (ًادج ض) .

 موي دبع امّدق از ام» : لاق يَ يبنلا نع هنع هللا يضر ناعم نعو (هريغل ح) 000 ٠

 ؟هققنأ ميفو «هَبَسَتْكا نبأ ْنِم هلام نعو ؟هالْبأ ميف هبابش نعو ؟ةانفأ مي هِرُمُع نع : عبرأ نع لاسي ىتح ةمايقلا

 .«؟هيف لمع اذام همّلِع نعو

 . هريغو يقهيبلا هاور

 يف هريغو وه مدقتو «هححصو ةزرب يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاورو (حيحص ح) ٠-17 )۱١(

 . [باب 6 /9] «ملعلا»

 اينّدلا» : لكي هللا ٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (فيعض) ٠٠١/9 )۱٤( هه

 اهيف َبَسَتْكا نمو هج هَدَرْوأو .هيلع هللا ُهَباثأ ؛ ِهَمَح يف ُهَقَمْنأ هّلِج ْنم الاَم اهيف بَسَتْكا نم ٌفَوْلُح ٌةَرِضَح

 موي ٌرانلا هل هلوسرو هللا لام يف ٍضَوَحَتُم برو ءناوهلا َراد هللا ِهّلحأ ؛هّقح ريغ يف هَقَمْنأو هلک ريغ نب الام

 .«ريِعَس ْمُهاَنْدَر ْتَبَح املك :هللا ٌلوقي ؛ةمايقلا

 )١( /ملعلا -7) يف ةملكلا هذه ىلع مدقتملا قيلعتلا رظنا 9(.

Y۳ 



 .©0يقهيبلا هاور

 ٌبعك ايلا : لاق قي بلا َّنأ ؛امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغل ص) (17)- 1718 1885
 00 ..«؟تحس ْنِم تبن ٌمحَل ةّنجلا ٌلخدي ال ُهّنإ !ةرجع نبا

 . ثيدح يف ؛(هحيحصاا يف نابح نبا هاور:

IVA _ YoYاي» : د هلا لوسر يل لاق“: لاق هنع هللا يضر ة ةرجُع نب بعك نعو (هريغتل ص) (۱۳)-  

 e اجو ازال ؛ٍتْحَس ىلع انت مدو محل جلا لخدي ال لِ !ٌةرجع نب بعك

 . اهم داغو .اهقتْعُمَف هسفن كاكف يف واغف

 وبر ال هل! ةرججأ نب بعك ايل : يذمرتلا ظفلو . ثيدح يف ٠هحيحص) :يف نابح نباو «يذمرتلا هاور

 ١ 7 . وب ىلؤأ ٌرانلا تناك الإ ؛تُْحس نم تبن بمحل

 .بساكملا نم ثيبخلا وه : ليقو «مارحلا وه : :ًاضيأ امهمضبو ءاحلا ناكسإو نيسلا مضب ذب (تحّسلا)

 ٌلخدي ال١ : ا ا ل ا ا - ۸
 . ؛مارحب يُعد نجلا

 : .نسح مهديناسأ ضعبو «يقهيبلاو ««طسوألا» يف يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأ هاور

 3 (رودصلا يف“”'كوحي امو تاهبشلا كرتو عرولا يف بيغرتلا) 7
SS Eللي هللا وسر ٌُتنعمس :لاق امهنع هللا يمر ريخا نب  

 أرَْتْسا ٍتاهبشلا هنا ن ِنَمَف «سانلا َنِم ٌريثك َنهُّملْعُي ال «ٌتاهَبَتْشم امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا» : لوقي
 الأ «هيف متري نأ ٌكشوي ؛ىمجلا لوح ىعرب يغارلاك ءمارحلا يف حقو ءٍتاهبشلا يف عقر ْنَمو هضرعو هنيدل

 اذإو لك دبل ٌحَلص ْثَحَلَص اذإةَعضم ٍدسّجلا ين ناو الأ .هئراحم هللا ىمج ناو الأ «ّىمج ِكِلَم لكل ناو

 : .«ُبلقلا يهو الأ هلك دسَجلا دسف دس

 ال اهتم رومأ كلذ نيبو نيب مارحلاو نب لالَحلا» :هظفلو ." ”يذمرتلاو «ملسمو يراخبلا هاور
 َمَقاَو ْنَمو ؛مِلَس دقو هضْرِعو هنيدل ًاَرْبَمْسا اهرب ْنَمَف ؟مارحلا نِ م يه ٍلالَحلا َنِمأ سانلا َنِم ٌريثك يرذي
 یم لم لِ ناو الأ ؛ةمقاوي نا كوب یمجلا لوح یب نم هلآ امك ءٌارحلا عقاوي نأ كوب هنم ايش

 ةلع تسيب دقؤ ىرخأ ثيداحأ يف ناتتباث ضرختلا ةلمجو ءىلوألا ةلمجلا نكل .فلؤملا هيلإ راشأ امك فيعض هدانسإ )١(
 ١ , (505؟5) «ةفيعضلا» يف دانسإلا

 يف امك ةيئاي ةيواو . ؛ةكايحو ًاكايحو ًاكوح :هردصم نال يل رهظي ملو «يجانلا هأطخخو ءواولاب (كوحي) :لاق اذک (۲)
 5 .«ةياهنلا' يف امك خبرو رثأ : :ىنعملاو «هزيغو «سوماقلا»

 ا «ىنعملاب هأور أكو «فعض هيف ءديعس نب دلاجم هدانسإ يف :تلق (۴)

 تن مس لاق فلؤملا َّنأ رلف ٠ ملسمل قايسلاو «هلبق يذلا وهو هقيرط نم ناخيشلا هقاس دقو ؛هظفل

 . عقاولا نع ريبعتلا ىلإ برقأو قدأ

  ىرخأ ًاظافلأ هنم تححص دقو ؛«يذئمرتلا» نم بيوصتلاو ؛4دقفا : لصألا (6)

Ve 



 . هّمراحم هللا ىمح ّنِإو الأ

 ام نباو «راصتخاب دواد وبأو

 نيب مارحلاو نب ٌلالحلا َّنإ» :لاق هلك هللا لوسر نأ ؛يئاسنلاو دواد يبأل ةياور يفو (حيحص)

 ْنَم هّنإو ٌمّرَح ام هللا ىمح َّنإو «ٌّىمج ىَمَح هللا َّنإ ؛ونَم كلذ يف مكل ُبرْضأسو .ٌتاهَبَتْشُم ومآ امُهَنِبو
 .هرّْسْجَي ْنأ كشوي ٌةبيرلا طلاخي ْنَم إو :ةطلاخي نأ كشوي ىمحلا لوح متري

 هش ام كرت نْمَف دهيم روم امُهنيبو ْنّيَب ُمارحلاو ءب لالحلا» :يئاسنلاو “يراخبلل ةياور يفو

 .َنابَتْسا ام َعقاوي ْنأ َكَّشْوأ ؛مْنإلا ّنم هيف كسب ام ىلع أرتجا نمو كرن َنابتسا امل ناك ؛منإلا نم هيلع

 ae ؛ ىمحلا لوح ْعَتْرَي ْنَمو هللا ىمح يصاعملاو

(YD \VTY °ٌمارحلاو “نيب لالحلا» :هظقلو « سابع نبا ثيدح نم ' ””يناربطلا هاورو 2  

 بنج ىلإ عترُمك «هنيدل ُرَثوأ وهف ؛ ٌنهتتْجا نمو تا نا مق وه ؛ نهب َمَقْوَأ ؛ْنمَق «ٌتاهُبُش كلذ نيبو ني
 . ٌمارحلا هللا ىمجو ءّىمح

 .عرسأو داك :يأ نيشلاو فلألا حتفب (كشؤأ) .هب "”فاطو هلوح نم ىعر اذإ :(ىمحلا عت

 . قيقحو ريدج : يأ ميملا رسكو فاقلا حتفب وه ؛سابع نبا ثيدح يف (ٌّنِمَق) و . . مدقأ : يأ زومهم (أرَّتْجا) و

Yoْنْسح وبلا» : لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ناعمس نب ساوتلا نعو (حبحص) (۴) - ۷۳۲  

 . "ٌسانلا هيلع َعلّطي نأ تركو كرذص يف كاح ام ُمْنإلاو قلل

 . ملسم هاور

 . ودرتو لاج : يأ ؛فاكلاو ةلمهملا ءاحلاب (كاح)

 ديرأ انأو ةا هللا لوسر ُتيتأ : لاق هنع هللا يضر دبعم نب ةصباو نعو (هريغل ح) ۱-۱۷۳٤ -)٤(
 ؛هتبكر يتبكر سَم ىتح هنم توندف فاٌةصباو اي ندا» : يل لاقف ءهنع تلأس الإ مثإلاو ربلا نم ًائيش عدأ ال نأ

 ربلا نع ُلأست ٌتئج» :لاق .ينربخأ !هللا لوسر اي :تلق .«؟هنع ٌلأست تئج ام كربخأ !ٌةصباو اي» : ىل لاقف

 «كّبلق تْفَتسا !ٌةصباو اي» :لوقبو يردص يف اهب ٌثكني لعجف «ثالثلا هعباصأ عمجف .معن : تلق '.«مئإلاو

 ٌسانلا ٌكاتقأ نإو ردصلا يف ٌددرتو «بلقلا يف لاح ام مئإلاو «بلقلا هيلإ َنأمطاو .سفنلا هيلإ ثنأمطا ام بلا

 .«كؤَتفأو

 يجانلا ظفاحلا كلذب مزج امك ءاهجرخي ملف يئاستلا امأو «ةدئاز يبأ نبا قيرط ريغ ىرخأ قيرط نم هعويبلا لوأ يف هجرخأ )١(

(TD 

 ةةحيحصلا# يف هتجرخف « ةثالثلا نرقلعملا هدلقو «يمثيهلا مهدحأ فرعي ملو ؛تاقث مهلك هلاجر ؛حيحص هدانسإو : تلق (۲)

(TTY 

 ."هبراقو هب ملأ :يأ» : يرهوجلا لاق «(هب فاطأ) :وه امنإو ءلاقاذك (۳)

 مل اذإ مالكلا هيف كيحي ام :لاقي . بلقلا يف لوقلا ذخأ :(كيحلا) ذإ ءزّوجت هيفا :(؟/1754) هلوقب يجانلا هبقعتو ءلاق اذك (4)

 . خسرو اهيف رثأ : يأ : «ةياهنلا» يفو .خلإ «. . .ةرجشلا هذه يف مودقلاو سافلا كيحي الو هيف رشي .

V0 



 . نسح داتسإب دمحأ هأور

 !هللا 1 اي :تلق :لاق هنع هللا يضر ينشخلا ةبلعث يبأ نعو (حيحص) (5) 10ه 1

 هيلإ نكسب ملام ُمْنإلاو ءُبْلقلا هيلإ َنأّمْطاو «ٌسفنلا هيلإ ْتَنكَس ام ُريلا» :لاق ؟ٌيلع ٌمّرحبو يل لحي ام ينريخأ

 e . «َنوتْفُحلا َكاتفأ ْنِإو «ُبْلَقلا هيلإ َّنئمطَي ْمَلو .ٌسسفنلا

 .ديج دانسإب دمحأ هاور

 :لاقف «قيرطلا يف ةةرثك ةجو هك يلا نأ ؛ هع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) )0 ۳۹ ۳
 . هاهُتلَكأل ة ةقدصلا ّنم نوكت نأ ٌفاخأ ين الول»

 . ملسمو يرا راخبلا هاور

\VPY 41للا اوسر نم تظفح : لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نعو (حيحص) (۷)-  

 ا كير ال ام ىلإ كبير ام عو

 : .«حيحتص نسح ثيدحا : م اواعا نباو «يئاسنلاو يذمرتلا هاور

 ٍنَمَق : :لين ل تل ا ع (ًادج فیعض) (۱) ۸۱ ۰

 SC . .ةهْبَشلا دنع ُفَقَي يذلا» : لاق ؟ٌعرَولا

 يضر يتيدصلا ركب يبأل ناك : تلاق اهنع هللا يضر ة ةشئاع نعو (فوقوم حبحص) (4) - ۳۸ ند

 هل لاقف ؛رکب وبأ هنم َلكأف ؛ٍءيشب اموی ءاجف «هجارَخ ْنِم ُلُكأي رکب وبأ ناكو ءّجارتلا هل ٌجِرْخُب ٌمالغ هنع هللا

 الإ ؛ةثاهكلا ٌنِسْحَأ امو ؛ةيلهاجلا يف ٍناسنإل تهك تنك : لاق ؟وهامو : ركب وبأ لاقف ؟اذه ام يرذتأ :ٌمالغلا

 : هنطب يف ٍءْيش لك ءاقف هدي ركب وبأ لَحْذأف !هنم ٌتْلكأ يذلا اذه كلذل يناطغأف ينيقلف ءهتْغدخ يأ

 1 . يراخبلا هاور

 . هسبفتل هذخپ هبسك يقابو «هبستكي امم موي لك هيلإ هیگژب هديع ىلع كلاملا هضرفي ءيش : (جاّرَخلا)

  AYYال هللا ٌلوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر يدعسلا ةورع نب ةيطع نعو (فيعض) (؟)- :

 .«ٌسْأَب هب امل ارح ءهب ساب ال ام َعدَي ىنح َنيقّتملا َنِم نوکی نأ ُدْبَملا علال

 ,دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ءهجام نباو ««نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

YoYملا ام: : ا ّيبنلا لجر لأس :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو ا  

 َتناف ؛َكُتَئَسَح َكَنَرَسو كيس َكّنَءاس اذإ) : لاق ؟ُناميإلا امف : لاق .«ةعذف يش كفن يف لاح اذإ» : لاق

 . نمم

 ء(۹۲٤۷) ًاًضيأ ىلغي وبأ هاور هجولا اذه نمو «باذك وهو «مساقلا نب دیبع هنعو ؛لؤهجم وهو «ةيلعث نب ءالعلا هيف :تلق '(۱)
 «ةيقيقحلا ةلعلا هيلع تيفخف «نيخيشلا لاجر نم ةقث وهو ؛(رئبع) ىلإ (ديبع) ظفاحلا ىلع فرحتو «ىلؤأ وزعلاب ناكف

 عم شحاف منهو هل تي 098/110 'يناربطلا .ىلع هقيلشت هيلع لذ امك فلسا يدبح لييافلا انوخأ كلف ىلع هعبتو

 ١ «ةفيعضلا» يف هتنيب امك ؛ يمئيهلا ) 94۹) 1

 . (۱۷۸ /۱۳۰) (مارملا ةياغ» يف نايبلاو ؛نابح نبا ريغ هقثوي ملو ؛دحاو ريغ هنع وري مل لوهجم هيف : :تلق (؟)

۷۰۹ 



 . حيحص دانسإب دمحأ هاور

 نك ْنَم ثالث : اڳ هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو (فيعض) (۳) 1١81-4

 هب دري ٌمْلُحو هللا مراحم ْنَع هرب ٌعَرَوَو .سانلا يف هب شيعي لح ؛ناميإلا َلَمْكَْساو باللا ٌبَجْوَمْسا هبف
 . «لهاجلا لهَج

 .رازبلا هاور

 ةدابعلا ٌلَضْفأ : لكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (4)- 1١88-6

 1 .«ٌعَرَولا ِنيدلا ٌلَضْفأو قفا

 . 1١ /ملعلا 7" ىضم] . ىليل يبأ نب دمحم هدانسإ يفو «ةثالثلا هميجاعم» يف يناربطلا هاور

 J NV Yoo ٠ لب هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نامّيلا نب َةَمْيَدُح نعو (هريغل ص) :

 .اٌعَرَولا مكنيد ٌريخو «ةدابعلا لصف ْنِم ريخ مّلِعلا لضف»
 ١[. /ملعلا 7” ىضم] .نسح داتسإب رازبلاو «طسوألا7 يف يناربطلا هاور

 هللا وسر لاق :لاق امهتع هللا يضر ةريره يبأ نع ةلئاو نع يورو (هريغل ص) (11)- 1741-1١

 ًانمؤُم نكت ٌكسفنل ٌبحت ام سانلل ٌبحأو « سانلا ٌركشأ نكت ان نکو «سانلا ٌدبعأ نكت ًاعِرَو نک : هي

 .هَبْلقلا يمت كحّضلا ةَرَْك َّنإف ؛كحضلا ّلقأو ٠ ًاملْسُم نكت رواج ْنَم ةَرَواَجُم ْنِسْحأو

 «ةريره يبأ نع نسحلا ثيدح نم هوحنب يذمرتلا دنع وهو ؛«ريبكلا دهزلا» يف يقهيبلاو هجام نبا هاور

 . هنم عمسي ملو
 هك يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ينافطقلا راّمَه نب ميعن نع يورو (ًادج فيعض) (0) 1١84-1

 ُدْبَع ُدبعلا نشب «نبّدلاب ايندلا ٌلِيْخَي دبع دبعلا نشب «لاعَتْملا ٌريبكلا ّيِسَنو «لاتخاو َرّبَجَت دبع ٌدبعلا لشي :لاق

 . ههّلذُي ٍبَعَر ُدْبَع ٌدبعلا سعب «هّلضُب َىوَم ُدْبَع ؛ُدبعلا نشب ؛ِتاهّبُشلاب مراحملا لحس
 نإ «عضاوتلا» يف هظفل يتأيو «هنم لوطأ سيمع تنب ءامسأ ثيدح نم يذمرتلا هاورو . يناربطلا هاور

 .[۲۲ /بدألا 77] ىلاعت هللا ءاش

 (ءاضقلاو يضاقتلا نسحو ءارشلاو عيبلا يف ةحامسلا يف بيغرتلا) -

 ّمحرا : لاق اب هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع (حيحص) (1) 10741 ۲۰۵۳

 . «ىضتقا اذإ احْمَس ءىرّتشا اذإ ًاحْمَس عاب اذإ ًاحْمس ًادبع هللا

 . هل ظفللاو ءهجام نباو «يراخبلا هاور

 ًالْهَس عاب اذإ ًالْهَس ناك ءْمُكَلْبَق ناک ٍلُجرِل هللا رقع : لك هللا لوسر لاق :هظفلو «يذمرتلاو (نسح)

 . «ىضتفا اذإ الهَّس «ىرتشا اذإ

 رع هللا َلَخْدأ» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نامثع نعو (هريغل حال (۲) - ۱۷٤۳-۶

 . نجلا ؛ًايضتقمو ًايضاقو .ًاعيابو ًايِرئْشُم ًالْهَس ناك اجر لجو

  «ًاينضتقمو ًايضاق» :ركذي مل هجام نباو «يئاسنلا هاور

 اكو



 الأ: ةا لا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هزیغل ص) (۳)- ١744-69

 . «يلهس نيه بيرق لك ىلع ؟رانلا هيلع ٌمّرحت ْنَمِب وأ «رانلا ىلع ُمُرحَي ْنمب مكريخآ
 . ؟بیرغ نسج ثيدحأا : لاقو يذمرتلا هاورإ

 . (هحيحصا يف نابح نب او "نيل : دازو «ديج داتسإب «ريبكلا# يف يناربطلاو

 . (ٍلْهَس بيرق نيل نيه لك ىلع ٌرانلا ٌمُرحَن امنإلا : نابح نبال ةياور يفو (هريغل ص)

 ًانّيِل ايه يم ناك نما : لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (4) - 5- ٠۷٤١

 . «رانلا ىلع هللا ُهَمّرَح ؛ًابيرق

 .«ملسم طرش ىلع حيحص» : لاقو مكاحلا هاور

E يق : SS 

e ُبيِرَقلا لهسلا ءُنيَّلاُنَهلا' : لاق ؟رانلا ىلع ٌمّرحب ْنَم 
 : ٠-١749 -) )5يف هاورو (هريغل ص)  -: eR Esلاق

 .«بيرقلا ٍلهسلا ؛ نيللا نها ىلع رانلا تمرح : لَو هللا لوسر

 جيب عيبا عن بحب هلل نإ : لاق لک هللا لوسر َّنأ ؛هنعو (هريغل ص) (۷) - ۷ _ ۱۷٤۸

 , «ءاضقلا حمس ءءارشلا

 . 'داتسإلا حيحصلا :لاقو مكاحلاوأ (بيرغ» :لاقو يذمرتلا هاور

Yooل  E E؛حمشا) "لل هللا وسر لاق :  

 .1َكَل حمي

 : .رفعج نب يدهم الإ A NOE ناهس نإ

٠١ A® _ o0۹ٌلضفْأا ؛لاق و يلا نع هنع هللا يضر يردخلا يمس يبأ نعو (عوضوم) (1)-  

 هل .هءاضتقالا ٌحْمَس ءءاضقلا حمس س ءءارشلا حمس « عيبلا ٌحْمَس ّلجر َنينمؤملا

 ."تاقث هتاورو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 :ة هللا لوسر لاق : : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (هریغل ح) (4) ١780-6

 . «ًايِضَبْقُمو ًايضاق هتَحامَسي ةّنجلا لجر لخد»

 .نوروهشم تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 لام هللإ هنآ داي نم دبعب هللا ىتأ» : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو (حيحص) ١91-605 -)1١(

 0 .(44) ةحيجصلا» يف دهارشلا نم نيف فاح اھو دی ان تيلي لسا ةفوزلا» هذهل دهشي. (۱)

 :ثيدحلل ةثالثلا نيقلعملا نيسحت هنم شحفأو !؟ينوكذاشلا هيفو ال فيك «يمثيهلا هعبت نإو «شحاف مهو وهو ؛لاقاذك (۳)

 «ةفيعضلا» ا .كلذ ىلع نيرقتسم ريغ مهنكلو مهلهج نم وهف كلذك ناك نإف' ءقيثوتلا نم كلذ اومزلتسا مهناكف
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 خيابأ ُثنكف الام يتتيتآ !ٌبر اي :لاق - ©ًائيِدَح هللا َنومتكي الو :لاق  ؟ايندلا يف َتْلِمع اذام :هل لاقف
 كلذب ٌقحأ انآ :ىلاعت هللا لاقف ءًريْمملا ُرِظْنأو «رسوملا ىلع رسيا ُتنكف ءٌراوجلا يلح ْنِم َّناكو «ماثلا
 . يب هللا لوسر يف ْنِم هاَنْعِمس اذكه : يراصنألا دوعسم وبأو رماع نب ةبقع لاقف . «يِدْبَع نع اوزّواجت «كنم

 .دوعسم يبأو ةبقع نع ًاعوفرمو «ةفيذح ىلع ًافوقوم اذكه ملسم هاور

 ١4[. /تاقدصلا -۸] «رسعملا راظنإ» يف ثيدحلا
 َظَلْغأف «ٌةاضاقتي كب يبنلا ىنأ اجر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (11)- ۱۷١۲-۲

 .ههّنِس لم اس ةوطغأ» : لاق مث .«ًالاقم ٌّقحلا بجاصل نف ؛ٌةوعد» : ل هللا ٌلوسر اقف ءهُباحَصَ هب مق «هل
 . 'ًءاضق مُكُتسحأ مك ريخ ناف ؛ٌةوطعأ» : لاق نس ْنِم َلَئسأ الإ جن ال !هللا لوسر اي :اولاق

 .ًارصتخم هجام نباو «ًالوطمو ًارصتخم يذمرتلاو «ملسمو يراخبلا هاور

 كلو هللا لوسر فلستسا : لاق ا هللا لوسر ىلوم عقار يبآ نعو (حيحص) (۱۲) 10/688 587

 يف ٌدجأ ال :ٌتلقف .ةركب لجرلا ّيِضْقأ نأ كي هللا لوسر ينّرَمأف : عفار وبأ لاق .ةقّدصلا ّنم لإ هئءاجف اركب

 .؛ًءاضق مِهُتّسحأ سانلا ٌَرايخ َّنإف ؛هاّيإ هطغأ» : لكي هللا وسر لاقف ءًايِعابر ارايخ المج الإ ٍلبإلا

 .هجام نباو يئاسنلاو «هححصو يذمرتلاو دوادوبأو ملسمو كلام هاور

 ني هللا ٌلوسر انب ىَّلص :لاق هنع هللا يضر ٌيرذخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (۲) 1١41-14

 مهنمو ءٍِبَلَطلا َنسَح ءاضقلا َنَسَح مهنم ّنإو الأ»  :لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف - ًابيطخ مق مّ ءرصعلا ًةالص
 ُنِسَحلا مُهُرْيَحو الأ «بّلطلا َءىّبَسلا ءاضقلا َءىّبَسلا مهنم َّنإو الأ .كلعب كلف ءبّلطلا َنَسَح ِءاصَقلا َءىيَس

 .«بلطلا ءىس ِءاَضَقلا ٌءىّيبَس مُهُوَشو الأ ءبلطلا ُنسحلا ءاضقلا

 ثيدح» :لاقو ٠١[ /بدألا -۲۳] ىلاعت هللا ءاش نإ «بضغلا» يف يتأي ثيدح يف يذمرتلا هاور
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 اذه ظافلأ ةيقب تمدقتو

 (نسح

 نم لجر نم ةَ ٌئبنلا فلستسا : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (نسح) (۱۳) - ۱۷۵۲ ٩

 دارأو :ٌلجرلا لاقف .«ءيش انءاج ام» : هللا ٌلوسر لاقف «ةاتأف ءٌيراصنألا جاتحاف ءًاعاص نيعبرأ راصنألا

 نيعبرأو ءالضق نيعبزأ هاطعأف 2تّلَسُن ْنَم ريخ انأف «ًاريخ الإ لقت ال» : ا هللا لوتسو لاقف ؛ مّلكتي ْنأ

 .نينامث ُهاطعأق ءهفّلَسِل

 )١( رظناو . ينطقرادلا هلاق .يراصنألا دوعسم وبأ ورمع نب ةبقع :هبارص ؛ٌمهو ثيدحلا اذه يف رماع نب ةبقع ركذ )۸-

 /تاقدصلا ١4(.

 ساعدلا ةعبط يف عقوو .(5477/138/7) «يزملا ةفحتا و :114/7(4) «يذوحألا ةفحت# ةخسن يف اذكو :تلق (۲)

 نب ديز نب يلع هداتسإ يف نأل ؟«هريغل . .5 ينعي هنإف كاذ وأ اذه ناك ءاوسو «؟حيحص ةدايزب «؟حيحص نسح# :(5197)

 هلهاست ىلع هححصي ملو هنع تكس (205/5-507) مكاحلا هجرخأ امل كلذلو ءهظفح لبق نم فيعض رهو ؛ناعدج

 اهنمو ءدهاش هعطاقم ضعبل سيلو !«هدهاوشب نسح# : يتأيس اميفو !«نسح» :انه اولاقف «ةثالثلا نوقلعملا امأو . فورعملا

 اذه



 . ديج دانسإب رازبلا هاور

 ملكتف «نیدب ا يبنلا بلطي لجر ءاج : لاق هنع هجام نبا یورو (ًادج فيعض) (۳)- 5-1١
 ىتح هبحاص ىلع ناطلس هل ِنْيَدلا بحاص نإ !هم» : ةا هللا لوسر لاقف | هوم يد ؛مالكلا ضعب
 0 .20ةيضقي

 دق هاضاقتي ٌلجر لي ّيبنلا ىتأ :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (14) ۷ 06/١
 ُبخباص ءاج مث : : «يدن نم ٍتْسو ٌفصنو «كل يتو ٌفصن» :لاقف ءًاقْسَو هاطغأف. ءِقْسَو رطش هنم َفلْسَتْسا
 : . «يدنِع ْنِم ٌقْسَوَو «كل ٌقْسَو» : وب هللا لوسر لاقف «ِنْيَمْسَو هاطعأف اضاقتي ٍقّسولا

 . هللا ءاش نإ نسح هدانسإو «رازبلا هاور

 :ليقو ءًاعاص نؤتس :ةلمهملا نيسلا نوكسو واولا حتفب (قسولاو). .قسو فصن :يأ (قسو رطش)

 .ريعب لمح
 ْنَماأ :لاق ةا هللا لوسر َّنأ يملا يس را نون e ايان عم

 : .«فاو ريغ وأ فاو «ٍفاَمع يف ةف اَقح بلط
 .«يراخبلا طارش ىلع حيحصا :لاقو مكاحلاو ء«هحيحص» يف نابح نباو ءهجام نباو يذمرتلا هاور

 يللا نأ : هنع هللا يضر ةعيبر [يبأ] نب هللادبع نع هجام نبا ىورو (حيحص) (15) ١00-64
 يف كل هللا كراب» : : هلل ٌيوبنلا هل لاق مث ؛ُهاَيإ اهاضقق افلأ نيعبرأ وأ نيثالث ًانينح ازغ َنيح هنم َفَلْسَتْسا لكي
 : . .«دمحلاو ًءافولا ٍفَلَتلا ٌءارج امّنِإ «كِلامو َكِلْهَأ

 (مدانلا ةلاقإ يف بيغرتلا) -4

۱۷١۸- Yo¥.ًاملنم َلاقأ نم م : ل هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1)-  
 : . (ةمايقلا موي ةَترْلَع هللا هلاقأ ؛ُهََعِِب

 ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو هل ظفللاو ؛«هحيحص» يف نابح نیاوب هجم. نباو:ةواد وبا هاوو
 ۰ ۰ ١ . «امهطرش

 ' . «ةمايقلا موي ُهَتَرْثَع رع هللا ُهَلاقأ ؟َُئَْدَع ًاملسم لاقأ ْنَما :نابح نبال ةياور فو (حيحص)

 ةَ هللا ةلاقأ ؛ًامدان لاقأ نم » :ليسارملا» يف دواد يبأل ةياور يفو (ركنم) (1)- ١ - ۱١۸۸

 00 . ةمايقلا موي
 َلاقأ ْنَم». : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر حْيَرُش يبأ نعو (هزيغل ص) (1) 040/١

 ر ا

 ريف يتلا رازبلا ةياور نييو ءاذه نيب ةثالثلا طلخر ١ .(۳۱۸۰) هةفیمضلا» يف جرخم وهو ورتم وهو (شنح) هيف :تلق (1)
 را 6 ”فلؤملا ديوجت اوأر امك «هلاج هقيثوت ١ نع اولقن مهنأ ءاذه (شنح) ااهيف نأ امل اهوفعضف :« 18

 . ناعتسملا هللاو ! !هداتسإل 5

 .(1۸0۸) ةفيعضلا# يق جرخم وهو «ًالضعم ريثك يبأ نب ىيحب نع قازرلادبع:هاور امنإو ؛ةهليسارم» يف سيل (؟)
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 . ؟ةّمايقلا موي ُهَنَرْدَع هللا ُهَلاقأ ؟ًاعْيَب هاخأ

 . تاقث هتاورو .؟طسوألا» يف يناربطلا هاور

 (نزولاو ليكلا سخب نم بيهرتلا) 5

 نم اوناك ةنيدملا ةي بن | َمدَق امل : لاق امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نع (نسح) (1)- 19756 _ ۲

 . كلذ دعب َلْبكلا اونّسحأف « 4َنيقّمَطُملل ليو : لجو رع هللا َلزنأف الك سانلا ِثَبخأ

 . يقهيبلاو :«هحيحص" يف نابح نباو هجام نبا هاور

 :نزولاو ليكلا باحصأل ةي هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نعو (ًادج فيعض) (۱)- ۱۰۸۹ ۷۳

 . 1مُكَلْبَ ةفلاسلا م مالا ٍتَكَلَم هيف ًارمأ ميلو دق مكنإ»

 حيحص» : مكاحلا لاقو .هنع ةمركع نع سيق نب نيسح قيرط نم امهالك ؛مكاحلاو يذمرتلا هاور

 هلاق اذك .فوقوم سابع نبا نع حيحصلاو !؟كورتم سيق نب نيسحو فيك١ :(ظفاحلا لاق) .ادانسإلا

 . ؟هريغو يذمرتلا

Yovtلاقف كَ هللا لوسر انيلع لقا : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) (۲) ۱۷۱۱ - : 

 طق موق يف ٌةشحافلا رهظت ْمَل :ّن ّنُهوك ردت نأ هللاب ٌدوعأو ءب مُلا اذإ لاصخ مخ !نيرجاهملا ّرشعم

 اوصقتي ْمَلو ءأوَضَم نيا ُمهِفالشأ يف ثّضم نكت مل يتلا عاجزألاو ٌنوعاطلا ُمهيف ان الإ ؛ 0

 اوكي الإ ؛ مهلاومأ ةاكز اوعنمي ملو «مهيلع ٍناطلسلا ٍرْوَجو ةّنؤملا ةَِشو َنينسلاب اوذخأ الإ ؛ٌنازيملاو َلايْكِملا

 نِ اودع مولع هللا طَلس الإ ؛هلوسر دهعو هللا دهع وضل ملو ءاورطمُي مَ مئاهبلا الؤلو «ءامسلا ني رطقلا

 َلَعَج الإ ؛هللا لّرْنأ اميف '')ورّيَتَتَيو «هللا باتكب مهن مهَّمئأ ْمكحت ْمَل امو «ْمهيِدْيَأ يف ام ضْعب اوذخأف «مهريغ

 . مهب مُهَسأِب هللا

 .[7 /تاقدصلا ۸ هظفل ىضم] . يقهيبلاو رازبلاو هل ظفللاو  هجام نبا هاور

 ٠- )7(- 17'ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو «ةديرب ثيدح نم هوحنب مكاحلا هاورو (حيحص) .

 /تاقدصلا ۸ هظفل ىضم] ۲[.

 رهظ ام :لاق :هظفلو "سابع نبا ىلع ًافوقوم هوحنب كلام هاورو (فوقوم فيعض) (۲) ۱۰۹۰ - ۰

 ّصقن الو .ُثوملا مهيف رثك الإ ؛موق يف انزلا اشف الو ءَبعرلا مهبولق يف هللا ىقلأ الإ ؛[طق] موق يف لولغلا

 رايتخالاو» :(؟١18/1) «قئافلا» يف يرشخمزلا لاق «هللا لزنأ اميف ةداعسلاو ريخلا اوبلطي من امو :يأ ءريخلا اوبلطي :يأ )١(

 لامهإب لصألا يف ةظفللا هذه تعقو دقو .٠« . .فذحي مث (نم) ةطساوب هيلوعفم دحأ ىلإ ىدعتي وهو «ريخ وه ام لخأ

 ىنعمو ًاظفل كلذ يف مالكلا لاطأو «يجانلا ظفاحلا ىلع اهنم دارملا لكشأو :ةيلحلا» و ««هجام نبا» نم بيوصتلاو «ءاخلا

 . ملعأ هللاو ءهزاجيإ ىلع ءافش هتركذ اميف لعلو « لئاط نود

 نكي مل نإ ؛عطقنم اذهو :تلق 3 .سابع نب هللادبع نع هغلب هنأ ديعس نب ىيحي نع :(17/1) «أطوملا ؛ يف وه :تلق (۲)

 E ربل رك ؛ نيعباتلا راغص نم يراجنلا يراصنألا وهو ديعس نب ىيحي نإف ءالضعم

 . 07 /تاقدصلا -۸) يف مدقتو ًاعوفرم يناربطلا هاورو

 الكا



 مي تخلو« يفاضل ؛ٌقح ريغب موق ٌمكح الو ؛قزرلا مهنع . هللا عطق الإ ؛نازيملاو لايكملا موق
 .ٌردعلا مهيلع هللا طاس الإ | ؛دهعلاب

 .[۲ /۸ هظفل ىضمو ءب يبنلا ىلإ هزيغو يناربطلا هعفرو (هريغل ح)
 عقي ل وأ طق عقو ءاوس يش هيف ضرألا تبت مل يذلا طحقملا ماعلا يهو ءةنس عمج (نينلا) د

 .دهعلا ضقنو .ردغلا وه : قوف ةانثملا ءاتلاو ةمجعملا ءاخلاب (رتخلا)

 بونذلا رقكي هللا: ليبس يف لتقلا : :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (نسح) )٤( 19/57 - "ام

 !ٌبر يأ :لوقيف 'كتنامأ ذأ :لاقيف يللا ليسوا اك نار ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي :لاق يكمألا الإ اهلك
 موي اهتئيهك هثنامأ هل لثمتو «ةيواهلا ىلإ هب قلطنيف قلطنيف .ةيواهلا ىلإ هب اوقلطنا :لاقيف : لاق ؟ايندلا تبهذ دقو فيك

 جراخ هنأ نظ رظن اذإ ىتح «هيبكنم ىلع اهلمحيف اهكردي ىتح اهرثأ يف يوهيف ءاهفرعيف اهاريف .هيلإ تعفد
 ٌدنامأ نزولاو ءةنامأ ٌءوضولاو ءةنامآ ةالصلا : لاق مٹ «نيدبألا دبأ اهرثأ يف يوهي وهف «هيبکنم نع تلز
 الأ : تلقف بزاع نب ءاربلا تيتأف :- ناذاز : ينعي لاق .. عئادولا كلذ ٌدشأو ءاهّدّدع ٌءايشأو - ةنامأ ٌليكلاو
 نأ مكرمأي هللا نإ» :لوقي هللا تعمس امأ ءقدص :لاق .اذك :لاق .اذك :لاق ؟دوعسم نبا لاق ام ىلإ ىرت
 . «اهلهأ ىلإ تانامإلا اودؤت

 .©'ايبشأ فوقوملاو «ًاعوفرم هريغو وه هانعمب هاورو .ًافوقوم يقهيبلا هاور
 ٠ (هريغو عيبلا يف ةحيصنلا يف بيغرتلاو ءشغلا نم بيهرتلا) :

 انيلع لمح نما : "لاق كو هللا وسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) 1014 - مها
 . الم سيلف انّشغ ْنَمو ءاّنم سيلف َحالسلا

 .ملسم هاور

 ثلانف ءاهيف هدي لاف ءٍمامط ةربُص ىلع ر هللا لوسر نا : : هنعو (حيحص) (3) - 1779 - هاا
 ق وف ُهَتلَعَج الفأ» : لاق !هللا لوسر اي ٌءامسلا ُهْنَب ةئباصأ :لاق . «!؟مامطلا بحاص اي اذه اما : :لاقف الب ةعباصأ
 . هانم سيلف اشف نم ا

 . ااّنم سيلف شغ نم :هدنعو «يذمرتلاو هجام نباو' "لسم هاور

 یحزاف ؛ةربخاف ؟ميبت تيك اسف امام عيب لرب رتا هلا لوسر نا :هظفلو «دواد وبأو (حيحص)
 . ٤ّش نم ام سيلا : اإ هللا ٌلوسر لاقف !ٌلوُلْبَم وه اذإف ءهيف كدي ْلخْذأ نأ : هيلإ هللا

 دقو ماعطب كي هللا ٌلوسر رم :لاق امهنع هللا يضر رَمُع ِنْبا نع يورو (هريغل ح) (۳)- 1777-4

 مهلهجو ةثالثلا طيلاخت نمو .(407/1) «ةفيعضلا" يف جرخم وهو ؛فيعض وهف «عرقرملا فالخب «ءنسح هدانسإو :تلق )١(

 هاور ءفيعض» :اولاقو «هيلع اولاعت لب ««ديج هدانسإ» : فقوقوملا يف ذ لاق هنأ دمحأ مامإلا نع هولقن ام دنع اوفقي مل مهنأ
 ناك رل ديفي'دق لالجإلا اذه لثم نإف «لهجلا ىهتنم اذهو !؟لسري امهالك «يدنكلا رمع وبأو شمعألا هيفو (05؟15) يقهيبلا
 . . ملاعتلا هنكلو !!؟دمحأ هدّوجو «أدنسم دوعسم نبا نع وهو فيكف «ًالسرم ثيدحلا

 . «شغ نم انم سيل» : هجام نبا ظفلو . ينم سيلف شغ نما : هظفل نکل ءهل قايسلاو ««ناميإلا» يف (۲)

 ىلا



 . هانم سيلف انَّشغ ْنَمَف ءةدح ىلع اذهو ءةدح ىلع اذه عب» :لاقف ءٌءيدَرٌماعط اذإف «هيق هي َلَحْدأَف نح

 .السرم لوحكم نع هوحنب دوادوبأ هاورو .2'”يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاؤر

 ىلإ لي هللا ٌلوسر جرح :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو «هريغل ح) (4) - ۱۷٩۷-۹
 َكّلَمَح ام» : هبحاصل َلاقف «ءامسلا هن ةئاصأ دق ًابطَر ًاماعط راف هدي لخذأف ۰رب اماعط ىأرف ءقوسلا

 ىلع سايلاو «هتدح ىلع ّبطَولا َتْلَّرع الفأ» :لاق .ٌدحاو ٌماعطل هَّنِإ ٌقحلاب كيب يذّلاو :لاق .«؟اذه ىلع

 . ام سيلف انش ْنَم ؛"7نوفرعي ام نوعاتبيف ءهتدح
 .ديج دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 : )0( 1718 Yeaب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص نسح) : ١

 .؛رانلا يف ٌمادخلاو ُركملاو ءأنم سيلف انش ١

 .اهحيحصلا يف نابح نباو «ديج دانسإب «ريغصلا» و «ريبكلا» يف ذ ينارإطلا هاور

W4ُركملا» : لاق ًارصتخم ًالسرم نسحلا نع «هليسارم» يف دواد وبأ هاورو (هریغل ح) (3) -  

 . «رانلا يف ٌةلايخلاو ةعيدخلاو

 عيبي لجرب كك يبنلا رم : لاق هنع هللا يضر ةزرغ يبأ نب سيق نعو (ركنم) ۱۱۹۱-۱ - )١(

 : لي هللا لوسر لاقف !هللا لوسر اي معن :لاقف .؛؟هالعأ لدم اذه ٌلفسأ !ماعطلا ّبحاص اي» :لاقف ءًاماعط

 . «مهنم سيلف نيملسملا لغ نما
 .تاقث هتاورو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ةيحانب ّرم هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ : ميلس نب ناوفص نعو (فوقوم فيعض) (۲) - ۱۰۹۲ _ ۲

 اذإ كب فيك :ةريره وبأ لاقف !ءاملاب هطلخ دق وه اذإف «ةريره وبأ هيلإ رظنف هيب ًانبل لمحي ٌناسنإ اذإف «ةرحلا
 !؟نبللا نم ًءاملا ٍصّلخ : ةمايقلا موي كل لق

 “ب ساب ال دانسإب ًافوقوم يناهبصألاو يقهيبلا هاور
 يبي ناك الجر َّنأ» : لاق اب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷) - ۱۷۷۰ _ ۳

 حختفو ةورّذلا دّمّصف ّسيكلا ُدرقلا ّدخأف ءءاملاب رمخلا ُبوشي ناكو « ةنيفسلا يف ٌدرق ةعمو «هل ةتيفس يف َرْمَخلا

 191١(. مقر) «طسوألا مجعملا» يف وه امنإو !«ريبكلا مجعملا» يف هجرخأ هلأ مهوي قالطإلا اذه ()
 ىنعمو ًانزو امركم : يأ قفز

 هّلكل !«تاقث هلاجرو# :لاقو )۷۹/٤( «عمجملا» و (7780) «طسوألا» نم حيحصتلاو ؛«نوفرعت ام نوعيابتف» :لصألا ()

 . سنأو ؛(يشرقلا ةعيبر يبأ نب نمحرلادبع نب ميهاربإ نب ليعامسإ) نيب عطقنم
 ناكو «نيعباتلا نع هتياور ةماع ؛(ةبيتع نب مكحلا) هنع يوارلاو اذه (سيق) نيب عطقنم هنكلو «يمثيهلا لاق اذكو :تلق (4)

 يف تسيل ةراكن نتملا يفو ۳ /؟) ىلعي يبأ دنع اذكو ء(4۲۱/۳۹ /۱۸) يناربطلا دتع هنعنع دقو «سلدي

 !ةلهجلا هنسح هلك اذه عمو !ماعطلا بحاص بذك يهو «بابلا ثيداحأ

 !؟ًاضيأ نيعباتلا نع هتياور ةماعو ؛ةريره ابأ قلي مل ناوفصو ءفيك :تلق (5)

 فرن



 . هنيَفطن ُهَلَعَج ىتح رختلا يف ًارانيدو :ةئيفسلا يف هيِقْيفارانيد دُحأي لعجف «ّسسيكلا

 .ًاحورجم هتاور يف ملعأ الو «ًاضيأ يقهيبلا هاورو «زيبكلا همجعملا يف يناربطلا هاور

 ٤ .ًالسرم نسحلا نع يورو (هريغل ص) (8)- ۷۷۱ ۰
 يقهيبلل ةياور يفو ((ركنم) (۳)- ٠-٠١98 وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (ةريغل ص)) () - ۷۷۲ - ٠

 نإو الأ» : تيدجلاب ًالوصوم لاق مل "ةلفسملا ثيدحاركذ مث + [«عيبلل َنَبّللا اوب وشت ال1] : ي هللا لوسر لاق

 ىتح ءرخبلا بكرف «ًادرق ىرتشاف ءًافاعضأ فعضأف ءاملاب اهباشف ةيرق ىلإ ًارمخ َبّلَج مكلبق ناك نمم الجر
 ًارانيد ذجأف ءهيلإ رظني اهبحاصو ةرّصلا حتفف ءلّقَدلا دعصف ءاهذخأف ريئاندلا رص َدرقلا هللا مهلأ هيف ججل اذإ

 ش . ؟نيفصن اهمسق ىتح ةنيفسلا يف ًارانيدو ءرحبلا هب ئمرف

 يف لعب ّمُث ءًارفخ لمح ٍمُكَْبَق ناك ْنَميف ناك گاجر ّنإ» :هكي هللا لور لاق :لاق ًاضيأ هل ىرخأ يفو

EEE EEهب يمر رايد دأب مج « لقال مو ا كلا هاذ  
 . ٩ سیکلا يف ام ْعّرَق ىتح ءءاملإ يف هب يمت ارانبد ٌدخأيو «ةنيفسلا يف

Yoَسيِلفاَّشَع ْنَم» : لاق لب ّيبتلا َّنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ريغ تسلا )_١الال#"  

 : مهنم ةباجصلا نم ةعامج نع نتملا اذه يور دق» : ميظعلا دبع (يلسملا لاق) .ديج دانسإب رازبلا هاور

 3 ؛دبأو ؛ يرعشألا ىسوم وبأو «ناميلا نب ةفيذحو «بزاع نب ءاربلاو كلام نب سنأو «سابع نب هللادبع

 1 . ةزرغ يبأ نب سيقو ؛ةريره يبأو رمع نباو دوعسم نبا ثيدح نم مدقتو .مهريغو راين نبا
 املف ء عقسألا نب ةلثاو راد نم ًةقان ٌثيرتشا :لاق عابس يبأ نعو (هریغل ح) (11) - ۱۷۷٤ ه6

 ”؟اهيف ام كل نب :لاق . معن :تلق ؟تيرتشا "1 هللادبع ايآ : اقف «هرازإ رجي وهو] ينكردأ اهب ٌتْجرخ

 اهب تدزأ :ٌّتلق ؟ًامحل اهب تدرأ وأ :ًارفس اهب ٌتدرأ :لاق .ةحصلا ٌةرهاظ ٌةنيمسل اهنإ ؟اهيف امو :تلق

 ءامهتاف فيك بجغلاف «عضاوم ةثالث يف «دمحأ دنسم» يف رهو «يمثيهلل .«دئاؤزلا عمجما يف هتيأر الو :«هدنع هدجأ مل 00

 امهزيغو دمحأ اذكو. ءهدنع وهو !«فيعض» :اولاقف ارلهجو ؛«بعشلا# يف طقف يقهيبلل هوزعف «ةثالثلا نوقلعملا امهدلقو

 يف جرخم وهو ؛حيحص داتسإ اذهو . .ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ةحلط يبأ نب قاحسإ نع ةملس نب دامح قيرط نم
 ٍ . )۲۸٤٤( ؟ةحيحصلا»

 ءةحيحص يهو :ًالسرم اب يبنلا نع .نسحلا نع ديمح نع امهادحإ :ناتياور نسخلا نع يقهيبلا ذنع هلو «لصألا اذك )¥(

 .٠ يغبتي امك سيل با ؛يوز» : هلوقب لسرملا ريدصتف كلذل «فيعض هدانسإو ؛هوحن ًادنسم ةريره يب أ نع نسحلا نع ىرخأو
 و . دوعسم نبأ نع يراخبلا هاور . رمت نم ًاعاص اهعم دريلف ءاهدرف ةلفحم ةابث ىرتشا نم# :ِفَي هلوق لثم ىلإ زيشي 0

 0 1 .(۱۳۲۰) «ءاورإلا يف جرخم وهو . ثيدحلا .٠ . .منغلا اورصُن ال» : فلي ةزيزه يأ

 0 .«ةياهنا . ةنيفسلا عارش اهيلع دمي ةبشخ وه 2

 .«بلعث» ناكم «دزق» : ظفلب نكل .حيحص ثيدحلا لصأ (9)
 .امهلم اهتححصف اشا لب ات نار «يقهببلا بعش» و «مكاحلا كردتسم» نم ةدايز 000

  ةقباسلا ةيشاحلا رظنا 2
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 يّنإ :لاق !؟ّيلع ٌُدسفت هللا كحلصأ اذه يأ تدرأ ام :اهبحاص لاقف . "بقت اهفخب نإف :لاق . ٌجحلا

 . «هّتيب الإ كلذ َمِلَع نمل لحب الو « هيف ام نيب الإ ًائيش عيبي دحأل لحي ال» :لوقي لب هللا لوسر تعمس

 . ")ادانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو «يقهيبلاو مكاحلا هاور

 ٠  )4(- ۱٠۹لاق عَمسألا نب ةلئاو نع :لاق هنأ الإ ؛ةصقلا راصتخاب هجام نبا هاورو (أدج فيعض) :
 ههّنَعْلَت ةكئالملا رت ْمَلَو هللا ِتْفَم يف ْلَرَيْمَل ؛ هني مل "5بيع عاب ْنَم» :لوقي لكي هللا لوسر َتْعِمَس .

 ٠١90 -) )0سوم يبأ ثيدح نم ًاضيأ نتملا اذه يورو (؟) .

 وخأ ملسملا :لاق يك يبنلا نع هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) )١7(  ١ا/اله 17

 . هي ال ْنأ بيع هيف ًاعِيب هيخآ ْنِم عاب اذإ ملسمل ُلحَي الو :ملشملا

 دنع وهو .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ««ريبكلا» يف يناربطلاو هجام نباو دمحأ هاور

 . هعفري مل ةبقع ىلع فوقوم '””يراختلا

 لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام ٍنِب سنأ نع يوُرو (عوضوم) (3) ٠ ةك _ 7 ةمال

 ُةَعَشَع ضْعَبَل مضعب ١ ٌةرَجَفلاو «مهُنادْبأو مهلزانم ْتَدْعَب ْنإو ؛نوُداو ٌةَحَصَن ضعبل مهضعب َنوتمؤملا»

 .«مهُنادْبأو ْمُهَلِرانم ترا نإو ؛ َنونواختُم

 .©01خيبوتلا باتک» يف نايح نب با خيشلا وبأ هاور

Yoَنيدلا َّنإ) : : لاق لك هللا ٌلوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعو (حيحصلا (۱۳) - 1775 -  

 ."00مهتماعو «َنيملسملا ةكئألو هلوسرإو هباتكلو .هلل» :لاق ؟هللا لوسر اب ْنَمِل : انلق .«ٌةحيصنلا

 .«ٌةَحيصنلا ُنيّدلا امَّنإ» :هدنعو «يئاسنلاو ملسم اور

 .ثيدحلا «ٌةحيصنلا َنيّدلا َّنِإ «ٌةحيصنلا َنيّدلا َّنِإ «ٌةحيصنلا َنيّدلا نإ : لاق :هدنعو ءدواد وبأو

 . هنسحو ؛ًاضيأ راركتلاب ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاورو (حيحص ح) (14)- ۱۷۷۷ -

 "يتهيبلا بعش» يف امكو هتبثأ ام باوصلاو «بيجع فيرحت وهو ٠١(: /۲) ؛كردتسملا» يق اذكو «؛اهعجتراف» :لصألا )١(

 ١ .فافخألا ةقر : ةكرحم (بّقَلا) و . 0670 /0) «ننسلا» يف ًاضيأ يقهيبلاو (4 31/0 دمحأ هاور اذكو 5

 .هدعب ام هل دهشي نکل ءرظن هيفو «يبهذلا هقفاوو : تلق (۲)

 .ىلاعت هبضع يف يأ : (هللا تقم يف) :هلوقو .بيع هيف ًاعيبم :يأ (۳)

 .هفرعأ مل : تلق )4(

 .هيلإ وزعلا قالطإب فلؤملا همهوي امل افالح ءدانسإ نود قلعم هدنع وه : تلق (0)

 )١( "ةفيعضلا» يف جرخم وهو «نابح نبا هوحنو .«بذكي# :.ينطقرادلا لاق (يماشلا نسحلا نب يلع) هدانسإ يف تلق )911/6(.

 نع رّبعي نأ نكمي سيلو «هل حوصنملل ريخلا ةدارإ يه ةلمج نع اهب ربعي ةملك ةحيصنلا» :؛ةياهنلا» يف ريثألا نبا ةمالعلا لاق )¥(

 ىنعمو .هل تحصنو ءهتحصن : لاقي ؛صولخلا : ةغللا يف (حصنلا) لصأو .اهريغ ءانعم عمجت ةدحاو ةملكب ىنعملا اذه

 هيف امب لمعلاو هب قيدصتلا وه «هللا باتكل ةيحصنلاو «هتدابع يف ةينلا صالخاو ؛هتيناذحو يف داقتعالا ةحص :هللا ةحيصن

 ىري الو .«قحلا يف مهعيطي نأ :ةمئألا ةحيصنو .هنع ىهنو هب رمأ امل دايقنالاو ؛هتلاسرو هتوبنب قيدصتلا :هلوسر ةحيصنو

 .ملعأ هلئاو . مهحلاصم ىلإ مهداشرإ نيملسملا ةماع ةحيصنو .اوراج اذإ مهيلع جورخلا
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 ٍنيدلا ٌسأرا :لاق هنأ الإ ؛نابوث ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا اوز (ركنم) (۷) ٠ نا
 . «مهتماعو نيملسملا ةمئألو ءهنيدلو ءلجو زع هلل» :' لاق:؟هللا لوسر اي نمل :اولاق .(
 تام موي لوقي هللادبع ّنْي ريرج تعم : : لاق ةقالع نب دايز نعو (حيحص) (16) - ۱۷۷۸ - 1

 زك عمرا ّيلَع طرشق . . مالْسإلا ىلع َكعيابأ : ُتلقف كي هللا لوسر ثيتأ يّنإف !ُدعب اَمأ : :ةبعش نب ةريغملا
 .حِصانل مكل يّنِإ ؛دجسملا اذه برو ءاذه ىلع هّتعيابف ««ملُم

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ىلع الب هللا لور ُثعَياب :لاق هنع هللا يضر - ًاضيأ -ريرج نعو (حيحص) (10) - ۱۷۷۹ - 04
 eS . ملسم لكل حصنلاو «ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإ

 1 .!يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 حا ناو «ةاطلاو عمسلا ىلع هلا لوسر تاب: :امهظفلو < :يئانسنلاو دواد وبأ هاورو (حيحص)
 : .رَتَخاَف كانيطعأ امم انيلإ ٌبحأ كنم انذخأ يذلا َّنإ اأ : لاق ىرّتشإ وأ َءيشلا ٌعاب اذإ ناكو . . لسم لكل

 بع هللا لاق» : لاق لإ ىبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (فيعض) (۸) - ۰4۸-۱ ٠

 ١ ١ .«يل ٌحصنلا ؛يدبع هب يل َدَّبعَت ام ٌبحأ : :ّلجو

 .دمحأ هاور

o4اپ نم: هلا دوسر لاق :لق هع هلا يضر اما ن تبل عو (فيعض) (4)- 14. -  
 ةّمافلو همامإلو .هباتكلو ِهِلوُسَرِلو هلل ًاحصان يسمُيو حبصي ْمَل نمو .ْمُهْنِم سيلف ؛َنيِمِلْسُملا رئأب مته

 .«مُهْنم نل ؛ يسلم
 0 'رفعج يبأ نب هللادبع ةياور نم ٰيناربطلا هاور

 ىتح مکا نیوی الا : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۱۷) - ۱۷۸۰ -

 : . اهسْفَتل بحب ام هيخأل بحي

 , 0002 ملسمو يراخبلا هاور

 ام سادال ب ىتح ناميإلا ةقيقح ٌدبعلا غلب ال» : هظفلو ءادحيحص# يف نابح نبا هاورو (حيحص)

 رش

 (راكتحالا نم بيهرتلا) | 1١-
 ا ةلضن نب هللادبع نبا ليقو - رمعم يبأ نب رمعم نع (حيحص) (1) - ۱۷۸۱ 4

 ء(ناسحإلا 5014/8 /۷) ًاضيأ نابح نبا دنع همامتب وهو «يئاسنلا دنع سيل هدعب ام نكل ؛حيحص وزعلا انه ىلإ : تلق 0(
 حيحص» يف هيلع هتكردتساف ««نآمظلا دراوم# يف هدروي ملف يمئيهلا ىلع راع تارا رخو نا فلرملا ايا ازعل
 : 0 /11) ؛دراوملا

 سواليف هور بنار ؛ةريبكلا مجنعملا# يف هنأ مهوي يناربطلل وزعلا قالطإو . . نافع راو نهر: + يزازلا وق : تلق )0
 . 0011) ةفيعضلا» يف حرت وهو ؛ «ريغضلا' د
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 .«2ىطاخ وهف ر کتخا نَم» : لک هللا لوسر لاق :لاق

 1 .دواد وبأو ملسم هاور

 ."ةىطاخالإ ُرُكَمْحَي ال» :لاق :امهظفلو «هجام نباو «هححصو يذمرتلاو (حيحص)
 ركنا نم : لڳ هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (ركنم) (۱) - 1٠٠١  ؟هوه

 ْتَنرَب دقف ؛ًاعئاج رنا مهيف ٌحبصأ ٍةَصَرَع لهأ اميأو ءةنم هللا ءىربو هللا ّنِم َءىِرَب ْدَقَف ؛ةليل نيعبرأ ًاماعط

 . «ىلاعتو كرابت هللا ةِّمْذ مهنم

 ©ديج هديناسأ ضعبو ؛ةبارغ نتملا اذه يفو .مكاحلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور

 .اهعمج يتلا لوصألا نم ءيش يف هرأ ملو ءلوألا هرطش

 «ٌقورْرَم ٌبلاجلا» : لک هللا لوسر لاق : لاق هتع هللا يضر زمع نعو (فيعض) (۲) ۱۱۰۱-۲

 .؛ٌنوعْلَم ركتحملاو

 لاقو .ناعدج نب ديز نب يلع نع «نابوٿ نب ملاس نب يلع نع امهالك ؛مكاحلاو هجام نبأ هاور

 نب يلعل ملعأ ال» :نيدلا يكز (ظفاحلا لاق) .«اذه هثيدح ىلع ملاس نب يلع عباتي ال» :يدزألاو يراخبلا

 .«ملعأ هللاو .نيلوهجملا دادع يف وهو «ثيدحلا اذه ريغ ملاس

 نب نامثع ىلوم خورف نع يكملا ىبحي يبأ نع عفار نب مئيهلا نعو (ركنم) (۳) - ۱۱۰۲ _ ۷

 .- ذئموي ٌنينمؤملا ري ريمأ وهو  هنع هللا يضر باطلا نب رَ جرَخَف «دجشملا باب ىلع َيِتْأ ًاماعط ّنأ :نافع

 هل لاقف ءانْيَلَع وأ انيلإ ُةَبلَج ْنَميفو هيف هللا َكَراب : لاقف ءال وأ انيلإ َبِلُج ٌماعَط :اولاقف ؟ٌماعطلا اذه ام : لاقف

 نب َرَمُع ىلْوَم نالو ّخِوَرَق َُرَكتْخا : اولاق ؟هَرَك َدْحا نمو :لاق ٌركّذْحا دق !نينمؤملا ٌريمأ اي : َمَم نيذّلا لضعب

 !نينمؤملا َريمأ اي :اولاق ؟َنيِمِلْسُملا ٍماعَط راکتخا ىلع امُكَدَمَح ام :لاقف .ايتأن امهيلإ َلَسْرَأَف «ٍباّطخلا

 و :لوقي لكي هللا لوسر ٌتْعِمَس :هنع هللا يضر ُرمع لاقف اتو انلاوماب يرتشت

 ٌكُدّماعَأو هللا ُدهاعأ يّنإَف !نينمؤملا ريم اي : :حوَرف كلذ دنع :لاقف . «سالفإلاو ماَدُجلاب هللا ةبَرض ؛ مُهَماعط

 نيزر ركذ دقو .

 دقف مهريغ دنع الو «فنصملا مهركذ نيذلا هيجّرخم نم دحأ دنع اهل لصأ ال تناك املو ؛هًاماعط» :ةدايز لصألا يف )1١(

 راكنإ دعُب اولقن مهنأ عم !مهماقرأ ركذب ةعبرألا هيجرخم دنع اهدوروب ءارقلا نيمهوم اهوتبثأف ةثالثلا نوقلعملا امأو .اهتفذح

 !!ةدايزلا نم يلاخلا يتالا ظفللا ىلع همالك اوقلع مهنأ مهلهج نمو ءاهل يجانلا

 . ملسم هاور : جيرختلا يف لاقي نأ ىلوألا ناك كلذلو ء(١٤٤۳) دواد يبأ ةياور وهو 01/4(«2) ًاضيأ ملسمل ةياور وه : تلق ()

 ىلع ءىرتجي ال :ىنعملاو ءمثا : ىنعمب زمهلاب وه !ءىطاخ# :هلوقو .هجام نباو يذمرتلاو دواد يبأل وهو ءهل ظفل ينو

 ءالغلا تقو يف ماعطلا يرتشي نأ : ؟ملسم حرشا يف يوونلا لاق امك .(راكتحالا)و . . ةيصعملا داتعا نم الإ عينشلا لعفلا اذه

 سيلف ءالغلا تقو يف هعيبيل هرخداو صخرلا تقو يف هارتشا اذإ'امأف ءهنمث ولغيل هرخدي لب < «لاحلا يف هعيبي الو ءةراجتلل

 . ۹١-۹1( /8) «نئسلا ملاعم» : رظنا .سانلا شيع هيف ام :دمحأ لوق اهيرقأ لعل مرحملا راكتحالا يف اوفلتخاو . راكتحاب

 متاح وبأ هقبسو ؛«نيعم نبا هفعض» :لاقو «يمئيهلا هلعأ هبو «يكولمألا رشب يبأ ىلع اهلك هديناسأ رادم نإف ءالك :تلق (۳)

 لکلاو ءمهضعب اهدريو ءاهريغب هنولعي اوذخأف «ةعامج ةلعلا هذه نع لفغ دقو . «هفرعأ ال رشب وبأو هركنم ثيدح» :لاقف

 . 0875 )١95/ «مارملا ةياغ» يف هتنيب امك اهنع لفاغ
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 وبأ ممر و : لاقف رَّمَع ىلوم امو رضي ىلإ لو ءادبأ ماعط راكتخا ين دوعأ ال نأ

 .ًاخودلشَم ًاموذُجَم رمع ىلوم ىأر هنآ ىيحي

 : يفنحلا ركب وبأ انثدح : ميكح نب ىيحي نع طقف هنم عوفرملا هجام نبا یورو .اذكه يناهبصألا هاور
 ىلع ّركنأ دقو «تاقث هتاورو ؛لصتم ديج دانسإ اذهو . يكملا ىبحي وبأ ينثدح : عفار نب مشيهلا انئدح
 . ملعأ هللاو - ةقث هنوك عم ثيدحلا اذهل هتياور مثيهلا

 يعل نبا : لوقي لب هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ذاعم نعو (ركنم) 6-47 .8_؟هوم

 . حرف د اهالغأ ّْنإو ءَ نزح راعشألا هللا ٌصَخْرأ ْنِإ .ركحُّملا

 .حِرَف ٍءالَغِب ٌعِمَس ْنِإو داس صخب ٌممَس نإ : : ةياور يفو

 دانسإب هريغو يناربطلا او اما ءاهعمج يتلا لوصألا نم ءيش يف هرأ ملو ؛«هعماجا يف نيزر هركذ
 :هاو

 مه نيادسأ لما: لاق ةه هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةمامُأ يبأ نعو (ركنم) (08)- £
 e 9 خا نم نف ٠ ضال «َتاوُقألا مهيلع اوركتخت الف ٠ هللا ٍليبس يف "اسبح
 E مل

 «©”هدجأ ملو ءًاضيأ نيزر هركذ

 : لاق لك هللا لوسر َّنأ ؛امهتع هللا يضر اسب ب ٍلَقْعَمو ةريره يبأ نعو (ركنم) (3) - ال
 ىلع اق ناك ؛ مول هيلي نيملمسلا ر ني ٍءيش يف لحد نم ةجرد يف نشألا ُهَلتَقو نوركاحلا ٌرَشْحُبا 35

 : ةةمايقلا موي رانلا مَظْعُم يف بذي نأ هللا

 نع هزيزعلادبع نب دیعس نع يللا زب اغ « ىبحي نب أتهم هب درفنأ امم وهو ءًاضيأ نيزر هركذ

 ..ملعأ هللاو . ةرهاظ ةراكن هلبق نيثيدحلاو 'ثيدحلا اذه يفو .“ *:ريره يبأ نع «لوحكم

 هدو دايز نب هللاي هانأف ءراسَي نب ُلِقَْم لقت : لاق نسحلا نعو (فيعض) (۷) - 1١١5-0
 نم ءيش يف تْلَخَد ينأ ٠ ٌتْمِلَع له :لاق .ُمَلْعَأ ال :لاق ؟ًامارح ًامد ٌتْحَفَس يّنأ !ُلِقْعَم اي ُمّلعت له :لاقف
 يب سس امانه كاسا ىتح هلا طاب عشا لاف نونا لاق ٠ ٌتْمِلَعام :لاق ؟َنيملسملا راعسأ

 : ؛«رظن هدانسإ يف". :يراخبلا لاقو «يبهذلا لاق امك ركنم ربخلاو ؛فورعم ريغ يكملا ىيحي وبأ لب : تلق قفل
 هتحخصف (ءاسبحلا) : لصألا ناكو :«ناسللا# يف امك .هوجولا نم هجوب سبح ام لك :لوعفم ىنعمب ليعف (سيبح) : عمج قفز

 )٥۳۳١(. ؛ةفيعضلا» .: رظنا .ركاسع نبا ةياور نم

 نع رخآلاو i SS E REN E e امهدحأ : نيثيدح نم نيزر هقفل :تلق . ()
 ملعب ىتح ةثالثلا لهج نمو . ٥۳۳(. ٥ر۸۵ ۹و۸0۸) «ةفيعضلا# يف امهتجرخ دقو ..عوضوم وهو «هريغو لبج نب ذاعم

 5 ' !همامتب هدنع هنأ اومهوأف «يناربطلل هوزع مهنأ جيرختلا

 اذهاامأو .٠« . .لخد نمو» :هلوق نود ثيدحلا نم لوألا رطشلا وه امنإ.ةريره يبأ نع دانسإلا اذهب هتدجو يذلا : تلق )©
 . (0705) ؛ةفيعضلا : رظنا !ًادحاو ًائيدح امهلعجف امهنيبُهمَفل انيزر نأكف «هدعب ينالا راسي نب لقعم ثيدح نم يور امنإف
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 هليل َنيِمِلْسُملا راعسأ نم ِءْيَّش يف لحد ْنَم» :لوقي كي هللا لوسر ُثعمس «نيتّرم الو رم ب هللا لوسر

 هللا لوسر ْنِم ُةَتْغِمَس َتْنأ :لاق . م ةمايقلا موَبِرَلا ّنِم مظعب ُهَدِه َدعْقُي ْنأ ىلاعتو كرابت هللا ىلع ًاّقح ناك ؛مهِيَلَع'

 .نيترم الو ةّرم ريغ ءْمَمَن : لاق ؟كي
 ُهَفَذْقَي نأ ىلاعتو كرابت هللا ىلع ًاَقح ناك» : لاق هنأ الإ ؛«طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلاو «دمحأ هاور

 . «رانلا َنِم مّظْعُم يف
 ىلع ًاّقح ناك ؛ ؛مِهِيَلَع يلفُي نيملسملا راعسأ ْنِم م ِءْيَش يف لحد ْنَم» :لاق : ظفلو ءًارصتخم مكاحلاو

 .«هلفسأ هسأر مّنِهج يف ةفذي نأ هللا

 لاق) . «ديز نم هريغو ناميلس نب رمتعم هعمس) : مكاحلا لاقو . نسحلا نع ةرم نب ديز نع مهلك هوور

 هل فقأ ملو «هفرعأ ال ينإف ؛هريغ نوفورعم تاقث مهلك هتاورف ؛ةرم نب ديز ''[نود] نّمو» : ظفاحلا (يلمملا

 .«هلاحب ملعأ هللاو . ةمجرت ىلع

 ماعلا ٌراكتخلا : لاق هلي هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (رکنم) (۸)- ۱۱۰۷-۲

 . ؛ًداحلإ ةّكمب

 . رئؤملا نب هللادبع ةياور نم ا يف يناربطلا هاور

AYَرُكَتْحا ْنَما : لک هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (9) -  

 . هللا ةَ هم ْتَنِرَب دقو ءىطاخ وهف ؛َنيملسملا ىلع اهب يلاغُي ْنأ ديرب ٌةرْكَح

 . ملعأ هللاو .لاقم هيفو «"يليسَعلا قاحسإ نب ميهاربإ ةياور نم مكاحلا هاور

 (نيقداص اوناك ْنِإو فلحلاو بذكلا نم مهبيهرتو ءقدصلا يف راجتلا بيغرت) ١

 رجاتلا» :لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع (هريغل ص) 1787-4 )١(

 .«ءادهشلاو نيقيّدصلاو نييبنلا عم نيمألا قودصلا ٠
 . ؟نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 رجاتلا» : لب هللا لوسر لاق :هظفلو ءرمع نبا نع هجام نبا هاورو (حيحص نسح) (۲) ٠-1747

 . "ةمايقلا موي ءادهشلا عم ٌملسملا ٌقودصلا ٌنيمألا

 رجاتلا» : لل هللا لوسر لاق. : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يوُرو (عوضوم) ١١١9-6 )١(

 . (ةّمايقلا مْوَي شرعلا ّلظ َتْحَت ٌقودَّصلا
 4 'هريغو يناهبصألا هاور

 .اهيضتقي قايسلاو ءلصألا نم تطقس 0
 هاور هريغو «بيرقتلا» يف امك ثيدحلا فيعض وهو :تلق .«لمؤملا نب هللادبع هب درفت :(1908/9884/1) لاقو :تلق 0

 .(7457) هدواد يبأ فيعض» يف جرخم وهو . ةيمأ نب ىلعي نع فيعض دنسب دواد وبأو «خيراتلا» يف يراخبلا

 . ثيدحلا قرسي ناكو ؛ ةكئالملا ليسغ ةلظنح دلو نم هنإف ءانتبثأ ام باوصلاو «ةلمهملا نيعلاب ؛يليعلا» :لصألا 21)

 .(05406) ؛ةفيعضلا# يف جرخم وهو ؛تاعوضوم ىور (بيبش نب ىبحي) هيف :تلق (5)
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 رجالا ّنإ# : :لاق لكي هللا وسر نأ ؛هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (فيعض) (22-111- 5

 كا جيلا يف ندي ملو خن مل عاب اذإو مدي ْمَل ىرتش ا اذإ : هبشك ّباط ٍلاصخ برأ هيف ناكااذإ

 : .«كلذ َنْيَب اميف

 .ًادج بيارغ وهو ءًاضيأ يناهبصألا هاور:

 هللا ٌلوسر لاق : هظفلو «لبج ني ذاعم ثيدح نم يقهيبلاو وم ًاضيأ هاورو (فيعض) (۴)- ٠-1111
 مل اودعو اذإو ءاونوُخَي مل اونا اذإو اربي مل اونّدح اذإ َنيذَلا ؛ راجتلا بنك بسك شكلا َبّيطأ نإ : لكي

 . ؛اورّسعُي مل ْمُهَل ناك اذإو ءاولطَُيْمَْمهيَلَع ناك اذإو ءاوحّدْي < ارعا اذإو وقدم مل اوت شا اذإو اوملي

 ناعّيبلا» : لاق ةَ هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر مازح نب ميكح نعو (خيحص) (۴) - ۱۷۸۴-۰ ۷
 ءاحْبر اخبزي نأ یسعف ؛ابَّدكو امتك ْنِإَو ءامهيب يف امهل روب ؛اّيبو ناما قتص ناف اقري مل ام ٍرايخلاب

 1 ."1بشكلل ٌةَقِحْنُم م ةملسلل ةَففْنُم ةرجافلا ْنيميلا ءامهمُيَب ةكرب اقحْمُيو

 : . يئاسنلاو ا دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 .لوسر حم رخ هنأ : هدج نع هيبأ نع ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ نعو «هزيغل ص) (4)- ۱۷۸٩9-۸
oاوعفّرو: لكك هللا لور اوباجتشاف . «!ٍراجّقلا رشم ايه : لاقف ٌنوعيابتي سانلا ىأرف  

 .«ٌقَدَصو ريو هللا ىا ِنَم لإ ؛ًاراجُف ةمايقلا موي نون دعي راسلا َّنإ» :لاقف «هيلإ مهراصنآو ْمُهَتانْعأ

 e اما يف وا نباو هجام :نباو . دعت لل :لاقو يذمرتلا هاور

 ١ . «داتسإلا حيحص»

 لع هللا لوسر ٌتعفس :لاق هنع هللا يضر لبش نب نمحرلادبع نعو (حیحص) (5) - ۹-۱۷۸٩
 َنوفِلُحي مُهّتكلو ؛ىلب» :لاق ؟مْييلا هللا َّلَحأ دق سيلا !هللا َلوسر اي :أولاق :«راًجفلا مه راجا َّنإ» : لوقي
 ۰ . ؛نوبِذكيف نوثّدحيو ءنومّنأيف

 00 .«دانسإلا حيحص" :لاقو هل ظفللاو مكاحلاو «ديج دانسإب دمحأ هاور
 ُفِلَحْلا اَمَّنِإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (ركنم) (10)- ۱۱۱۲-۲۹

 ١ . مدن وأ ٌتْنِح
 (e ىف نابح نباو «هجام نبا هأور

 أكف :(13) مقرب بابلا يف ينأي ةريره يبأ ةياور نم رخآ ثيدح اذه امنإو ءخلإ . . .ةرجافلا نيميلا» :ثيدحلا يف سيل 20
 :«هعماج# يف ريثألا نبا كلذ يف دّلق فلؤملا نأ ركذ يجانلا تيأر مث . خسانلا ىلع وأ «ثيدحب ثيدح فلؤملا ىلع لخد
 !!ةدايزلاب امهريغو نيخيشلل ًاوزعم هجرخف )١/ ١١١( ًاضيأ ؟عماجلا» ىلع قلعملا ىلع رمألا ىلطناو

 ةبذاكلا نانئيألاو تالماعملا يف سيلدتلا مهتداع نم َّنأل (اراجف) :هلوقو «فيفختو رسك وأ ميجلا ديدشتو ءاتلا مضب )0(
 . هثيدح يف قدصو «هليميب ىفووإ «مراحملا ىقتا نم ىنثتساو ءاهرحتنو

 هولغأف انه ةثالثلا طلخو .(1889) «ةفيعضلا» يف هنايبو .فوقوم ظوفحملاو «فيعض وهو (مادك نب راشب) هيف :تلق 0
 'ًاضيأ عاطقنالاب

 فيل



 ْمهيلإ هللا ٌرُظني ال ٌةنالث» : لاق لي ّيبنلا نع نع هللا يضر رذ يبأ نعو (حيحص) ١1805 - )٩(

 اوباخ :ٌتلقف «تارم تالل ب هللا ٌلوسر اهأرقف :لاق ميلا ٌباَدع مهلو «ْمِهيكري الو «ةّمايقلا م موي

 .«بذاكلا ٍفلحلاب ُهَتَملِس قفنملاو ُناّنملاو «ليسملا» : :لاق ؟هللا ٌلوسر اي ْمُه ْنَمو ءاورسخو

 ءُهَءاطع ُناَّنملاو «ةَرازإ ٌلبسملا» :لاق هنأ الإ ؛هجام ع نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 . «بذاكلا ٍفّلحلاب ُهَتَمْأِس ٌقفنملاو

 هللا ظني ال ٌةئالث» : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ناملس نعو (حيحص) (۷) - ۱۷۸۸ ۲

 الإ عيب الو «هنيمّيب الإ يِرَتْشي ال ؛ةتَعاضب هللا لَمَج جرو ءريکتسم ٌلئاعو «ناز ُطَمْيَشأ : ةمايقلا موب ْمهيلإ

 . 1هليميب

 الو ءهللا مهُمّلكي ال ٌةدالث» :امهيف لاق هنأ الإ ؛«طسوألا» و «ريغصلا» يفو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور ٠

 .هركذف «ٌميلأ ٌباذع ْمهلو ءْمهيكَرُي

 . ؟حيحصلا يف مهب جتحم هتاورو

 .ريقفلا :(لئاعلا) و .هدوسأب طلتخاو ًاربك هسأر رعش ضعب ضبا ّْنَم وهو :(طَمْشُأ) رَّئصم (ٌطَمْيَسأ)

 ٌةنالثا : كي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر َةَمْصِع نع يورو (ًادج فيعض) (۵)- 111-18

 ناش رو ءللطابو نح لك يف فلي ؛تعاَص امبالا دخلا جرو «ناز حْ :ًادغ مهيلإ هللا ر
 . شرم

 يناربطلا هاور

 . روخف بجعم ربكتم : يأ (وهزم)

 ال ةّثالث» : ل هللا ُلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۸) 1788-6

 نبا هعَنمي ةالفب عام لضف ىلع لجر : :ميلأ باذَع مهلو «مهيكري الو مهل رقي الو «ةمايقلا موي هللا مهمل

 ريغ ىلع وهو ؛اهذخأف ُهَقَّدَّصف ءاذكو اذكب اهذَحأل هللاب فلحف رصعلا دعب هتَمْلِسِب اجر مياب ٌلجرو :ليبسلا

 . هِي ْمَل طب مل ناو هل ىفو دیری ام اهنم ٌهاطعأ ْنإف ؛ايندلل الإ هُميابي ال اماما عاب ٌلجرو «كلذ

 لجرو بذاك وهو ؛َيِطْعأ امم رثكأ اهب َيِطْعأ دقل هَِمْلِس ىلع فّلح ٌلُجرو» :لاقو هوحن ةياور يفو

 مويا :هل هللا ٌلوقيف ءءام لضف َعنم ٌلجرو «ملسم هىرما لام اهب مطَقيل رضعلا دعب ةبذاك ٍنيمي ىلع فلح

 .«كادي لمعت ملام ٌلضف َتْمنم امك ؛ ؛ يلضف َكعَتمأ

 .هوحنب دواد وبأو هجام نباو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 الحلا الا : هللا مهُضِفِبُي ةعبرأ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (4) 1740-8

 . رئاجلا ٌمامإلاو «ينازلا ُخيشلاو ؛ُلاتخملا ديقفلاو

 . هرظناف :[قباسلا] ناملس ثيدح لثم هنع ينغي ام «حبحصلا# نم بابلا يف 4ك
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 يف هلل ينو « ایل ركذ نود هوحنب ملسم يف وهو «هحيحص» يف نابح نباو «يئاسنلا هاور
 .[۷ /دودحلا نا” 1] هللا ءاش نإ «انزلا نم بيهرتلا»

 بحي هللا نإ : لاق لک بنل ىلإ هعفر هلع هللا يضر زذ يبأ نعو (حيحص) 1۷41-7) ٠(

 لاتخملا» :: لاق ؟هللا مضي َنيذلا ةالثلا نمف :ُتلق -::لاق نأ ىلإ كيدحلا زکذف «ٌةثالث ضفييو الث

 - ٌرجانلاو ءناگملا ليخبلاو - 4روخق ٍلاَمْخُم لَك بحب ال هللا نل : ٍلّزنملا هللا باتك يف هّتودجت متنأو ٌروخفلا

 :١ 1 .«فّالحلا  ٌعئابلا وأ

 نباو « ةميرخب 5 يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاورو :«ملسم طرش ىلع حيحض» :لاقو مكاحلا هاور
 ۲١[. /تاقدصلا ۸] «رسلا ةقدصلا يف مهظفل مدقتو . . هوحنب (هحیحصا يف نابح

 ني قاش ٌيبارعأ رم :لاق هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (نسح) (11) - ۱۷۹۲ - ۷
 «ةايند ب ةّتَرخآ عاب : :لاقف اک هللا لوسّرِل كلذ ثركذف . اهعاب مث . هللاو ال : لاقف ؟مهاَرد ةثالثب

 م ؛هحيحصلا يف نابح نبا هاور

VA -11۸زغب هل ف ربر ناک: لاق هنع هللا يضر ّقْسألا نب ةلثاو نعو هريغل ص) )۱۳  
 . «بِذكلاو ْمكابإ ! راّجقلا رَشْعَم ايلا : ٌلوقي ناكو راج اًنكو ءانيلإ

 . .هللا ءاش لإ هب سأب ال دانسإب ریبکلا» يف يناربطلا هاور

 لو ل اللا لبر نح هلاك هديا يضر ةريرع أ نور هسا 100-0161
 .«بسسكلل ٌةَقَحْمَم «ةَمْلسلل ةَقَمْنَم م ٌفْلَحلا»

 .©0(ةكربلل ةقحمما : لاق هلأ الإ ؛دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 :لرقب قو هلا وسر عبس هلأ تع هللا يضر ةدانق "؟ییآ] نعو (عیحص) (140 ۱۷۹۰ ۱ 11°
 . حني مث ق قفثب ِهّنإف ؛ عيبلا يف ٍفلحلا ةرثكو مكا

 . هجام نباو يئاسنلاو ملسم هاور

 (رخآلا نيكيرشلا دحأ ةنايخ نم بيهرتلا) -

 انأ : هللا وقي : الگ هللا لوشر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (بفيعض) (1)- 1115 - 1
 . امه نب ُتَْرَح ناخ اذإف ؛ةبحاص امْهُدَحأ نُحب ملام نيكيزشلا اث

 . ؛ناطيشلا ًءاَجوا» : هيف نيزر داز

 كانه يتآلا اسم صنب هتباقمب ءىراقلل كلذ نيتي امك ؛كلذك يلو ءان هلثم ملسم دنع ثيدحلا راس نأ مهري اذه : :تلق ()
(VY '8  

 «يجانلا ظفاحبلا كلذ ىلع هبن دقو ءاذه بقع هجرخأ لاف ءهفالخ عقاولاو ءدواد وبأ ءوري مل هلبق يذلا ظفللا ّنأ مهوي اذه قفز
 .«ةعوسوملا عويب ثيداحأ» يف هتنيبو ش
 .[ش] . جيرختلا رداصم يف امك اهتابثإ باوصلاو «ةقباسلا ةعبطلا نم تطقس 22
 .اهبهذيو ةكربلا ليزي : يأ (وحملا) وهو :(قحملا) نم ()
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 . دانسإلا حيحصلا :لاقو مكاحلاو :دواد وبأ هاور

 نخي ناخ اذإف «هّبحاص اَمهُدَحأ ْنُكَي ْمَل ام نيكيرشلا ىلع هللا ُدَي» : ةي هللا لوسر لاق : هظفلو ىنطقرادلاو
 . ؛امُّهْنَع اهعقَر ؛ةبحاص امهُّدَحأ

 انأف ُهَتَمَتْتا نم ناخ ْنَم» : ل هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (۲) - ٠-١١١8
, 3 

 َتّدَح اذإ : هلال قفانُملا ٌةمالع» :لوقي إب هللا لوسر ُتْمِمس :لاق هَهَداَتَق نعو (۳) - ٠-1١15

 1 . ناخ نمت اذإو ردع َدَهاَع اذإو ءَبَّذَك

 هيلع ُهَنَمَتنا اميف هل ًاكيرش ناخ ْنَم» : ب هللا لوسر لاق :لاق «ريشَب نْب نامعنلا نعو (4)- :٠-١١١7

 0 .«هنم ٌءيرب انأف ؛هل ٌءاَعْرَمْساو

 . يقهيبلاو ىلعي وبأ هاور

 اذإو ءقدص ثّدح اذإ نمْوُملا١ : ا هللا لوسر لاق :لاق ءّيراصنألا بويأ يبأ نعو ٠-١١18 - )١(

 . نُحب ْمَل نما اذإو رّدْغَيْمَل َدَهاَع

 :«املعأ هللاو .هب سأب ال دانسإب ينطقرادلاو رازبلا هاور

 (هوحنو عيبلاب اهدلوو ةدلاولا نيب قيرفتلا نم بيهرتلا) ٤
 َقَوَق ْنَم" :لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر بوبا يبأ نع (نسح) (۱)- 1745-7

 . قئايقلا موب هتّيحأ نيبو تيب هللا قرف ؛اهدلَوَو ةدلاو نيب

 . ؟دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو «ينطقرادلاو مكاحلاو . «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ٌنوعلم» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو (فيعض) (۱)- ۱۱۱۹-۲۳

 . دلولاو بسلا يف انڌنِع وهو ٌمُهْبُم اذه :- شايع نبا ينعي -ركب وبأ لاق . قرف ْنَم

 . نارمع نم عمسي مل هيف ليق ام عم  قيلطو . هنع دمحم نب قيلط قيرط نم ينطقرادلا هاور
 عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ قيرط نم ًاضيأ ينطقرادلاو هجام نبا هاورو (فيعض) (۲) - ۱۱۲۰ - ۰

 )١( ؛ءاورإلا» يف نيبم رهو «لاسرإلاو ةلاهجلا : ناتلع هيفو «ةثالثلإ هدلقتو ءلاق اذك )۲۲۸/۵۔۱٤١١۹۸/۲۲۹(.

 فقأ مل لوألاو ءاهريغو (ةرامع) ةخسن يف اودري مل امهدعب ناذللاو امهو ءهدعب يذلا اذكو ؛جيرخت نودب لصألا اذك (؟)

 ىتح امهدجأ مل ناريخألاو .(14 /14 /بدألا 17) ؟حيحصلا» يف يتأيسو ءورمع نبا ثيدح نم فورعم يناثلاو «هيلع

 . ملعأ هللاو .«عمجملا» يف امهرأ مل ينإف ؛ رظن هيف رازبلاو ىلعي يبأل امهوزعو ؛يطويسلل ؛ريبكلا عماجلا" يف الو 5

 ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۳)

 .«انتخسن يف الإ دجوت مل ةعبرألا ثيداحألا هذه» : لصألا شماه يف ءاج )٤(

 نم ةفث وهو !«وه نم ىردي ال شايع نب ركب وبأ هيف :انلق» :اولاقف اوملاعت لب ءلالعإلا اذهب ةثالثلا ةلهجلا عنقي مل :تلق (5)

 هيف لاق مهدحأ ؛ةينكلا هذهب ةثالث اودجوف "نازيملا» ىلإ اوعجر مهنأ شحافلا مهولا ببسو .يفوك وهو !يراخبلا لاجر

 )۳١١١(. ؛ةفيعضلا' يف جرخم وهو ! !هاوشع طبخ هولقنف !يصمح وهو .٠« . .ىردي الا : يبهذلا

 ففوق



 ةَدلاولا نيب رف نَم كي هللا لور نمل : 34 ا و درسا نب داق طوع 1
 . ؟هيخأو خألا َنْيَبو ءاهدلرو

 (تيملا نيد ءاضق ىلإ ةردابملاو ,ءافولا يوني نأ جوزتملاو نيدتسملا بيغرتو «نيدلا نم بيهرتلا)- 1

 لي هللا لونسر تعبمس : :لاق هنع هللا يضر ٌيزدخلا ٍديعس يبأ نع (فيعض) (1) 1197-64

 معلا : : لاق ؟نيّدلاب َرْفكلا ُلِدْمَتَأ !هللا لوسر اي : لر لاقف . ِنْيَدلاو ٍرْفُكلا نم هللاب ٌدوعأ» : لوقي

 !«دانسإلا حيحص» :لاقو . مثيهلا يبأ نع جارد قيرط نم مكاحلاو يئاسنلا هاور

 يف هللا بار ٌنْيدلا» : لاق ل ٌيبنلا نع ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (عوضوم) (- 1177 - سن

 . هع يف ُهَمّضو ؛ًادْبَع لذي نأ دارأ اذإف «ضرألا

 . فاو ؟ EA E (ظفاحلا لاق) !«ملسم طرش ىلع حيحص» : لاقو مكاحلا هاور

 وهو الجر يصوُي وهو لي هللا لوسر تغمس : لاق هنع يورو (ًادج فيعض) (۳) - 1178 - ۲١

 . رح نشو ِنْيَدلا نم ٌّلِقأو .ثوملا َكْيلَعْنُهَي بولا َنِم لقا :لوقي

 . يقهيبلا هاور

1Yاوفيخمالا : :لوقي ل يبنلا عمس هلا ؛هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) (1)- ل  

 : . (نْيَّدلا» :لاق ؟هللا ل وسر اي. لاذ امو :اولاق . «اهنمأ دعب مكَسُفنأ

 | حيحص) 0 ؛يقهيبلاو مكاحلاو ىلعي وبأو «- تاقث هيدانسإ دخأو ؛هل ظفللاو - ذمحأ هاور

 .«داتسإإلا

E EREN ga E NET 

 ربكلاو ءُنيّدلاو «لولغلا :ةّنجلا لحد .ثالث ْنِم ٌءيرب وهو دسجلا .

 اذهو مكاحلاو .[17 /داهجلا ]٠١- هظفل مدقتو ؛«هحيحص" يف نابح نبأو «هجام نباو يذمرتلا هاور
 لاقو ؛يازلاب ينعي هٌرنكلا» :ةبورع يبأ نب ديعس لاق» :يذمرتلا لاق E :لاقو ؛هظفل

 نع :يباتك يف :“يقهيبلا لاقو .«حصأ :ديعس ةياورو» :لاق .«ءارلاب ينعي ؛ربكلا» : هثيدح يف ةناوع وبأ

 .؟ءارلاب ةناوع يبأ ثيدح يف حيحصلاو ؛يازلاب ديقم زتكلا» : - مكاحلا ينعي - هللادبع يبأ

 ؛ كام ف ةؤافو هيل يفو ندب نادت نم :ًاعوفرم ةمامأ يبأ نعو (ًادج ٍفيعض) (4)- ١١14-64

 ىلاعت ؛ هللا لْصتْلا ؛تام مث هؤافو هس يف سلو ندب نيادت نمو ءءاشأ امہ ُهَميِرَع ىضْرَأو هنع هللا ٌرّواجت

 .«ةّمايقلا موي هميرغل

  - Eهنع مساقلا نع  كورتم وهو .
 هللا ؛ تامو وي ذأ يوي وهو نت نال نم ١ لاق :هظفلو «هنم لوطأ «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو

 يبأو -ديعس نع نيدائسإب هاور دقو - (۲۱/۲) “مکاحلا كردتسم» يف يذلاو ١/٤۳-۲(. /۲) «ناميإلا بعش» يف ينعي 220

 ا  ملعأ هللاو )۲۷۸١(. «ةحيحصلا» يف ققحم وه امك:حجارلا وهو ؛ءارلاب ؛ربكلا»: :ةناوع

7: 



 و
 الثا كفا: ٍةَاقلا موي هل لجو رع هللا لاق ؛ٌتامف ُهَيدْؤُي نأ يو ال وهو اب نادتسا نمو االام ع

 ٍرَخآلا ِتائيَس نم َدخُأ ٌتاَسَح هل ْنْكَت ْمَلنإف ِرَخآْلا ٍتانَسَح يف لَمْ هتانّسَح نم خوي !؟ِهّقَحِب يدل خا
 . يلع لعق

 لاو ذخأ ْنَم» : ا4 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳) - ۰ ۱۷۹۹٩4

 . «هللا ُهَمَلْتَأ ؛اهفالَتإ ديرب سانلا لا ومآ ذخآ ْنَمو ءهنع هللا ىد ؛اهَءادأ ديري سانلا

 1 .امهريغو هجام نباو يراخبلا هاور

 نم لّمح ْنَم» : الي هللا ٌلوسر لاق :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (4)- ١-180١

 . هيلو انأف ؛ُهْيِضقَي نأ لق تام مف .هئاضق يف َدَهَج مد ايد يأ
 .«طسوألا» يف يناربطلاو ىلعي وبأو «ديج دانسإب دمحأ هاور

 هلع كلو ءِنْيَّدللو كل ام :اهل ليقف ءُنَياَدَت ثناك اهّنأ :اهنعو (هريغل ص) (0) 18١17

 . ؛نوع هللا َّنم هل ناک الإ ؟ هنْيَد ِءادأ يف هين هل تناك دبع ْنِم ام» : لوق ةَ هللا لوسر ٌثعمس : تلاق ؟ٌةَحودنم

 .َنْؤَعلا كلذ ٌسمَتْلأ انأف

 نم ةعم لري ْمَل ؛ هئاضقب مم وأ «هؤاصَق هَ ّنْيَد هَل ناك ْنَم» :ةياور يفو (فيعض) (08)- ٠ - ٠٠۲١

 .«سراح هللا

 0. 8 .دمحأ هاور

 «ًاقزر ُهل َبّبَسو «نوع هللا ّنِم هل ّناك» : هيف لاقو «رظن هيف لصتم دانسإب يناربطلا هاورو (نسح)

 نادت ُةَتوِمْيَم تناك :لاق امهنع هللا يضر "”نيصح نب نارمع نعو (فيعض) (3) - ۳-۱۱۲١
 يّيفَصو يليلخ ُتْغِمس دقو َنْيَدلا درن ال :ثلاقف ءاهيلع اوُدَجَوَو ءاهوُمالو ؛كلذ يف اهله اهل لاقف کف

 . «اينّذلا يف هنع هللا هدأ الإ ؛ةءاضق ديري هنأ هللا ملعب اني نادي دحأ ْنمام» : ٌلوقي ةي

 . ؟هحيحص) يف نابح نباو «هجام نباو يئاسنلا هاور

 امّيأ» : ةي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ريخلا بيهص نعو (هريغل ح) (7)- 1807-84

 . «اقراس هللا ّيِقَل ؛هاّيِإ هيفوي ال نأ ٌعمْجُم وهو ًانيد َنّيادت يلجر

 يمثيهلا لاق امك باذك رفعجو «مساقلا نع ريبزلا نب رفعج ةياوز نم ۷۹٤4/۲۹١( /۸) ةريبكلا مجعملا» يف اذه :تلق )١(

2/5 : 

 اهلبق يتلا ةياورلا ىلع قدصي اذهو .«ًاعاطقنا هيف نأ الإ ؛حيحصلا يف مهب جتحم هتاورو ١... :لصألا يف طقنلا لحم (؟)

 تحت !ةحيحصلا» يف جرخم ثيدحلاو ؛ةلاهجلا اهتلع امنإو. ءاهيف عاطقنا الف اذه امأو : اهدهاوشب «حيحصلا» يف يهو -

 . (۲۸۲۲) ثيدحلا

 اهيلإ ثيدحلا َيِرَع يتلا بتكلا يف امك (ةفيذح نبا) :باوصلاو ءاطخ وهو !ةئالثلا نوقلعملاو :(ةرامع) هعبتو ءلصألااذك (۳)

 .يبهذلا لاق امك فرعي ال يعبات وهو 11417(2 /4) ؛ىلعي يأ دنسم# و ء(۲/۱۹۸ ق) اديمح نب دبع دنسم# لثم اهربغو
 . خسانلا نم نوكت نأ الإ ؛ يضرتلا ةلمج ليلدب ؛فلؤملا نم أطخلا نأ رهاظلاو

Vo 



 لاق ؛ تيه نب يفيص نب دمحم نب فسوپ آلا ؛هب سأب ال لصتم هدانسإو «يقهيبلاو هجام نبا هاور

 : .رظن هيف : يراخبلا

 للي هللا لوسر ُتعمس :لاق :هظفلو ءهريبكلا» يف يناربطلا هاورو (ًادج فيعض) (۷) - ٠ - ١١۷
 ٍيلجر اني ءاز وهو تومي موي تام ؛ًائيش اهِقادّص ْنِم اهّيطمُي ال نأ يولي ًةأرما و ٍلجر امي امي :لوقي

 . «رانلا يف ٌنئاخ وهو تومي موي تام ؛ًائيش هن همك نم بطب ال نأ يِوْنياعْيَب لج ْنِم ىرَتْشا

 ٠ . "كورتم ؛ رانيد نب ورمع هدانسإ يفو
 نبت نَه : لاق لب هللا لوسر َّنأ ُهَمَلَب هنأ ؛ ةيواعم ىلوم مساقلا نعو (فيعض) (۸) - ۱۱۲۸-۲۰

 ام برع يضم نأ ىلع داق هللا ّنإف ؛ََو ٍضَْبْمَلَو تامف يوب نأ ىلع ٌصيرَح يضفي نأ برب وهو ندب

 هّنإَف هيد ٍضْقَيُمَل كلذ ىلع تامف يضف ال نأ ديرب وهو ني نبتت نمو «ىفوتمل رفعي ءِدْنِع نِ ءاش

 مل ناف انتل بر انسخ يف دايز لةش امس ني وف ٤1ن هل تالف يقول نان َتْئَبَظَأ : هل لاقي

 .«بولطملا تاس يف ْتْلِمُجَف ٍنيدلا ّبَر تاس ْنِم دا ُتانَسَح هل ْنُكَ

 . (ًالسرم ءاج اذكه : لاقو يقهيبلا هاور

A۰ 17٠:5 كلا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص نسح) (۷) -  

 . (ٌمَهْرِد الو ٌرانيد مت سیل :هتانّسَح ْنِم َّيِضْق ٌمهرد وأ ٌرانيد هيلعو تام

 ُنْيَدلا» ' :8 هللا لوسر لاق :هظفلو «ريبكلا» يف يناربطلاو ءنسح دانسإب هجام نبا هأور (هريغل ص)
 ج نوب يذلا َكاذف ؛هءاضق يولي ال وهو تام نمو بلو انأف ؛هَءاضق يوي وهو تام ْنمَق قايد

 . امهر الو ٌرانيد کموی سيل

ELIكي هللا لوس ناك : لاق هنع هللا يضر شحج نب هللادبع نب دمحم نمو (نسح) (3) ۰  

 ناحبسالا : لاقف هتهبج ىلع هدي عضوف «ةّرصب ضفخ م ءءامسلا لبق ةأر عقرف ٌُرئانجلا ٌُمّضوت ٌثيح ًادعاق

 هلك هللا لوسر ٌتلاس ؛ُدَلا ناک اذإ ىّتح ءانثكسو "نفرق :لاق .«!ديدشتلا ّنِم لزنآ ام هللا ناحبس !هللا
 يف مف تاع م ر هللا يليبس يف ٌلجر ليف ول هديب يسفن يذلاو ءِنْيَّدلا يف» : :لاق ؟لزن يذلا ٌديدشتلا ام :انلقف

 . هيد ىَضْقُي ىتح نجلا لحد ام ٌنْيَد هيلعو لف مث شاع من

 يدركلا ةوميمو ةريره يبأ ثيدح هل دهشيو :لضألا يف هتیب امك عيوت دقو «نابح نبا هقثوو ؛متاح وبأ هاوق ْنكل : تلق )١(

 ٍ : 1 .ًاعم نييتآلا

 نم ءاج دقو !هقلطي الو هديقي نأ فلؤملا ىلع يخبني ناكف ؛ةجح ةقث رهف يكملا رانيد نب ورمع اأو «ريبزلا لآ نامرهق وه قفز

 نسحاا : اولاقف انه هظفل نيبو اذه نيب مهتداعك ةثالثلا طلخو . "حيحصلا» يق هتركذ كلذلو ءارصتخم ةيوق ئرخأ قيرط

 1 !!؟هدهاوش

 يفو 205/١57 /5) «ناميإلا بعش» نم بيوصتلاو ءهل هجو الو ؛«انفرعف ٠١(: /۲) «كردتسملا» هلصأل ًاعبت لصألا (۳)

 0 . . «انعزفو» : يئاسنلا

 نسج «هيؤقي امب هدنم ىلع تملكتو ء(فراعملا ١77 ص) ةزئانجلا ماكحأ» يباتك يف ثيدحلا اذه تدروأ :(ةيبنت)

YY 



 .«داتسإلا حيحص» :لاقو ءهل ظفللاو مكاحلاو ««طسوألا» يف يناربطلاو ''"يئاسنلا هاور

 ينب ْنِم الجر ٌركذ» :ِِكي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) 1808-4

 .ًاديهش هللاب یف :لاقف . ْمُهُّدِهْشَأ ءادهّشلاب ينتنا :لاقف ءرانيد َفلأ ُهَفلسُي ْنأ َليئارشإ ينب ضعب لأس ٌليئارْسإ

 رحبلا يف جّرخف ءىّمسُم لجأ ىلإ هيلإ اهعقدف .تّفَدَص :لاق .ًاليفك هللاب ىق :لاق . ليفكلاب ينتتاف :لاق

 ءاهرقتف ٌةبَسَح ذَحآف ءًابكرم ذجي ْمّلف لجأ يذلا ٍلجألل هيلع َمِدقيو هبَكري ًابكْرَم سما مث .ةتججاح ىضقف

 ملعت كلا ٌمُهَّللا :لاقف رحبلا اهب ىت مث ءاهَعضْؤم حجر ّمُث ءاهبحاص ىلإ نم ًةفيحّصو رانيد فلآ اهيف َلخدأف
 ىفك :ٌتلقف ادهش ينلأسو كب ّيِضرف ؛ًاليفك هللاب ىفك :ُتلقف «ًاليفك ينلأسف رانيد ّفلأ ًانالق ُتَْلَسَت ينأ

 اهب ىّمرف ءاهكْتْعَدْوَتْسا ينإو ءْرِدْقأ ملف هل يذلا هَل تعبأ ًابكرم َدجأ نا ٌتْدِهَج ينأو كب ّيضرف ؛ًاديهش هللاب
 ناك يذلا لجرلا َجرخف .ِهدّلب ىلإ ُجرخي ًابكرم نسمي كلذ يف وهو «فرّصلا مث ءهيف ْتَجَلَو ىح ِرْحَبلا يف
 َلاملا دجو اهرب املف !ًابطَح هلهأل اهذخأف !لاملا اهيف يتلا ٌةَبّشخلا اذإف .هلامب َءاج دق ًابكرم ّلعل ٌرظني ُهَفَلْسأ
 َكيِنآل كرم ٍبَلَط يف ًادهاج ُتْلز ام هللاو :لاقف ءرانيد ِفلأب ىتأو ُهَقَلْسأ ناك يذلا مق مث !ًةَفيحصلاو
 ًابكرم ذجأ مل يّنأ كربخأ :لاق ؟ءْيَشب ّيلإ تعب تنك له :لاق . هيف ُثينأ يذلا لبق ًابكرم ٌثدجو امف «كلامب

 . «ًادشار رانيدلا ٍفْلألاب فرّصناف «ِةَبّشَحلا يف ُهَنَْعَب يذلا ٌكنع ىّذأ دق هللا َّنإف :لاق . هيف ٌتئج يذلا لبق

 .ًادنسم هريغو يئاسنلاو «"اموزجم ًاقلعم يراخبلا هاور

 . هنم ءيش طوقس عنمي امب ةبشخلا رقن ىلط : يأ : نيميجو يازب (َججَر) :هلوق
 نم : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (هريغل ص) 1805-9 -)1١(

 هبحاص ىلإ ُةَيدُي ال نآ يوني وهو اند نادا نمو «ناز وهف ؛اهيلإُهَدَوُي ال نأ يوني وهو ءٍقادَّص ىلع ةأرما جَرَ

 .«قراس وهف ؛- :لاق هُيِسْحَأ -

 .هريغو رازبلا هاور

 هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع يدركلا نوميم نعو (حبحص) (۱۱) - 1807-7

 ءاهعَدَح ؛اهّقح اهيلإ يدرب نأ هسفن يف سيل رك وأ رهملا ّنِم َّلق ام ىلع ةأرما جّوزت يلجر امّيأ» : لوقي ل
 هبحاص ىلإ يدوي ْنأ ديري ال ًانْيَد نادتشا يلجر امّيأو ءِناز وهو ةمايقلا موي هللا يقل ؛اهّقح اهيلإ ٌدّوُي ملو امف
 . «قراس وهو هللا ّيِقَل ؛ةيد هيلإ دوي ْمَلو تامف هلام َّدَحَأ ىتح ُةَعدخ ؛ هّقح

 مقرب بابلا يف] هوحنب بيهص ثيدح مدقتو .تاقث هتاورو ؛««طسوألا و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

0)]. 

 امك يناربطلل هوزع نم ىلوأ هيلإ هوزعف ءًاضيأ دمحأ هاور دقو ؛«ىربكلا» ب هديق نمل ًافالخ !ىربكلا# و ؛یرغصلا» عويب يف (۱)
  ىفخي ال

 يجانلا ىلع كلذ يفخو ء(١۳۸ /4) «حتفلا» عجار «(9۷ /۲) ابروأ ةعبط اهنم يراخبلا خسن ضعب يف الوصوم عقوو : تلق فرقا

 . (5848) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو !يراخبلا لدب دمحأ ركذف
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 : لاق لي هللا وشر َّنأ ؛امهنع هللا يضر ركب يبأ نب نمحرلادبع نعو (افيعض) (4)- ۱۱۲۹-۱
 اميفو نيل اذه َتْذَحَأ اميف !مدآ نبا اي :َلاقيف ويکي نیب فقوي یگح ةقايقلا موی ن ِنْيَدلا بحاصب هللا وعدي»

 . عيَصأ متو ءا ملو ءْبَرْشأ ملو هكا ملف اعا يآ املاك !ٌبر اب : :ٌلوقيف ؟ساّنلا قوقح َتْعَيَض

 َكْنَع ىَضَق ْنَم قحأ انأ «يدّبَع َقَدَص : هللا ٌلوقيف . عضو انمإو «قَرَس امإو قرح اإ ؛[يدي] ىلع یتا ْنكلو

 هک لشن لا لکن وای ىلع لاش عجزت ياز كك يف طيف يرتب ب هللا وعديف .[موبلا]

 00 نبع مقياسا 1| ميسا E ازا دول ارو

 .هب ىرتشا امم لقأب عيبلا يه : (ةعيضولا)

J--1ة هلا وسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع يورو (فيعض ۰ : 
2018 

 يلبس يف هنوف فُعضَت لجرلا : لالخ ثالث يف ٌنّيَدت ْنَم الإ «تام اذإ ةمابقلا وب هيجاص ْنِم ىضقُ نيا نإ

 ند الإ هيراوبو همك ام جَ ال ملن دنع تومي ٌلجرو .وُوُدَعو هللا ٌوُدَع ىلع هب یوق ب نیدتسیف هللا

 . «ةقايقلا موي ءالؤه نع يضف هللا َنإف «هنيد ىلع ةي خكتبن هب ةَبْرَعلا هسفت ىلع فاخ ٌلجرو

 :هنع يضْقَي هللا ناف ضقب ْمَلو تام ّمُن َّنهبف َنّبَدَت ْنَم اللا : هظفلو رازبلاو ءاذكه ؟"”هجام نبا هاور

 ٌلُجَرو . هيد ضقي ْمَلَو ثوميف  اهّوحَن ٌةملك وأ  هثروع َوُدْبَت نأ ٌكاخيف بُت لَ هللا ٍليبس يف ُنوكي ٌلجر
 َتَنَعْلا هفت ىلع قاخ لجو . بَ ضب ملو تامف هبراوُي ام الو هب ب ا ذج مق مليم لجر دنع تام

0 

 ا ل

 ””داسفلاو مثإلا وهو : ًاعيمج نونلاو نيعلا حتف (تّنَعلا)

 ل: ل للا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر رفعج نب هللادبع نعو (هریغل ص) )7-۳

 ْثَمْذا : هنزاخل لوقي رفعج نب هللاٌدبع ناكو : لاق . ةدللا فركب ايف نكي علام بد ينعي ىنح نئاذلا حت هللا

 . ايک هللا لوسر نم هثعمس ْذِإ دعب ؛ يعم هللاو الإ ٌةَليل ٌتيبأ نأ هركأ يّنإف ؛ ؛نْيَدِب يل ُذُحَف

 .دهاوش هلو . اعلا نص لاقو مكاحلاو «نسح دانسإب هجام نبا هاور

 لاق يتلا نع امهتع هللا يضر كرمغ نب هللادبع نعو (حيخص) (11)- 1804-45

 )١( «فلؤملا مالك همها ام فالحب رکا داسال وکر «لوهجمو فعضم هدنس يف كيب رمل :تلق 0

 .هنم ناتدايزلاو ءهيتياور ىدحإ يف دمحأل قايسلا نإ مث . . (78"87) «ةفيحضلا) :

 هولا اذه نسو «فيعض امهالكو ؛يرقاعملا دبع نب نارمع نع يقيرفإلا دايز نب نمج رلادبع مُعنأ نبا هيفو :«(؟475) مقر (9)

 . (راتسألا فشك )١ ٠۳١٤ رازبلا هجرخأ

 او ةا (تنعلا)" :«فشكلا» ىلع هقيلعت يف يمظعألا لوق هنم أوسأ لب هلثمو ءانه رصاق ريسفتلا اذه :تلق ()

 ريسفتلا اذه" ١/1:05(: ق) يجانلا لاق كلذلو انه دوصقملا ىنعملا ديدحت هيف سيل هنأل كلذو !«ىنزلاو ؛طلغلاو «مئإلاو

 حرصأ ناكي - : (مكنم تنعلا يشخ نمل كلذ :نآرقلا يف امك ًاعطق انه دارملا وهوإ- انزلا يف .عوقولاب ربع ولو «تّتعت

 .!رصخأو حصفأو

 يدل ضرما يف باول ىلع ياسو «خسانلا نم هلعلو ءأطخ وهو «مكاحلا دتع عقو اذكو ءواولاب «ورمع نبا».:لصألا (4)

 .(۸ /ءاضقلا ١ *) فلولا هيلإ راشأ
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 .ٌمهرد الو ٌرانيد مَن د سيلف ّنْيَد هيلعو تام ْنَمو «هرمآ يف هللا اض دقف ؛هللا دودح نم ّدَح نود هّتعافش ٌتلاح

 يف لاق نمو عني ىتح هللا خس يف ل ْمَل ؛ملعي وهو طاب يف مّصاخ نمو ؛ُتاَعيسلاو ٹانسحلا اهتكلو
 .هلاق ام جّرخملاب ّينأب ىَّتح «لابَلا "ةر يف سبح هيف سیل ام نمؤم

 : ىلاطتلا اع اق یاو و وپ یئ او واو وبا ءاوزو کو کالا اور

 : لاقف ل هللا لوسو انبَطَخ : لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو (حيحص) (۱4)- ۵ ۱۸۱١

 انهه» : لاق مث .ٌدحآ ُهْبجي بجي ملف . «؟ٍنالف ينب ْنِم دحآ انهه» : لاق يث .ٌدحأ ُةبجب ملف . «؟نالف ينب ْنِم ٌّدحأ انهه»

 ؟نييلؤألا نيَتّرملا يف ينبيجُت ْنأ َكعنَم ام» :لاقف !هللا ٌلوسر اي انأ :لاقف ٌلجر ماقف ««؟نالف ينب ْنِم دحأ

 هئلطي ٌدحأ ام ىتح «هنع ىَدأ یار دقلف .(هنْيَدِب ٌروسأم مكبحاص َّنإ ريخ الإ ْمكب هِوْنأ ْمَل ين - :لاق -

 . ؛هيلع ناك ِنْيدب ةّنجلا باب ىلع سبح مكّبحاص َّنِإ» : لاق هلأ الإ ؛ مكاحلاو يئاسنلاو دواد وبأ اور

 هيد يلع :ّلجر لاقف .«هللا باذع ىلإ ُهوُمِلْسأَف مش ناو ؛ةودفاف مثتش نإف» :ةياور يف داز

 1 . "اضف

 نع يبعشلا نع مهلك هوور : (ميظعلادبع ظفاحلا لاق) .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص» : مكاحلا لاق

 ةرمس نم ًاعامس ناعمسل ملعن ال : ريبكلا هخيرات" يف يراخبلا لاقو .ةرمس نع ِجّنَّشُم نبا وهو - ناعمس

 .ناعمس نم ًاعامس يبعشلل الو

 بحاص) :لاق كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (فيعض) (۱۱)- ١1-5

 . ؟ةدحولا هللا ىلإ وكشي «هنيدب ٌروسأم نيّدلا
 . ةلاضف نب كرابملا هيفو ؛.«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 َمظْعأ َّنإ» :لاق ءب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (فيعض) (۱۲) - ۱۱۳۲ - ۷

 ءةرانلا لهأ ةراصع» : ظفلب دمحأ دنع رمع نبا نع ىرخأ قيرط يف اهريسفت ءاجو «ريثك لحوو نيط :اهحتفو لادلا نوكسب )١(

 . هريغو رباج ثيدح نم (5 /دودحلا 71) يق يتأت دهاوش ةدايزلا هذهل ْنكل ؛2578) «ةحيحصلا# يف هتنيب فعض هدنس يفو

 اللا ةيرتاك لع ع قفز

 يقهيبلا هاور اذكو . ب هيلطي ها جب ام ی س ارش لة وير هلهأ كي ار دقل :لاق» EET ١(: قفز

 ّنأل 2571/0 ؟قازرلادبع فنصم» ىلإ دكأتلل تعجر دقو ؛ حجرأ هلعلو نورحتي) :لاق هلآ الإ (۹ 0

 نم دقف هنأل «دواد يبأ» نم يمظعألا خيشلا هققحم هكردتسا دق نتملا ناب أجافأ يب اذإف هقيرط نم ءاجرخأ دمحأو يقهيلا

 يبأ دنع هقايس نع امهدنع ثيدحلا قايس فالتخال دمحأ وأ يقهيبلا نم هكردتسي نأ هيلع بجاولا نم ناك دقلو < :هلصأ

 . باتكلا يف امك هقايسو «قازرلادبع ريغ نعو ؛دواد

 يسلايطلا دنع ةرمس نم عامسلاب يبعشلا حرصو .ناعمس ركذ نرد .ةرمس نع يبعشلا نع هريغو مكاحلا هاور دق :تلق )٤(

 هدلقو «عاطقنالاب هايإ يراخبلا لالعإ ىفتناو هلل دمحلاو ثيدحلا حصف :ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو «(851 مقر)

 يف ثيدحلا تجّرخ مث .(فراعملا 17 ص) ؛زئانجلا ماكحأ» يف هتركذ دهاش هلو !هب ثيدحلا اوفعضف «ةثالثلا نوقلعملا

 .(7114) ؛ةحيصصلا"
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 ُهَل مدي :ال نم كلو لَو توي نأ +٠ اهنع هللا ىهن يتلا رئابكلا َدْمَب - دبع اهب اقل نأ هللا دنع بوند
 .ةءاضق

 : .يقهيبلاو دواد وبأ هاور

 ّلهأ َنوذؤُي ٌةعبرأ» : لاق ل يبنلا نأ ؛ٌيِحَبْصألا عتام ِنْب ّيَقش نعو (فيعض) )۱١( - ازرع 4
 راثلا ٍلْهأ ضعب لوقي .روبشلاو ٍلْيَولاِب نوعي «ميحجلاو ميِمَحلا َنَْب ام َنْوَمْسَي ءىڏألا َنِم مهب ام ىلع رانا

 زج لرو ريج نه ثوبان هيلع قلش لر :لاق ؟یذألا َّنِم اني ام ىلع انوُذآ دق ٍءالؤه لاب ام : ٍضَْبل
 ام ىلع اناذآ دق ٍدمْبأْلا لاب ام : توباتلا بحاصل لاقي ؛هّمْحَل ٌلكأي ٌلُجرَو امو احب هوه ليس َلُجَرو ءا
 . ثيدحلا هًءافَو وأ ًءاَضَق اهل دج ال ساّنلا ٌلاومأ ِهِدُع يفو تام َدَعبألا نإ : ٌلوقيف ؟یڏألآ نم انب

 14 /بمألا د ۲١1 ىلاعت هللا ءاش نإ «ةبيغلا» يف همامتب يتأيو .نّيل دانسإب يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 . [انه امم متأب ٤ /ةراهطلا 4 يف ىضمو

 قلم نمؤخلا فنا ؛ لات لا يم هلا يضر هوره يأ نعد «يمصا (100-111-4 1

 . «هنع ىضقُي ىَّنح هنْيَدِب

 .«نسح ثيدحا : لاقو يذمرتلاو دمحأ هاور

 . (ٌنْيَد هيلع ناك ام ٌةقَّلَعُم نمؤملا سفت : لاق. : هظفلو ««هحیحصا يف نابح نباو هجام نباو

 .؟نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو

 اطلس اللو السقف انلسمف «لجر يقو : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (نسح) (10)- 1817 - 110۰

 . نارانيد : انلق . .2؟ُنْيَد هيلعأ» : لاق مث د ٌةَوطخ اطخف . هيلغ يّلصت : انلقف «هيلع َيْأصيِ كَ هللا وسر هب انيتآ مث

 ىح يفوأ دق :8ل6 هللا وسر لاقف . يلع نارانيدلا :ةَداَنَق وبأ لاقف ؛ةانيتأف داق وبأ اهَلّمحَتَف ءفرّصناف

 :ٌكلق . «؟نارانيدلا ّلعف ام» : مويب كلذ دعب لاق مث ڈ هيلع ىَّلِصف . .معن لاق . «؟تّيملا امهنم َءیرّبو « ميرغلا

 . «ةتدلج ثدرب دق نآلا» : ايک هللا ٌلوسر لاقف . امهيضق دق :لاقف ؛ادغلا ّنم هيلإ داعف : لاق !سمأ َتامامنإ

 نباو دواد وبأ هاورو .«دانسإلا حيحص# :مكاحلا لاقو «ينطقرادلاو مكأحلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 1 + ,. راصتخاب اهحيحصاا يف نابح

 يأ اذإ اق هللا لوسر لاك : لاق هنع هللا يضر يلع نع يورو (ادج فيعض) (14) 11461

 نإ ءهْيَلَع ةالّصلا ِنَع ك ؛ٌنْيَد هيلع :َليق نإف ؟دْيَم ْنَع ٌلأسَيو ؛ للا لمع ني ٍءيَش ْنَع لاب مَ َراَثَجلاِب
 ْمُكَبِحاَص ىلع م : :ةلك هللا ٌلوسر لاس بكيل ماق امله راج ياف .هيلع یلص ِءُْيَد هيلع َنْيَل :ّلبق
 ٌلوسر اي ّيَلَع امه : يلع لاقف ٠ 'مُكيِحاَص ىلع اوُلَصا : لاقو لكي هللا ٌلؤسر ُهْنَع َلَدَمَف .نارانيد :اولاق .؟ٌنْيَد
 هللا ّكَف .ءاريخ هللا َكاَرَج» : بلاط يبأ نب ٌيِلَعِل لاق مث .هيلع ىأصف 5 للا لوسر مدفن .امهنم ٌءيِرَب !هللا

 ناه كق نمو ديدي ٌنهَتْرُم یهو الإ ؛ْنيَد ِهْيَلَعو تومي ِتْيَم ْنِم سله «ٌكيخأ ناهر تككف امك َكئاهِر

 نيمي لب" : لاق ؟ةّم ةٌماع َنيملسُملل ْمأ ٌةّصاخ ىلع اذه : ْمُهّضعب لاقف . «ةةايقل مذ احر هللا كَ ؛ تي
 . (ًةّماع

 فرح
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 ٠- ه١١ _) )16ديعس يبأ نع ةيطع نع يفاصولا هللاديبع قيرط نم هوحنب ًاضيأ هاورو (فيعض) .

  015071015 10۲يصب راج يأ ل ينل نأ : علل يشر نا نع يرو ادع تس

 نيد هيلع ْنَم ىلع َيْلصُأ نأ يناهن ليربج ّنإ» : لإ يلا لاقف .ْمَعَن :اولاق .0؟ٌنيَد هيلع لَه : لاقف ءاهيلع
 وصار ىف نورت كلا دهام نإ هلا  E"هيلع يلصي نأ ىبأف] .

 .ىلعي وبأ هاور

 ىلع لَم» :لاقف «هيلع يّلصُي ٍلُجَري ياف اک ّيبنلا دنع انك :لاق : هظفلو يناربطلاو (ًادج فيعض)

 هځور ُدَعْصم ال وريف يف هرم هځور لجر ىلع ىلع يص ن نأ مكت امف» : لاق . د :اولاق . «؟نْيَد مُكبِحاص

 ههُعَفْنَت يتالص ناف ؛هيلع ُتْيَلَسَف ُتمق ؛ هتید لجر نم ول ءِءامسلا ىلإ .

 .«كلذ خسن مث «نيدملا ىلع يلصي ال ناك هنأ ةَ يبنلا نع حص دق» :(حيحص) : (ظفاحلا لاق)

 -  )۱۷(- ۱۸۱۳ناك ةا هللا لوسر َّنأ :هريغو ةريره يبأ ثيدح نم "'هريغو ملسم ىورف (حيحص)

 لإو هيلع ىَّلص ًءافو كرت هنأ ثّدُح ْنِإف ,«؟ءاضَق هنْيدل كرت له» :ُلأسيف ؛ُنيَلا هيلع تملا لجرلاب ىت

 يفوت ْنَمَف «ءمِهِسْفنأ ْنِم نينمؤملاب ىَلْؤأ انأ» :لاق حوتفلا هيلع هللا َحَتَق اًملف ««مكبحاص ىلع اولص» :لاق
 .هِتْئَرَوِل وهف ؛ الام كرت ْنَمو .ءؤاضق َيلعف ؛ نيد هيلعو

  7(نيدلا بحاص ءاضرإ يف بيغرتلاو ؛ينغلا لطم نم بيهرتلا)

 ١1( 1814 - ۴( ّئنَعلا ٌلطَم» :لاق لل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص)

 ش ش .«عيتيلف ءيِلت ىلع مكدحأ نأ ذإو مل
 .هجام نباو يتاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ءءاتلا ديدشتب مبنا :نولوقي ثيدحلا لهأو» : يباطخلا لاق . ليحأ : يأ ءاتلا نوكسو ةزمهلا مضب (عبنأ)

 .«أطخ وهو

 ۴٤  )5(- ۱۸۱١:لاق ك هللا لوسر نع هنع هللا يضر هيبأ نع ديرشلا نب ورمع نعو (حيحص)

 ٌةَئَبوقعو ُهَّضْرِع لحب دجاولا ُنَل» .
 «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛ةهحيحص» يف نابح نبا هاور .

 يأ (هضرع لحي) . هنيد ءافو ىلع رداق وه يذلا دجاولا لطم : يأ ءايلا ديدشتو ماللا حتفب (دجاولا ی :

 امنإو !(۷۸ /۳) مقرب هيلإ ةثالثلا هازعو . مهضعب هبذك كورتم (نالجع نب ءاطع) هيقو ء(۷٤-١٤ /۳) «ننسلا» يف ينعي : تلق ()

 ىلإ بابلا رخآ ؛حيحصلا# يف وه هنم لوألا فرطلاو . يلع ثيدح نم رصحخأ وهو «هبقع يتالا يردخلا ديعس يبأ ثيدحل وه

 . «مكبحاص ىلع اولص» :هلوق

 )1۸1٠(. «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛ىلعي يبأ» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس 0

 «زئانجلا ماكحأ» نم هجيرخت رظنا !ةثالثلا نولفاغلا هنع لفغ نأ بجع الف ءديجب سيل «هلافغإف ءاضيأ يراخبلا ءاورو :تلق

 .(17-١017ص)

 فيد



 : هسشبح :(هتيوقع) و . ةلماعملا ءوسب ركذي نأ حيبي

Tooبحب الا ٠ :لوقي لي هللا وسر تعم : ا ل قعر سيلا 001 ل  

 لاقت يقل E تكا بب مرق كافل

 1 . «َلاَمْخُملا َلئاعلاو «لوهجلا ّحْيشلاو «مولَظلا َنِنَعلا ضف غبي هللا نإ : ةياور يفو

 هب سأب ل قش 5 ثراحلاو «يلع نع روعألا ثراحلا و ا يف يابطل «رازبلا هاور

 ! : : .تاعباتملا يف

 a : لاق ايب ئبلا َّنأ ؛هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (فيعض) (۲) - ۱۱۳۸ - ۹

 ريققلاو «٠ ينازلا س : هللا مهّضِفْبي َنيِذَلا ةثالثلاو - :لاق نأ ىلإب ثيدحلا ركذف - هللا مُهُّضِغَنُي ةئالثو
 ريت 22غ < .«مولّظلا ٌنينغلاو ءلاتحملا

 يف :نابح ا «يئاسنلا هوخنب هاورو .امهل ظفللاو ««هحيحصا يف ةميزخ نباو ءدواذ وبأ هاور

 ۷٠ . ١ /تاقدضلا 6 همامتب ىضم] : ءاححصو مكاحلاو يذمزتلاو ؛ةهحيحص»

 هللا يضر ٍِلطملادبع نب ةزمح ٍةأرما سيق ِتنب ةَ نع يوُدو «هريغل ص) (۳) - 1810-60 :
 :لاق مث . ؛عتْمَتم ريغ اهيوق نم قحا اهثبعض ذخأي ال ةمأ هللا سلق اما : يي هللا ل وسر لاق :تلاق امهنع

 نونو و «ضرألا اود هيلع ثّلَص ؛ضار هنع وهو هیر ترص نما (ادج فيعض) (7)- ٠-1159

 ٍ . مْلَظ رهشو ٍةعُمُجو ةليلو موي لك يف هيلع َبُِك ؛طخاس وهو هُميرغ فرصا نمو ءءاملا

 : . ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 ٌلوُسر ىلع ناك: : تلاق اهنعو ((هريغل ص) وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (افيعض)) ١١40-4 - )٤(

 ؛هيضقب نأ راصنألا ّنِ الجر ل هللا لوسر َرمأف هيِضَتْقَي هاتأق دعاس ينب ْنِم ٍلُجَرِل رمت ْنِم قسو ةي ٤ هللا

 لوسر نم م لدعلاب قحأ ْنَمو ءْمَعَن :لاق ؟نِلكَي هللا لوسر ىلع درت : لاقف نأ ىبأف هِرْمَت َنودأرْمَت ه ٌهاضَقَت

 ال ةمأ هللا سدق.ال] ؟ينم ٍلْدَعلاِب ُّقَحَأ ْنَمو ءقَدَص١ : لاق ّمث ؛ِهِعومُد كب هللا لوسر انيع ْتَذَحَتْكاف ؟هنلك هللا

 نم جرخي میرغ نم سيل هل هّنإف ؛ هیضفاو هيدع !ةَلْوَح ايا :لاق مث . «[هعتعتي الو اهديدش نم هقح اهفيعض ذخأي

 بنَ الإ هدب وهو هّمبرغ يول بَ ْنِم سیلو ءراحبلا نونو «ضرألا ٌباود هيلع ْتَّلِص لإ ؛ًايضار ِهميِرَغ دنع

 .أمْنِإ ةليلو موي لك يف هيلع هللا

 . هقيثوت يف فلتخاو ؛ يلع نب نابح ةياور نم «ريبكلأ» و (ظنموألا» يف يناربطلا هاوز

NE A 

 )١( ايلا باو يضيسلا تاق واذ يشمل لع قرا وفيك :تلق  aيعفي ١1020"

 . هبنتف . مهو دواد يبأل هوزع نأ نايب كانه قبسو : تلق (90)

 موي هللا دنع هللا دابع رايخ كئلوأ» : هي هلوق اهيفو كلت نم يناثلا رطشلا اهيف سيلو ءىرخأ ,ةصق اهتكل «معن :تلق )

 .(1571ل9) «ةحيحصلا» يف ةجرخم يهو . «نريطملا نرفوُملا : : ةمايقلا 1

 فردت



 . هأيإ هلطمو هيلإ هدادرت ةرثكب هبعتأو هقلقأ : يأ ؛نيتلمهم نينيعو قوف نيتانثم نيءاتب (هَعَبَْت)

 . هفّوسيو هلطمي : يأ (هميرغ يولي) :هلوقو .اهتوح :(راحبلا نونا و

 أ ثسّدُق ال » : هلك هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو (حيحص) (0)- ۱۸۱۸ - 10۹

 . مَعَ ريغ هَّقح اهيف ُفيعضلا ىطعُي ال

 .٠حيحصلا» ةاور هتاورو «ىلعي وبأ هاور

 شاف هيلع ناك ًانيد هاضافتي كي نبنلا ىلإ ٌيبارعأ ءاج : لاق هظفلو «ةّصقب هجام نبا ارزو (حيحص)

Esُبْلطأ ينإ : لاقف كلك نت يرذت !َكحْيو : :اولاقف «هباحصأ ُهرَهَتناَف . . ينتيضق الإ ٌكيلع جرح :  

 كدنع ناك نإ : اهل ٌلاقف سيق ِتنب َةَلوَخ ىلإ لسرا مث | مث .«؟مثنك ٌقحلا بحاص عم اله» : لب بتلا لاقف . يّفح

 يارعألا ىهقف ؛هضرفاف !هلا قوسراب یاو نأ ياب «معن :ثلاقف . ا رج اجا
 تا

 هَّقح اهيف ٌفيعضلا ٌذخأي ال هك أ تَسْدُق ال هلا ؛سانلا رابخ كئلوأ» : لاقف .َّكل هللا ىَقْوَأ َتْيَقْوَأ :لاقف .ُةَمَعَطَأَو

 . ارصتخم ةشئاع ثيدح نم رازبلا هاورو

 . دیج دانسإب دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلاو (هريغل ص) ()- ۱۸۱۹ ۰

 (روسأملاو بوركملاو مومهملاو نويدملا نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) ۷

 ْنع تزجع دق يّنإ :لاقف هءاج ًاَبَاكم َّنأ :هنع هللا يضر يلع نع (نسح) (۱) 1880-6

 هللا هاد اني ""(ريبص) بج لم َكيلع ناك ْول ل هللا ُلوسر ّنهيِنَمَّلَع تاملك َكمّلعُأ الآ :لاق . يّنِعأذ ياكم

 .(كاوس ْنَّمَع كلضقب ينَغأو «َكِمارَح ْنَع َكِلالَحِب ينفكا ّمُهللا) : لق ؟َكنع

 . اداتسإلا حيحص)» :لاقو مكاحلاو .«بيرغ نسح ثيدحا : لاقو هل ظفللاو يذمرتلا هاور

 تاذ ال هللا وسر لحم : لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (1) ١14-0١

 يف اج كارآ يلام !ةق ةّمامأ ابأ اي» : :لاقف «هيف ًاسلاج َةمامأ وبأ : :هل لاقي راصنألا نم ٍلُجَري وه اذإف دجشسملا موي

 هلق اذإ مالك َكُمّنعُأ ؟هلفأ» : :لاقف !هللا وسر اي ٌنويدو «ينْنَمْرَل مومه : لاق .«؟ِةالَّص ِتْفَو ريغ يف دجسملا

 : تيَسْمأ اذإو َتْحَبْضأ اذإ قه :ل لاق !هللا لوسر اي ىلب : لاقف . '؟كّتْبَ َكنع ىضقو كّمه لجو رع هللا بمد

 كب ٌدوعأو ءنبُجلاو ٍلْخُبلا نم َكب ٌدوعأو ٠ «ٍلّسَكلاو ِزْجَملا َنِم َكيٌدوعأو ءِنّرَحلاو ٌمهلا نم كب ذوعأ يّإ ٌمهللا)

 ثيدحلاو جيرختلا عيزوت نم ةدئاف الف ءًافنآ اهيلإ ٌترشأ يتلا دمحأ ةياور لثم (راتسألا فشك ١١5 /۲) رازبلا دنع وه :تلق )١(

 :كحاو

 «ثيدحلا .٠ . .سدقي ال هللا َّنإ نذإ هللا ينثعب لَه : ظفلب ةريخألا ةلمجلا اهبف ىرخأ ةصق يف ًادج ًارصتخم هاور :تلق (۲)

 )11٤۷(. «ةفيعضلا# يق هتنيب عاطقنا هدانسإ يفر

 ءابلا فذحب (ريص) )٠١۳١/١(: هدنسملا دئاوز» يفو : تلق .«ةياهنلا» يف هلاق .نميلاب لبج مسا :ةلمهملا داصلاب وه (۳)

 . «نادلبلا مجعم» يف اذكو «ةدحوملا

 )٤( «دراد يبأ» نم بيوصتلاو :(الأ) :لصألا )١000(. «دواد يبأ فيعضا يف هتنيب فيعض هدانسإ يفو )۴۷۲( .

KARE 



 . ينبد ينَع ىضقو « يّمَم هللا َبَمْذاف «كلذ ُتْلَقف : لاق «(ِلاجولا ٍرْهَقو نيَدلا َبَلَغ نم

 .دواذ وبأ هاور

141١ - MY iالأ» :اممل هلا لوسر لاق : لاق نع هلا يضر كلام نب سنأ نعو (نسح) (10 -  
 يتؤت ٍلبَج لش وع م كْلُملا كلام م 1) : داعم اي 3 ؟ًكنع هللا ُهاَدألًانْيد دخ ؛َكيلع َناك ول هب وعذت ًءاعد كُمّلعُأ
 ءيش لك ىلع َكْنإ ُرْيَكلا كيب ءا نم لَو ٌكاشت ْنَم رنو است ن َكَلملا عزو است ْنَم َكْلُملا

 اهب يل هر يعتزل ای تامه عاشو اب مهيأ ؛ ءامهّميحرو ةرخآلاو ايندلا ّنمحَر .ٌريِدَ

 .1(لاَوسْنَم ِةَمْحَر نع

 .ديج دانشإب ؛ريفصلا» يف يناربطلا هاور

 موي هَ 4 هدفا لي | هلا لوسر َّنأ : هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع يورو (فيعض) (۲)- ۳ - ۱۱٤١
 ٌيِدوهَيِل !هللا لوسر اي :لاقف .. «؟كَرأ ْمَل يل ام ًداعم ايلا : لاقف ًاذاعُم ىتأ هلي هللا ٌلوسر ىّلص الف ةعمُجلا
 وعدت ٌءاعد َكُمّلعأ الأ داعم اي» : ايب هللا ٌلوسر ُهل لاقف .كنع ينَسَبَحَنأ ءكيلإ ُتْجرَخَف ٠ ءربت نم ةّيقوأ ّيلع
 :لق !ذاعم اي هللا مدا ء- نما بج '"(ريص) و كنع هللا هاذ (ريص) لم ندا ّنِم كيلع ناك ولف ؛هب
 كدب اق نع يو اش نم تو هاست ن َكُْلا عر ءٌءاَت ْنَم َكُْمل يت كلما كلام هللا

 ملا َنِب حلا رخو ليلا يف اهلا جلوثو ءاهنلا يف بلل خلو يدق ءيش ّلُك ىلع َكنِإ رخل
 اج ل نيل ءامهتيحرو ةرجالاو ينألا ٌنمحَر «باسج رغب ءاشت ْنَم درو . حلا نم تملا رخو
 : 1 . هاوي نم ةر نع اهي يني هح يَحْرا «ءاشن نمت ءامهنب

 كفيف خر مف علال يؤ كف .كيدقد قمل عنب لَ لإ اك :ذاعم لاق :ةياور يفو
 «ُتِئَيحَتْسا ىح هثيشخف «قحلا ضعب يلع ٍلجَرِل ناك : تلق .«؟َكَفَلَخ ام !ًداعم اي :لاقف ب هللا لوسر
 اي ىلب :ٌتلق .«؟هللا ُاَضَق ٍلابجلا لاثمأ َكيِلَع ناك ْول َنُهلوقت ت ٍتاميكب َكرْمآ الأ" : لاق . يناقلي ْنأ ٌتْهِرَكو
 ش . هكْلُمْلا كام هللا : : يل : لاق !هللا لوسر

 اچ يف يو «َّنيّدلا ينَع ٍضقاو فَلا َنِم ينم مهلا" : هرخآ يف دازو ؛راصتخاب هوحن ركذف

 . «ٌكِليبس يف ٍداهجو
 د :١ : .يناربطلا هاور

 نم ٌتْعِمس : لاقف ركب وبأ يلع ّلَخَد :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (عوضوم) (1) - 1145-4
 ىلع ناک ول :لاق , «ةباحضأ ملعب مَيْرَم نبا ىسيع ناك» :لاق ؟وه ام :: تلقا .هيِنَمَلَع ًءاعد كي هللا لوسر
 ةّوعدأ ٌبيْخحُم معلا ٌفشاكو مهلا جراف مد :هنع هللا هاضقل كذب هللا اعدف ايد هذ لبج ميا

 ن ومخَر نع اهب ين ةر ينْئَحْراف ءيْمَحْرَت نأ ءامُهَميحَرو .«ةرخآلاو ايندلا َنمْحَر «َنيرطضملا

 ! ! ةثالعلا هلا ةازعر ۰ )٠ «عمجملا» نم بيوصتلاو !(ربص) «يناربطلا» يفوو ةثالثلا ةعبط يف اذكو (ريبص) : لصألا 00
 : ."حيحصلا# نم بابلا اذه يف لوألا ثيدحلا رظناو .1ناذلبلا مجعم» نمو

7 



 رعدأ تكف ءًاهراك اك نيّدلل ٌثنكو ءِنيّدلا نم يب يلع تاکو : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاق .«(ًكاوس

 ٌةثالثو رايد يلع سيمُع ِتنب تدب ًءامسأل ناك :ٌةشئاع تلاق . ينبد ينَع ىضقف «ةدئافب هللا يناتأف «كلذب هللا

 امف ٍءاعّدلا كلذب وعذأ ُتْيُكَن ءاهيضقأام ُدجأ ال ينل ؛اًههْجو يف َرظنأ نأ يحتشاف ّيَلَع لذت ثناكو هارد

 كفقَقَو « ينَع هللا هاضقف «هّنلرو ثاريم الو «ّيَلَع قدصت ِةَقَدَصِب وه ام ؛ ًاقزر هللا ينقزر ىتح ًاريسي الإ ُتْنبَل

 .ُنَسَح لصف انل َّلَضَقو ترو نم قاوأ ثالثب نمحرلادبع نبا ُتيَلَحَو ءًانَسَح ًامسق يلهأ يف

 :مكاحلا لاقو .اهنع مساقلا نع يليألا هللادبع نب مكحلا نع مهلك ؛يناهبصألاو مكاحلاو رازبلا هاور

 عمسي مل هيف ليق ام عم '')مساقلاو «مهتم كورتم مكحلاو فيك" : ميظعلادبع (ظفاحلا لاق) !«دانسإلا حيحص»

 .24! ؟ةشئاع نم

(AYY - eَباصأ ام» :لاق كي هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص)  

 كمك ّيف ِضام < «كديب يتيصان «كتمأ ْنباو «كدبع ُنباو ؛كدبع يّنإ ٌمهللا) :لاقف نوح الو مه طق ًادحأ

 «ٌكقلخ ْنم ًادحأ ُهَتَّْلع وأ «كباتك يف ُهَتلرْنَأ وأ «كّسفن هب تيس كل َوُم مشا لكب كلانا , كؤاضق ّيف ٌلدَع

 . (يّمه َباهَذو ءينرُخ ءالَجو .يرذص رونو ؛يبلق مير نآرقلا لعجت نا ا

 ءالؤه مّلعتت ْنأ انل يغبني !هللا ٌلوسر اي :اولاق .«ًاحّرَق هنرُح َناكم ُهلدبأو هه لجو رع هللا بهذ الإ

 .هَنُهملعَتي نأ ٌنُهَعِمَس ْنَمِل يغبني !ْلجأ» : لاق ؟تاملكلا

 رع ينهجلا ةملس يبأ نع مهلك ؛مكاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نبأو «ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ هاور

 لاسرإ نم ملس ْنِإ ملسم طرش ىلع حيحص» :مكاحلا لاقو .دوعسم نبا نع هيبأ نع نمحرلادبع نب مساقلا
 . ؛هركذ يتأي ينهجلا ةملس وبأو «2"اهَّلْسَي مل» :(ظفاحلا لاق) .«هيبأ نع نمحرلادبع

 يف لاقو «هوحنب يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم يناربطلا ثيدحلا اذه ىورو فيعض (4)- ٠-١١44

 ؛نهومّلعو ؛نهولوقف ءلجأ» :لاق .تاملكلا ءالؤه نُ نمل نوبغملا نإ !هللا لوسر اي :لئاق لاق :هرخآ

 “هحرق لاطأو ءهبرك هللا ّبهذأ ؛نهيف ام سامتلا ؛َنِهَمّلعو «نهلاق نم هنإف

 تاملك» :لاق لل هللا وسر نأ ؛هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو (نسح) (4) - ۱۸۲۳ _- ۹

 نب مساقلا وه امنإو ءهب سيلف :هريغ وأ اذه دارأ ءاوسو ءةمامأ يبأ بحاص يقشمدلا نمحرلادبع نبا يتعب هنأك :تلق )١(

 :دمحأ لاق ءاذه (مكحلا) ةفالاو ؛هيقف ةقث وهو ؛هتّمع يهو ةشئاع نم عمس دقو « مكاحلاو رازبلا دنع عقو كلذك ءدمحم

 . يبهذلا هبقعت هبو . ؟ةعوضرم هثيداحأ»

 امأو .هاصوتساو هيبأ ةاقو رضح دقو ؛يفانلا ىلع مدقم تبثملاو «يراخبلا مهنم ةمئألا نم ةعامج هنم هعامس تبثآ دق :تلق (۲)

 يف هتققح امك عمج ىلع هلاحو همسا يفخ دقو ؛ملسم لاجر نم ةقث وهو «ينهجلا هللادبع نب ىسوم وهف ينهجلا ةملس وبأ

 . ماه هنإف هعجارف 195(4) «ةحيحصلا# يف ثيدحلا اذه يف هيلع مالكلا قيقحت

 دقوا )٠٠١/۲(: مهلوقب هيلع اوبقعو ءهنع ةلهجلا ةثالثلا هلقنو .هفرعي مل نم هيف نأب (۱۳۷ /۱۰) يمثيهلا هلعأ :تلق (8)

 امنإ خيشلاف مهلهجو مهيع نم اونا امنإو !اودصق امو هيلع اوبذكف )۳۷١۲(١! هللا همحر ركاش دمحأ خيشلا هدانسإ ححص

 هاور ىسوم يبأ ثيدح نأ : هتصالخ شحاف مهو يف عقو هنكلو .باصأو «هالعأ هيلإ راشملا دوعسم نبا ثيدح داتسإ ححص

 . (فراعملا )787/١-/1817 ؛ةحيحصلا# يف كلذ نايب رظناف !رجح نبال هازعو . . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ

 بو



 ,.*(ةّلك يناش يل خلضأو ني ةَفرَط يسفن ىلإ ينذكت الف .وجرأ قلتمحو هللا : بوركملا
 .«تنأإلإ هلإ ال» : هرخآ يف دازو ؛«هحيحص» يف نابح نباو «( ''يناربطلا هاور

 مل ْنَم" : :لل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (قيعض) (0) - ۹1۷ - 1١١4

 . بيَت ال ُتيَح نم ُهَقَرَرو اجر ملک نمو ءًاجَرخَس ٍقبض لك نم هل هللا لج هر انفتْسالا

 ؛ بهصم نب مك ةياور نم مهلك ؛ يقهيبلاو مكاحلاو.هجام نباو يئاسنلاو «هل ظفللاو دواد وبأ هاور
 .[15 /ركذلا ١4 ىنضم] «دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو

 ؛ لأ هللا وسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ًاضيأ سابع نبا ٍنع يورو (عوضوم) (8)- 1145- 66

 لك ینو ار یی للا الإ لإ الد یش لک دعب هللا الإ هلإ الو ءِءْيَش لک لبق هللا الإ هل ال) :َلاق ْنَم»

 '  .هِنّرَحلاو ملا َنِم يِفوع ؛(ِءْيَش

 : يناربطلا هاور
 ال) : لاق نع لق هلا وسر نأ نع للا يضر ةريره يبأ نعو(فیعض 00 ۷۵ 114

 . ملا اهُرسْيأ ءاد نيعستو ٍةعْسِي نم ءاود ناك ؛ (هللاب الإ ةّرق الو لوح

 :مكاحلا لا لقد طايتألا يبأ عفار نب رشب ةياور نم امهالك ؛ مكاخلاو «طسؤألا» يف يناربطلا هاور

 .[۹ /ركذلا ١5 ىضم] . ادانسإلا حيحص

 :ة لا لوسر يل لاق : ثلاق اهنع هللا يضر سمع ِتنب ًءامسأ نعو (حيخص) (0)- 1814-17

 ا DE N E جامل الس لا

 “جام نباو يئ ئاسننلاو - هل ظفللاو - دواد وبأ هاور

 بت هب ڈرا ئر هلا لقيلت» : هدنعو :؟ءاعدلا# يف يناربطلا ءاورو (عوضوم) (8) - ٠-١148

 0 توملا دنع زيزعلادبع نب رمع مالك رخآ كلذ ناكو : دازو .«تاّرم ثالث

 دنع لؤقي ناك يك هللا لوسر نا :امهتع هللا يضر ساّبع ِنْبا ٍنعو (حيحص) (5) 18176 -0

 تاوامسلا بر هللا الإ هلإ ال ءميظعلا ٍشرعلا تر هللا الإ هلإ ال ي ١ ٌميظعلا هللا الإ هلإ ال» : بّركلا

 .«ميركلا ِشزعلا برو ضرألاو

 . لسمو يراخبلا هاور

 يف يف بالا .هننسا !يف دواد وبأ هجرخأ دقق كلك سيلو «نئسلا باحصأ نم دحأ هوري مل هلأ .رعشي هيلإ هوزع :تلق (1)

 !ةثالثلا نيدلقملا ىلع يفخ كلذلو :(5040) ثيدحلإ

 ۰ )۲۷٥٥(. «ةحيحصلا» يف ةقث هنأ (ةمعط ربأ) هوار ىلع مالكلا قيقحتو هجيرخت رظنا قفز

 امك ل ثالثا انه طبخ دقو :(50/90) ثيدحلا تحت ؟ةحيحصلا» يف نيبم وه امك ؛ عضي (يبالغلا) اهيف ةياورلا هذه : :تلق (۳)

 ! !زيبمت نود !«نسح# : مهلوقب امهررذصف «حيحضلا» يف يتلا ةياورلاب ةياورلا هذه اوطلخف  ةداعلا يه ..

 . ملسمل قايسلاو ءنيحيحصلا» نم بيزصتلاو ؛بلقلا ىلع «ميظعلا ميلحلا" : :لصألا (4)

 = : لاق هلآ الإ جام ياو يئاشلاو ؟مِيِلَحلا ُيلعلا هللا الإ هلإ ال» : ىلوألا يف لاق هنأ الإ ؛يذمرتلاو) : هلرق انه لصألا يف (0)
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 :ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (حيحص) (1) 18177 - فلفت

 اهب ٌّعْدَيْمَل هّنإف ؛(َنيملاظلا َّنِم تنك يّنِإ كناحبس َتنأ الإ هلإ ال) : ٍتوحلا ٍنطب يف وهو اعد ْذإ نونلا يذ ةوعد»

 . هَل هللا ًباجتشا الإ ؛طَق ٍءيش يف ٌملسم ٌلجر

 . ؟دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «يئاسنلاو هل ظفللاو _ يذمرتلا هاور

 دریل تناك ل اللا لوسر ای لج لاش :4 ةياور يف احلا هازو دج هفيمش) 0

Eٌكِلذكو معلا َنم ُانْيَجَتَفط : لجو رع هللا لوق ىلإ عَمْسَت الا»  

 .[۲ /ءاعدلا ١5 ىضم] .2؟4نينمؤملا يجن

 َكُمّلعأ الآ» : قي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فيعض) (۱۰)- ۱۱۵۰ 3198

 : لاق !هللا لوسر اي ىلب :انلقف .«؟َليئارْسإ ينبب ٌرحَبلا ٌرَواج َنيح ماسلا هيلع ىسوم اهب َمّلَكَت يتلا تاملكلا

 لاق .٠(ميظعلا ٌّيلعلا هللاب الإ ةَرق الو لوح الو ءُناعَتْسُملا َتْنأو ,ىكتشُملا َكيلإو ٠ ُدمحلا كل ٌمهللا) :اولوق»
 لي هللا لوسر ْنم َّنُهتْعِمَس ٌذْنُم نهر امف : هللادبع

 . ديج دانسإب ريغصلا» يف يناربطلا هاور

ORE Eوأ رايس  RTيدانملا ىدان اذإ» لاقل علا  

 دهشت اذإو « ربك رّبك اذإف «يدانملا نحيف ةَدش . وأ ٌبرك هب َلَّرَن نمف «ءاعُدلا َبيِحُتْساَو ؛ءامسلا ٌباوبأ تحف 8

 ىلع ّيح) :لاق (جالقلا ىلع ّيح) :لاق اذإو ؛(قالصلا ىلع ّيح) :لاق (ةالصلا ىلع ّيح) :لاق اذإو دهشت

 ةملكو ءٌّنحلا ِةَوْعَد اهل باجتسُملا ةباجتنملا ةّقداصلا ةّماتلا ةَوغدلا هذه بر ّعهللا) :ٌلوقي مث «(جالقلا
 هللا لاسي عن .(ًاناوُمأو ءايحأ اهلْهأ رايخ ْنِم اَنْلَعْجاو ءاهيلع انئَعْباو ءاهيلع اننمآو ءاهيلع انيخأ «ىوقتلا

 . (ةتجاح

 . 19 /ةالصلا 5 ىضم] !«دانسإلا حيحص» :لاقو «هاو وهو نادعم نب ريفع ةياور نم مكاحلا هاور

 يتَبَرك ام» : لب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (11)- 8 ١١161

 ْذِحَتي ْمَل يذلا هلل ٌدمحلا» و «تومب ال يذلا يحلا ىلع ُتْلَكَوَت) :لق !ًدّمحم اي :لاقف ٌليربج يل لمت الإ مآ
 .؟(4أريبخت ربو لذا ّنِم يلو هل ْنَكَي ْمَلو كّلُملا يف كرش هل نكي ْمَّلو ادلو

 ."دانسإلا حيحص) :لاقو مكاحلاو «يناربطلا هاور

  )16 1١16-6لاق  ْثَعشألا ّنبا ينعي  ميهاربإ نع يناهبصألا ىورو (لضعم فيعض) :

 . (ميركلا شرعلا برو عبسلا ٍتاوامسلا بر هللا ناحبس «ميظعلا شرعلا ٌبر هللا ناحبس ءميركلا ٌميلحلا هللا الإ هلإ الا" =
 . يدنع ذوذش اهيف امهتياورو : تلق

 "ريضنلا ضورلا» يف وهو ءدحاو قسن ىلع ةثالث مهو .«مهفرعأ مل نم هيفو . . ١. : هلوقب يمشيهلا هلعأ .فيعض لب :تلق (1)

4 (. 

 ةفيعضلا» يف هتجرح مث .ثيدحلا نيل وهو ءيربقملا ديعس يبأ نب ديعس نب دعس )204/١( هدانسإ يفو لاق اذك (۲)

(TY) 

 فضي



 ٍءْيَشب الإ هيلع ااف يدي نأ ه وبأ َدارأف ٌوُدَعلا ١ 1 كي هللا لوس ٍدهَع ىلع لجو نإ :ٌلوقي َلْيَضَفلا ُتْعِمس
 «ٌثومي ال يذلا يحلا ىلع ُتْلَكَوَت) : هلوق نم ركل هيلإ بنك : َلاقف ال بتلا ىلإ كلذ اكشف ٠ فَي مل رثك

 0 تاب سو كرات لاق .«(اهرخآ ىلإ 4ادْلَو دخن ْمَل يذلا هلل ٌدمحلا# و
 .هيبأ ىلإ اهب مدّقو مق اريعب َنيعبرأ ٌقاتساف «هنع

 : ¦ .«لضعم اذهو» :(ظفاحلا لاق)

 قاحسإ نب دمحم نع [9 /ركذلا ١41 ؟ميظعلا يلعلا لاب لإ ةوق الو لوح ال بابا يف مدقتو ۷
 رماية هللا وسر َّنأ هيلإ ْلِسْرَأ» :هل لاقف ءٌفْوَع يبا َرِسُأ :لاقف ةي يللا ىلإ ٌنِعَجْشألا كلام ءاج : لاق

 ش . ثيدحلا ركذف ؛هللاب الإ ةو جالو لوح ال : لو نمر نأ

 (سومفلا ةبذاكلا نيميلا نم بيهرتلا)-18 © ٠

۹1YAلام ىلع تفحم: لاق يلا نأ ؛هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نع (حیحص) (1) - 18517 -  

 نِ ةقادصم ا هللا لور انيلع أرق م :هللادبع لاق . هدابضخ هيلعأوهو هللا يهل فح ريغب ملسم ٍءىرثا

 : ١ . «ةيآلا رخآ ىلإ «آليلق ًانمَت مهنامُيأو هللا ِدْهَِب َنورَتْشَي َنيذّلا نإ : لجو رع هللا باتک

 اذک : < :انلقف ؟ٍنمِحرلادبع وبأ مکی ام : لاقف ّيدْنكلا سيق نب ُتَعْشألا ٌلخدَف : لاق هانعمب ةياور يف داز

 لاقف هك هللا لوسر ىلإ انْمَصتْخاَ ؛رثب يف ٌةموصخ يلڄر نيبو ينيب ناك ؛نمحرلادبع وبأ قّدص : لاق .اذكو

 نيمي ىلع فل ْنَم» : لكي هللا لوسر لاقف . يلابي الو تفلح ًاذإ : تلق . «هئيمي أ كادهاش» : ال هللا لوسر

 دهب نورت نبذل ن3 :ثَلَرتو . ٌنابضغ هيلع وهو هللا ّيقَل ؛رجاف اهيف وه ملسم ِءىرما ّلام اهب عطب ربص
 1 .اةيآلا رخأ ىلإ 4ًليلق ًانمث ْمهنامْيأو هللا

 .ًارصتخم هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 (َتْوَمَْرُضَح) ْنِم لجر ًءاج : لاق هنع هللا يضر رجح نب لئاو نعو (حيحض) (۲) - ۱۸۲۸ - 1۷4

 لاقف/ “يبأل ثناك ضرأ ىلع ينبع دق اذه َّنِإ !هللا ل وسر اي : ُيِمَرْضَحلا لاقف لک ّئبنلا ىلإ ةدنك ْنِم لجو

 .ال :لاق . .2؟ةنئَب كلأ» : ّيمَّرْضَحْلل ةي ييبنلا لاقف .قح اهيف هل سیل « اهْعَرْرَأ يدي يف يضرأ ّيه: : يدنكلا

 يش نع عروب سسيلو هيلع تفلح ام ىلع يلابُي ال ٌ”جاف لجرلا لإ !هللا لوسر اي : لاق .اهُنيمي كلف» :لاق

 ُهَلُكْأَيِل لام ىلع تفلح ْنْقَل» :ّرب بدأ امل يلي هللا وسر لاقف "تلخ قلطْناف . «هنيمَي الإ ُهنِم كل ّسيل» :لاقف

 : ش .«ٌضِرْعُم هنع وهو هللا يميل ؛ًامُْظ
 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسم:هاور

 نم رخآو ةدنك نم ًالجر نأ : هنع هللا يضر سيق نب ثعشألا نعز (فيعض) 1184-4 )١(

 يضرأ نإ !هللا لوسر اي :يمرضحلا لاقف «نميلا نم ضرأ يف كي هللا لوسر ىلإ امصتخا تومرضح

 هنع هزابذإو لک هسلجم يف هقالطنال نكي مل كلذ الولر لي هربنم دنع ب هدهع يف تناك امنإ نيميلا.َّنأ ىلع ليلد هيف )١(
 . اذه يباطخلا مالك ىلإ فلؤملا ةراشإ عم كلذ دكؤت ثيداحأ بابلا رخآ يف يتأتو «يباطخلا هدافأ . ىنعم

 فرنل



 يضرأ اهنأ ملعي ام هللاو :هفّلحأ نكلو ءال :لاق .٠؟ةنيب كل له» :لاق .هدي يف يهو ءاذه وبأ اهينّبّصَتْغا
 وهو هللا يقل الإ ؛نيميب الام ٌدحأ عطتقي ال» : لك هللا لوسر لاقف «نيميلل يدنكلا أيهتف .'''وبأ اهينبصتغا
 .هضرأ يه :يدنكلا لاقف . «مذجأ

 ِءىِرما لام اهب عطتقيل نيمي ىلع تفلح نم» : :لاق ًارصتخم ' "جام نباو «_ هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 . (مّدجأ هللا يقل ؛ٌرجاف اهيف وه ملسم

 ا مّصتخا : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (حيحص) (۳) - ۱۸۲۹-۱
 :لاقف . يضرأب ُبَهْذَياذإ : دا ”لاقو ٌربخالا ٌجضف ءامهدحأ َنيمي َلَعَجف : لاق «َتْوَمَرْضَح ْنِم امهُدحأ ٍضرأ

 0 لاق . «ٌميلأ ٌباذع هلو گری الو «ةقايقلا موب هيلإ هلل ظني ال ن ناك ؛ًمْلظ هنيمب اهم وُ

 .اهّدرق

 . «ريبكلا» ىف ىناربطلاو «رازبلاو ىلعي وبأو «“نسح دانسإب دمحأ هاور

 مّصاخ :لاق هنأ الإ ؛ةريمع نب يدع ثيدح نم هوحنب ًاضيأ دمحأ هاورو (حيحص) (4)- ۳۰ -

 . هركذف «توَمَرْضَح ْنِم الجر - سباع نب با سْيقلا ورنا : هل لاقي -ةّدْنك ْنم ُّلَجَر

 . ؛ةيافك هانركذ اميفو «هجو ام ريغ نم ةصقلا هذه تدرو دقو" : ميظعلادبع (ظفاحلا لاق) .تاقث هتاورو

 وهو «نبج : يأ ءارلا حتفب هلأ لمتحيو .هدصاق وه امع ّفنكو ءمثإلا جّرحت : يأ ءارلا رسكب (َعَو)

 .رهظأ لوألاو ءًاضيأ اهمض ىنعمب

 : لاق ةي ّئبنلا نع امهنع هللا يضر يصاعلا ِنب وِرْمَع نب هللادبع نعو (حيحص) )١( - ليدرف "يد

 .2ٌسومغلا ٌُنيميلاو «ِنْيَدلاولا قوقعو ءهللاب ٌكارشإلا : ٌرئابكلا

 : لاق .؛هللاب كارشإلا» : لاق ؟زئابكلا ام !هللا لوسر اي :لاقف 16 يلا ىلإ ءاج ًيارعأ نأ : ةياور يفو
 - ينعي - - ملسم ءىرما لام عطتقي يذلا» : :لاق ؟ٌسسومقلا ٌنيميلا امو :ٌتلق .«ٌسومَفلا ُنيميلا» : :لاق ؟اذام ي

 .«ٌبْذاك اهيف وه نيميب

 ش .اذهب هفلحأ :يأ )1١(
 مهنأ لّلضملا وزعلا ىلع ةئالثلا نيقلعملا تفاهت نمو 498 -۷۷ /1) هةفحتلا“ يف يزملا هيلإ هازع الو ؛هجام نبا هوري مل قف

 . كانه هسفن مقرلا اوركذ دقو ؛«حيحصلا# يف مدقتملا دوعسم نبا ثيدح مقر وه امنإ اذهو (1777) مقرب هجام نبال هوبسن
 دمحأل فلؤملا اهازع ولو ءةصقلا هذه يف ظوفحملا وهو ؛«نابضغ هيلع وهو هللا يقل» : ظفلبو ءانه امم رصخأ وه مث
 )55/١١(: يقهيبلاو «23185/4/0) ةبيش يبأ نبا هاور كلذكو .(7515/5) «هدنسم» يف هنإف «باصأل هجام نبا ناكم
 . (1۳۷ ۲٠۳/ /۱) «ريبكلا# يف يناربطلاو

 )٠١١۹(: رازبلا ظفلو «بارصلا هلعلو ء«فلحي# )۱۷۸/٤(: ؟عمجملا» يفو «هدنسملا» هلصأل ًاعبت لصألا اذك :تلق (۳)
 ؟هنيمي الإ يل سيل !هللا لوسر اي :يعدملا:لاقف :*؟وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلحتأ# :هيلع ىعدملل كو هللا لوسر لاقف
 .هوحن (17/58/5) ىلعي يبأ ظفلو

 ؛ ححصي نأ هدانسإ قح نإ ؛هب افرع يذلا امهحماست فالخ وهو « ةثالثلا نودلقملا امهدلقو ؛(1۷۸ /) يمثيهلا لاق اذكو )5
 .مهريغو «نابح نباو دعس نبا هقثو دقو ء(جاجحلا نب تباث) ريغ ملسم لاجر تاقث مهلك هلاجر نال

 فرخ



 دمحم دمتم ناسنإلا اهُقلُي يتلا ةبذاكلا نيميلا تيش يمس :(ظفاحلا لاق) . ئيئاسنلاو يذمرتلاو يراخبلا هاور

 يقال - ةمجعملا نيغلا حتفب - اوس كنا تالغا ماع ماس مورا ام اھ ل

 .ةرخالا يف رانلا يفو ءايندلا يف ملإلا يف تفلاحلا

YAYة هللا لوس را لاق : لاق هنع هللا يضر سيث نب , هللادبع نعو (حيحص نسح) (5)- 1881 - : 

 ىلع لج فب ال ديب يسفن يذلاو « سسومفلا نيمبلاو ءِنيدلاولا ٌقوقعو ؛هللاب كارشإلا : رئاہکلا ربكأ ْنِم»

 : . «ةمايقلا موب هبلق يف ةت ثئاك الإ ؛ ؛ةضوعب حانج ٍلثم

 نقيل ا N (هحيحصاا يف نابح نباو ء««طسوألا» يف ٰيناربطلاو ءهنسحو يذمرتلا هاور

 e درعا حاج لما a ةرعفاس امر بيتر 3

 . «ةمايقلا

 تليجالا درتي قا ماب لعند A تلك نوعا هثيدح يف يذمرتلا لاقو

 ! . ..«ةقايقلا موي "7 ىلإ] هبلق يف ُةَمكُ

RE AE,وما  radهل سيل يذلا ِنَّذلا نم دعت انك :  

 . ٍلَجّرلا لام هنيميب حطي لجرلا :لاق ؟ٌسومَعلا ْنيميلا امو : ليق . نمومغلا َنيميلا ؛ةراًقك

 . ؟امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 يف اه هللا لوشر ٌتعمس : : لاق هنع هللا يضر ءاَصْرَبلا نب ثراحلا نعو (حيحص) (8) 14 4-6

 منج م الا ني اتم الف هوا نیمی وبعا لام ملل نسا : لوقي وهو نيترمجلا نيب جحلا

 ! ا ًاثالث وأ نيترم - مكبناغ

 يف نابخ نب باو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاورو .متأ وهو ءهل ظفللاو ءاهححضو 'مكاحلاو «دمحأ هاور

 . (رانلا يف ًاتيب أويل : الاق امُهّنَأ الإ ؛ !هحيججصا

 ٌنيميلا» : هک نأ ا يو كوع یک ا ی هه سر ىلا فلكل

 .2- لاملاب ٌبهذت وأ - ّلاملا بهذ ةرجافلا

 . فوع نب نمحرلادبع هيبأ نم ةملس يبأ عامس حص ول حيحص هدانسإو «رازبلا هاور

 DJ APTA TAY ٠( ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (هريغل ح) 06

 ةرجافلا يميل َصلا نِ باول عرس هيف للا عيا ءْيَش نم امو « ءيا ابا لَنا وه هب هللا يم امم

 «عقالب ٌرايدلا عدت .

 يف خرخما وهو «ىرخألا رداصملا لكو (1191) «هراوملا» نم حيحصتلاو :هيتعبطي ؛ناسحإلا» يف كلذكو :(ةيك) :لصألا (1)

 !مهتداعك «ةثالثلا قيقحتلا وعالم اهل هبنتي ملو . (797514) «ةحيحصلا

 ةياوز نيبو:اهنيب قرفلا يلجني اهبو ؛(555 /۳) ًاضيأ «دنسملا» و )١1194/1( «يذمرتلا» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس )۲( ٠

 ظفلا لعلو :يبهذلا هقفاوو ءاهححصو .؟ةةمايقلا موي هبلق يف ةتكن هللا اهلعج» : ظفلب ًاضيأ مكاحلا دنع هذهو «يغهيبلا

 . ثيداحأ ةسمخ دعب يتالا ةبلعث نب هللادبع ثيدح هل دهشي هلال حجرأ يذمرتلا

VE 



 . يقهيبلا هاور

 ال هللا ىقل ْنَم» : لل هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ ةريره ىبأ نعو (هريغل ح) 7/185-4 - )۱١(

 سمخو .. ةنجلا لع وأ هلا هلم طار عيسو ءًابستحم هسفن اهب ةبيط هلام ةاكز ىدأو ءاعيش هب كرشي

 عطتقب ةرباص ٌنيميو ءِحّزلا ّنِم رارفلاو «نمؤم ُثْهَبَو ءٌقح ريغب سفنلا لو «هللاب كرشلا :ةرافك نل سيل
 . ىح ريغب الام اهب

 ١١[. /داهجلا ٠١ ىضم] .عامسلاب حرصي ملو «ةيقب هيفو «دمحأ هاور

 ٌفلح ْنَم» : لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو (حيحص) (۱۲) - ۱۸۳۷-۹

 .هرانلا ّنِم ُهدَعْفمأوبتيلف ؛ةبؤاك ٍةَروِبْصَم نيمي ىلع

 يه :ةروبصملا ُنيميلا» :(يباطخلا لاق) .هامهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو دواد وبأ هاور

 «سبحلا ربصلا لصأو «ربصلا نيمي يهو «سبحي نأ ىلإ اهلجأ نم ربصيف «مكحلا ةهج نم اهبحاصت ةمزاللا

 ."!هيلع ًارهقو «لتقلا ىلع ًاسبح : يأ «ًأربص نالف لتق : مهلوق هنمو

 وهو كلام نب بْعك ّنب نمحرلادبع ىتأ هنأ : ةَبَلعَت نْب هللادبع نعو (هريغل ص) (۱۳) - ۱۸۳۸ - ۰

 تمم لاه :لاقت هلع كملف :لاق ذاب نمعأ وهو هب بلا دق (تیبلا فلخ فاطف "اورج رازإ يف

 عطفا نما :لوقي كي هللا لوسر ٌثعمس :لوقي كابأ ٌتعمس :لاق .يردأ ال :ٌتلق ؟ثيدحب ثّدحي (*”كابأ

 . «ةمايقلا موي ىلإ ءيش اهرب ال هبلق يف َءادْوَس َةَمْكُن ثناك ؛ ةبذاك ٍنيميب ملسم ِءىِرْما لام

 1 . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 لج هللا نإ» : لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (خيحص) ۱۸۳۹-۱ - )١14(
 ام كناحبس :لوقي وهو شرعلا َتْحَن رشم هقنعو «ضرألا ٌهالجر ْتَقَرَم دق كيو ْنع تّدحأ نأ يل َنذأ هُرُكِذ

 1 1 . «ًابؤاك يب فلح ْنَم َكِلذ َمِلع ام : هيلع ٌدريف .اّبر كمظغأ

 . دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ٠ حيحص دانسإب ''يناربطلا هاور

 :لوقي لي هللا وسر ٌعمس هلأ ؛هنع هللا يضر كيتع نب رباج نعو (هريغل ص) (19)- 1840-5

 .ًارركم ًامقر هئاطعإل انررطضا اذل ؛باتكلا دادعإ مامت دعب انه ثيدحلا اذه كرادت مت دقل )1١(
 )٠١/٤(. :نتسلا ملاعم» (۲)

 حتفب وهو :يجانلا لاق ءهلوأ نم ًائيش هنم فلؤملا رصتخا دقو 42794 /4) ؛كردتسملا نم حيحصتلاو «هزخ» :لصألا (۳)

 . درجتم يأ : ءارلا نيكستو ميجلا

 «ةحيحصلا يف جرخم وهو ؛«كردتسملا» نم حيحصتلاو «خاسللا ضعب نم أطخ هلآ رهاظلاو .«قلخ قاط يذ" :لصألا (5)

 !ًاضيأ ةثالثلا نوقلعملا هل هبنتي ملو «.(7754)

 هلو :ًاريثك ًافالتخا همسا يف اوفلتخا دقو ؛«ةيؤر هللادبع هنبالو ؛ةبخص ةبلعثل» :ينطقرادلا لاق .ريعص يبأ نب ةبلعث ينعي (0)
 .(15174) مقرب «دواد يبأ حيحص» يف وهو ««نئسلا# يف رخآ ثيدح

 . هل ظفللاو «ديج ريغ فلؤملا قالطإفد 18١-١181( /5) «عمجملا# يف هب هديق كلذكو اطسوألا» يف :يأ (5)

7:١ 



 نيش ناك ناو !هلا لوسداي : لبق . هَرانلا هل َبَجْوَأو «ةّنجلا هيلع هللا مر حني ملسم ورث لام عتق

 ّْ . ًاكاوس ناك نإوا : لاق ارس

 .. ادانسإلا حيحصا .: لاقو مكاحلاو «هل ظفللاو ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور .

 هللا لوس نأ هن هللا يضر يثراحلا ةبلع نب سايإ ةمامأ يبأ نو (حيجص) (15)- 1841-5

 اعيش ناك ْنإَو اولاق . نجلا هيلع مّرحو ءرانلا هل هللا َببْوأ دقف ؛هنيمبب ملاسم ءرما قح عطفا نما: لاق كك

 : .«كارأ نم ًابيضق ناك نإ : لاقف ؟هللا لور اي ًاريسي

 . هجام نباو يئاسنلاو ملسم هاور

 م ` اال كارأ ْنم ًابيضق ناك ْنِإو" :ررك هلأ الإ ؛كلام هاورو (حيحص)
 ٌفِلْحَي ال» د: هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (17/)_ 1847-14

 .«ًرانلا هل ْتّبجَو الإ ؛ٍبطَر كاوس ىلع ولو ةمثآ نيمي ىلع ٌةمأ الو دبع ٍربثِملا اذه دنع

 5 دانسإب هجام نبا هاور
 2 : الب هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حيحص) (۱- ام18 1

 .«رَضْخَأ كاوِس ىلع ولو «رانلا ّنِم ُهدَمْفماَوبَيْلَف ؛ اذه يربنم دنع ةَمِثآ نيمي ىلع َفَلَح

 ميلا تناك : (ظفاحلا لاق) . كاوسلا ركذي مل ء«هحيحص» يف نابح نب باو «هل ظفللاو هجام نبا هاور

 معلا رع يحوم «باطخلاو ِدْيبَع وبآ كلذ ركَذ .زبنملا دنع اهي هللا لوسر دهع ىلع

 .«ملعأ هللاو

 فيلا امن" : اک هللا ٌلوسر لاق : لاق اههنغ هللا يضز رمع نبا نعو «!فيمض) (؟)-1156- 1141

 . مَن وأ ٌثْنِح

 8 .[۱۲ /انه یضم] . N RES كر

 ةر هتيم دفا هلا : هنع هللا يضر ميم نب بج نعو (فوقوم فيعض) (۳) 1165 ۷
 3: . ينيمي هب تيدا ٤ ىس وه امّنإو ءًاقداص ُتْفَلَح ُتْفَلَحْوَل ةبغكلا برو : لاق مث .ٍفالآ

  eريج دانسإب . ٤

 - 4(- 1191( ُتْيَرَتْشا : لاق هنع هللا يضر سيق نب ثعشألا نع ًاضيأ هيف" )یورو (فوقوم فيعض)

 ا
  8(ابرلا نم بيهرتلا)

 ۸ -_ ۱۸١١ - )١( سا اونجا : لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيخص)

 .اهنمناذهو !هنع ناميلس نب قاحسإ ةياور نم ناك ام ةصاخبو ؛هوفعض ؛ ؛يفدضلا ىبحي نب ةيواعم هبفو فيك : :تلق )1١(

 دواد وبأ لاق امك فيغنض وهو «(يلجبلا بيسملا نب ىسيع) (10417 ۳۳١/ /۲) هيفو .ًاضيأ «طسوألا يف ينعي :تلق (2؟)

 .هريغو
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 الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو < ءدحسلاو ءهللاب كرشلا» :لاق نّه امو !هللا لوسر اي :اولاق .«تاقبوُملا 7

 ل ا ا ٌنحلاب

 ١١[. /داهجلا ١7١ ىضم] .يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 .تاكلهملا :(تاقبوملا)

 َةليللا ٌتيأر» : الڳ يبتلا لاق :لاق هنع هللا .يضر بدنج نب ةرمس نعو (حيحص) (۲) - 1848-48

 طش ىلعو 6 تاق لجر هيف مد ْنِم رهن ىلع انتا ىتح انفلطناف ءِدَسّدقم ضرأ ىلإ يناجرخاف يناينأ نيل
 هّدرف هيف يف ٍرجَحب لجرلا ىّمر جرخي نأ دارا اذإف ءرهنلا يف يذلا ٌلجرلا َلبقأف «ةراجح هيدي نيب لجو رهتلا

 ؟رهنلا يف ةثيأر يذلا اذه ام : ٌتلقف . ناك امك ٌعجريف ءرجحب هيف يف ىمر جريل َءاج امّلك ّلمجف ناك ٌثيح

 . «ابكلا لك : لاق

 ٤١[. /ةالصلا 5] ًالوطم «ةالصلا كرت» يف مدقتو ًارصتخم «عويبلا» يف اذكه يراخبلا هاور

 ءابرلا لك ي هللا ٌلوسر نعل :لاق هنع هللا يضر دوعسم ِنْبا نعو (حيحص) (۳) - 1845-0

 لو
 مهلك ؛«هحیحص) يف نابح نباو «هجام نباو «هححصو يذمرتلاو دواد وبأ هاورو . يئاسنلاو ملسم هاور

 .«ةبتاكو هُيَدهاش» :هيف اودازو هئم عمسي ملو «هيبأ نع دوعسم نب هللادبع نب نمحرلادبع ةياور نم

 لآ كَ هللا وسر ّنعَل :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حيحض) 1847-0 - )٤(

 .«ًءاوس ْمِه» :لاقو ؛هّيدِهاشو تاكو ؛ةّلكومو ءابّرلا

 .هريغو ملسم هاور

 ةئابكلا» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (0) 1848-01

 ُفْدَتو خلا موي ٌرارفو «ميتيلا ٍلام لکاو ءابّرلا ٌلكأو ءاهَّقح ريغب سفنلا لتقو «هللاب كارشإلا َّنُهْلَوأ : عبس :
 . «هترْجه دعب بارغألا ىلإ لاقتنالاو ا

 ١١/١١[. ىضم] . تاعباتملا يف هب سأب الو «ةَمَلَس يبأ نب ورمع ةياور نم رازبلا هاور

VYهللا ل وسر نعل : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ةفيحج يبآ نب نوع نعو (حيحص) (3) - 1844 -  

 .نيرّوصملا نَعلو «ٌّيغَبلا بسكو ءٍبْلكلا ِنمَث نع ىهنو فلك ومو ءابّرلا ّلكآو ةَمِشْوَتْسِملاَو ةّمشاولا ةي
 .«يئاوّسلا هللادبع نب بهو ةفيحج يبأ مساو» :(ظفاحلا لاق) .دواد وبأو يراخبلا هاور

V4هلک ومو ءابرلا لآ :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (۷) 18 -  
 دعب ًايارعأ ٌدّترملاو ءةقدصلا يوالو ءنْمُحلل ٌةَمِش ةّمشؤتسملاو ٌةَمشاولاو هپ اومِلَع اذإ ٌهابتاكو .ةادهاشو

 .فلؤملا هيلإ راشأ يذلا ناكملا يف تضم دقو ؛ حضوأ هذهو ."حبسي حباس لجر رهنلا يف» ةياور يفو 0(

 «ءاورإلا» و ء(1۷ /عويبلا )١7 يف.دوعسم نبا ثيدح ىلع قيلعتلا رظناف «مدقت امك حجارلا ىلع هنم عمس لب :تلق )0

(A01۸8 /0) . 
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 1 . هلي دمحم ٍناسل ىلع نونوعلم ؛ةرجهلا

 .ةمايقلا موي :هرخآ يف اذازو ؛«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو عت وی وخت ةا ٠

 نع هاور هلا «ةميزخ نبا الإ ؛دوعسم نبا نع روعألا وهو  ثراحلا نع مهلك هور” :(ظفاحلا لاق)

 : .دوعسم نب هللادبع نع قورسم
 ىلع نح عبزأ :لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ًادج فيعض) (۱) - 20 ١۵۸

 ٌقاعلاو ا ءابّرلا لكاو «ِرْمَخلا ُنِمْدُم .: اهّمِيِعَن مهقيذُي الو ةّنجلا مُهَلَخْدُي ال نأ هللا

 ٍ . «هّيَدلاول

 حيحاصاا . eames هي نب حوا مارا كاجو

 !«300دانسإلا

 لق ل ينل نع هع هلا يضر دوعسم نب يع د - هللادبع نعو (هریغل ص) (4) ۔ 1801- 5

 . هم لجرلا حكني نأ ثم اهر نأ ًاباب نوعبسو ثالث ابّرلا»

 لاك لا ل SA E «ملسمو يراخبلا طرش ىلج حيحص»' :لاقو مكاحلا هاور ش

 يف دانسإ هتاور ضعبل لحد .هّئاكو ءًامهو الإ هملعأ الو "دانسإلا اذهب ركنم نتملاو «حيحص دانسإ اذهل

 0 .دانسإ

 لثم كرشلاو يب عبس طي "ایر : لاق للي ّيبنلا نأ ؛ هنعو (حیحص) (4) 1861-7

0 

 .«كلذ لقب كرشلاو : راستا حيحص دانسإب هجام نبا دنع وهو :«حيحصلاةاور هتاورو ءرازلا او

 ايرلا» 5 ا لاق منعت هللا يضر ةريرجا با نعو (ةريغلابص) 1 ۸_0 -) ٠

 ش اهم ىلع عقب يذلاك اهانذأ ؛ باب نوب

 ا اا «دانسإلا اذهب بيرغ : لاق مث ءهب ساب ال دانسإب يقهيبلا هاور

 .1كورتم :يئاسنلا لاق ميهاربإ :تلق» :هلوقب (۳۷/۲) يبهذلا هبقعتو :تلق )١(

OE اذه يقهيبلا لوق ىلع نيقلعم مهلوق مهمهف ةلقو ةثالثلا نيقلعملا لهج نم EOD) 

 يف ةجرخم يهو «هدهارش ةرثكل ءهريغل لقألا ىلع حيحض يدنع ثيدحلاو . رهاظ وه امك هنتملا ركذأو ءداتسإلا ححص»

 ."ملسملا لجرلا ضرع ابرلا ىبرأ َّنإَو» : ظفلب ةمتت ايها تيتو ؛(141/1) ؛ةحجبصلا#

 ١ . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۳)

 ليس ير يس فطور «ةيتحتلا ةاثملاب ايرلا) : 51 /15) «راتسألا فشك» يف عقوو .ء(ىبرلا) نم ةدحوملا ءابلاب )5( 
 «دنسملا» ئف: وهف ء«فشكلا» لصأ هرازبلا ٌدتسم» لثم .هريغو باتكلا يف تباثلا نيفلاخم وه امك .هولقنف ةثالثلا

 نذل ؛ ؛آطخلا ىلع لدي ثيدحلا نم يناثلا رطشلا نأ اوفرعل هقفلاو ملعلا نم ءيش مهدتع ناک ولو .(0915/518/1)

 كرشلا» :لْيِق ول امك ريصي هنأل ءذئنيح ىنعملا ميقتسي الف ٠ باتكلا لوأ يف «ءايرلا نم بيهرتلا» يف مدقت امك كرش (ءايرلا)

 كلذ لثم كرشلاو .: راصتخاب (۲۲۷۵) هجام نبا هاورو» :هبقع اولاقف ةلب نيطلا يف اوداز مث ««كلذ لثم كرشلاو . . عضب

 .ناعتسملا هللاو .اضيأ ةباتكلاو ريبعتلا نونسحي ال مهنأ ىلع لدي امم اذهو «ًاضيآ هجام نبا دنع ءايلاب ثيدحلا نأ اومهوأف
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 “× ثیدحلا ركنم اذه دايز نب هللادبعو :لاق .رامع نبا ينعي

LS ۷۰4مَهْردلا» : هت  

 . «مالشإلا يف اهيئزب ةينَر نيثالثو ةثالث نم هللا دنع ْمَظْعَأ ؛ ابرلا ّنم ٌلجرلا هبيصي

 ."هنم عمسي ملو «هللادبع نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 وهو «هللادبع ىلع ًافوقوم امهريغو يوغبلاو ايندلا يبأ نبأ هاورو (فوقوم فيعض) (۳) - ٠-1150

 هنأ ىتأ نمك ًابوُح اهرغصأ «ًابوُح نوعبسو نانثا ابرلا : هللادبع لاق : هقرط دحأ يف فوقوملا ظفلو « حيحصلا
 الإ ءةمايقلا موي رجافلاو ٌربلل مايقلاب هللا نذأيو :لاق . ةينز نيثالثو عضب نم ٌّدشأ ابرلا نم ٌمهردو ءمالسإلا يف

 : . 4 ٌنسملا نم ٌناطيشلا ُطبَحَيَي يذلا ٌموقي امك الإ) ٌموقي ال هنإف ءابرلا ٌلكآ

 ًاثالث َيِنْزأ نأل : لاق رابحألا بعك نع ديج دانسإب دمحأ ىورو (فوقوم حيحص) -)1١( لا كفل

 .ًابر ِهتلَكأ َنيح هّتلَكأ يأ هللا ُمّلعي ابر َمَهْرِد لك نأ نم ّىلأ ٌبحأ هيل نينالثو

 لاق :لاق امهنع هللا يضر ةكئالملا ليسغ  ةلظنح نب هللادبع نعو (حيحص) (17)_- 1١8868-09

 . هير نيئالثو س نم ٌدشأ ؛مّلعي وهو ٌلجرلا هلكأي ابر مهرد» : لَ هللا لوسر

 دلاو ةلظنح» :(ظفاحلا لاق) .«حيحصلا» لاجر دمحأ لاجرو ««ريبكلا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 جرح ةَعْيَهلا عمس املف ءهسأر يقش دحأ لسغ دقو اب دحأ موي ناك هلال ؛ةكئالملا ليسغب بّقُل هللادبع

 .“ هلت ةكئالملا ُثيأر دقل» : هللا لوسر لاقف «دهشتساف

 لَو هللا لوسر اتبطخ :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (هریغل ص) (۱۳) 1805-0

 تس ْنِم ةئيطخلا يف هللا دنع ُمظْعَأ ؛ابّرلا ّنِم ٌلجرلا هُييصي َمَهْردلا َّنإ» :لاقو هاش مّظعو ابرلا َرْمأ ركّذَ

 .«مِلْسُملا ٍلجرلا ضرع ابرلا ىبزأ َّنإو «ٌلجرلا اهينز هين َنيئالثو
 . "يقهيبلاو «ةبيغلا مذ» باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور

 ْنَم١ : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يوُرو (فيعض) (4)- ۱۱۹۱-۳

 .٠٠ .ثيدحلا ركنم دايز نب هللادبع (2070) يقهيبلا دانسإ يف» )5١18/5(: اولاقف ةلهجلا نوقلعملا مالكلا اذه مهفي مل ()

 .رهاظ وه امك «هبرغتسا يذلا بقع هفرط قاس يذلا هدانسإل هنم لالعإ وه امنإو «يقهيبلا دانسإ يف اذه سيلو

 بزاع نب ءاربلا ثيدح يمثيهلا هب لعأ امنإو !(دشار نب رمع) ب يمئيهلا نع الفن هرلعأ مهنأ ةلهجلا ةثالثلا طيلاخت نم (۲)

 .هريغل 'حيحصلا» يف وهو . باوصلا وهو !روكذملا هلالعإ ًاضيأ هنع اولقن هتحتو .ثيداحأ ةعبرأ دعب لصألا يف روكذملا
 .ًافوقوم هركذف :لاق مالس نب هللا دبع نأ ؛يناسارخلا ءاطع قيرط نم (29014) «بعشلا# يف يقهيبلا هاور اذكهو :تلق (۳)

 . (1۷0۸) «ةفيعضلا) يف جرخم وهو « عطقنم دانسإ اذهو

 . 00/37/1717 /9) «ءاورإلا» يف جّرخم حيحص ثيدح وهو : تلق (4)

 هدانسإل يقهيبلا لالعإبو ء«يوُر : هلوقب هايإ فلؤملا ريدصتب مهنم ًارارتغا حيحصلا ثيدحلا اذه ةثالثلا نوقلعملا فعض دقل ()

 ثيدحلا مه اونسح دقو ؛بابلا ثيداحأ هل دهشي هنم لوألا رطشلاف «قرطلا ةرثكب ثيدحلا ةيوقت ةدعاق اولهجو ؛هتاور دحأب

 يف يتأيس امك (4110و ۳۷۱۳) مهمقرب اهضعب ًاضيأ مه اونسح دهاوش هل هنم يناثلا رطشلاو ءمدقت امك هلبق يذلا
 !؟نوبتكي ام نولقعيو نوملعي اوناك ول هيرطش توبث عم فيعضتلا ميقتسي فيكف «(19/77)

>,” 



 لم وه بد نی اذ لكأ نتو ءا اوسر زو هل نم ءىرت داف ؛اقح هب سيل لیا اعلاف لام ۰ ماهر
 .«هب ىلؤأ ٌرانلاف ؛ٍتْحُس ْنِم هّمْحَل تبن ْنَمو ٠«ْينَر نیئالثو ةثالث

 تين ابيلا َّنإ» :لاقو «ًاملاظ ناعأ نم» ركذي مل يقهببلاو N هريغصلا» يف يناربطلا هاور

 ' .ثيدحلا هَهْلَر نيئالثو سمخ ْنِم ٌدشأ ابر ْنِم ٌمَهَرِدو .مالْسإلا يف ها یا نم لكم اباب رووح ءاباب نوعبسو
 ابرلا» : كي هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ٍبزاع نب ءاربلا نعو (هريغل ص) (14) - اممال اماما

 ٠ .«ديخأ ٍضْرِع يف لجرلا ةلاطيشا ابرلا ىبرأ ناو هَ هم جلا ٍنابْنِإ لم اهانْأ ءباب نوعبسو ِناننا

 . قو دقو ؛دشار نب رمع ةياور نم «طسوألا» يف يناربلدلا هاور

 ابرلا» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو.(هريغل ص) ۱۸٩۸-6٥ - )٠١(
 .«هنأ لجرلا َحْني نأ اهُرَسْيأ ؛ًابوُح نوعبس

 يبأ نبا هاورو .هنع يربقملا ديعس نع  قثو دقو - س نا لع اتم ؛يقهيبلاو هجام نبا هاور

 .هوحنب مدقتو ٠ . ةريره يبأ نع هيبأ نع هاو وهو - ديعس نب هللادبع نع ايندلا

 . مثإلا وه :اهحتفؤ ةلمهملا ءاحلا مضب (بوحلا) 1

 هللا ٌلوسر ىهن : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع (هريغل ح) (15)- ۱۸۵۹ - 1۸1٩

 .«هللا ٌباذع ْمهِسْفنأب اوُلَحأ دقف ؛ ةيرق يف ابرلاو انزلا رهظ اذإ» : لاقو . مط ىتح ٌةَرمثلا

 . ؛دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلا هاور

A _ YYه لاق ل يلا يح دحر نع هلا يضر ووعس نبا بو رخل ح) (10- : 

 .«هللا َباذع ْمهِْأب اوُلَحأ الإ ؛ابرلاو انزلا موق يف رهظ اما

 : : .؟دیج دانسإب ىلعيوبأ هاور <

 كك هللا لوسر ثعبس : لاق امهنع هلا يضر يصاملا نب ورمع نعو (تفيعض) (9)- 1175 - 1۸

 . «بغؤاب اوذجأ الإ ؛اشألا هيف ُرهظي موق نِي امو سلا اوذجأ الإ ؛ابّرلا ٌمهف رهي مَ وق نم ام" : لوقي

 ت هيف داتسإب دما ةأور

 ف ااف مهو كت ؛هيلع قلعملا هّلعأ هبو «يضاقلا كيرش ۳۹١/ ٤۹۸١( /۸) هدانسإ يفو «يمثيهلا هعبتو «لاق اذك ()
 ركذ يف ضافأ مث ٠ «جيرختلا رداصم نم نييتي امك «ةقث نم رثكأ هيلع هعبات لب :+هب درفنب مل لكل : :لاقف ءةلهجلا ةثالثلا هيلع :

 هادهاشو «ةلكوُمو ابرلا لكآ نعُنا :هلوق دوعسم نبا نع روكذملا هدانسإب قاس ىلعي ابأ ّنأ مهولا هجوو !مهجيرختو نيعباتلا

 راشأ دقو ؛دحاو دانسإب ناثيدح امهف : تلق .«ثيدحلا .٠ . رهظ ام» :لاقو»:: ىلعي ز بأ لاق مث .بابلا لوأ مدقتملا «هبتاكو .

 ثيدحلل وله امنإ هيف ضافأ يذلا جيرختلاف . «. .رهظ ام :هيف لاقو ا يبنلا نع ًاثيدبح ركذ .. . :٠١ هلوقب فلؤملا اذه ىلإ

 جيرخت اوؤرقي مل ة ةذلقملا ءالؤه نأ ينظ ىلع بلغيو !ًافيعض ولو ًاعباتم هل ركذي ملف ءرخآلا اذه امأو ءطقف امهنم لوألا

 سمشلاك حضاو كلذ َّنآل !هنم هوقرس ام لب ؛هودلق امل اولعف ول مهّنإف الإو «روطشلا هب نودوسي ام هنم اوذخأ امنإو ؛لجرلا

 ىلع يتيسر ميجا بأ La US !مهنم هدقتفت يذلا ملعلا ىلإ جاتحي ال |

  هبنتف «سابع نبا نع هلبق يذلا دهاشلل هتتسح امنإ انأو !مهمهؤ :

 Ose يوك تق نوما للعلاب لسلسم هدانسإ نأل «رهاظ لهاست هيف :تلق 00

YE1 



 .لزني مل وأ ثيغ هيف لزت ءاوس .طحتقملا ماعلا : (ةنسلا)

 ةليل ٌتيأر» ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (5)- 1158-89
 ىلع ُتْيَتأف :لاق «قياوَصو قورو طري نأ اذإف يقؤف تر ؛ةعباسلا ءامسلا ىلإ اتل امل يب يس
 ُهَلَكأ ءالؤه :لاق ؟ءالؤه ْنَم !ليربج اي :ُتلق «مهنوطب جراخ ْنِم ىرُث تاّيحلا اهيف ٍتوِيبلاك مهُثوطب موق
 . «ابًرلا

 يبا نع ديز نب يلع ةياور نم مهلك ؛يناهبصألاو ءارصتخم هجام نباو .ليوط ثيدح يف دمحأ هاور
 .ةريره يبأ نع تلصلا

(W 114 VYةمئباوأد يدبعلا نوراه يبأ قيرط نم ًاضيأ يناهبصألا ىورو (ًادج فيعض)  
 ٍءامس يف رظت ءامسلا ىلإ هب هب جر امل ڈا هللا لوسر نا : يردخلا ديعس يبأ نع - هاو وهو ِنْيَوُج نب ةرامغ
 :َنْوَعْرف ل لا ةلبام ىلع َنوُدَضَتُم مهو « مهئوطب للام دق «ماظعلا تويبلا لاٹماک مهثوطب ٌلاجر اذإف ءايندلا
 ءالؤه :لاق ؟ءالؤه ْنَم !ٌليربج اي :ُثلق .ًادبأ ةعاسلا مق ال ابر :نولوقي ؛يَو وادع لك رانا ىلع نووي
 . 4 ّنسَملا نم ناطر طبي يذلا موقت امك ال نومو الط كيما نِ م ابدا ٌةَلكأ

 مهؤطوتي : :يأ ؛ةراملا :(ةلباسلا) و . نضعب قلع“ مهضعت خرط: يأ (نودضنم) هلوق» : يناهبصألا لاق
 . ىهتنا «ٌيشعو ةادغ لك رانلا ىلع نوضرعي نيذلا نوعرف لآ

 ةعاسلا يدي َنيب» :لاق اب يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (هريغل ص) (18)- 1851-0
 .هٌرمخلاو انزلاو ابرلا ٌرهظي

 .«حيحصلا١ ةاور هتاورو «يناربطلا هاور

 ىفوأ ىبأ نب هللادبع ُثيأر :لاق نازولا دحاولادبع نب مساقلا نعو (فيعض) (۸) ١١50-7
 مي ؛ةّتجلاب هللا كرس : :اولاق .اورشبأ !ةقرايصلا َرَّشْعَم اي :لاقف ةفّرايصلا يف قوسلا يف يف "امهنع هللا يضر
 .«راتلاب اورشبأ» : لا ٌلوسر لاق : لاق ؟دّمحم ابأ ای انش

 “ب سأب ال دانسإب يناربطلا هاور

 18( 1865 - VY( دال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب فوع نع يورو «هريغل ح) :

SL E «؛ًائيش َّلَغ نمف < ءلولغلا ؛ٌرفغت ال يتلا َبونذلاو كايإ 

 نم ناطيشلا هطيختي يذلا موق امك الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا» :أرق مث طبي ًانونجم ةمايقلا
 ٌّسملا 06 .

 ؛يناهبصألا بيغرت» يف وه اذكو ««تيأر# هيف سيلو (7091/1) «دنسملا" نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس )١(
 . لوهجم تلصلا وبأو .فيعض  ناعدج نبا وه  ديز نب يلعو «(547/189/1) :

 . ةقوكلاب ةباحصلا نم تام نم رخآ وهو ارهد ب هدعب رّمعو «ةبحص هيبألو هل «يملسألا دلاخ نب ن ب ةمقلع هيبأ مسا )(

 حرصو «لوهجم هنأ ىلإ «نازيملا» يف يبهذلا راشأو ؛نابح نبا الو ىتح ءدحأ هقثوي مل اذه نازولا مساقلاو فيك :تلق (۳)
 .«بيذهتلا» نمو هنم هتححصف (قاررلا) لصألا ناكو ««عمجملا» يف يمشيهلا هلعأ هبو «ينالقسعلا كلذب
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 . يناربطلا هاور

 ابثلا لا ينأي» :ة هللا لوسر لاق : هظفلو «سنآ ثيدح نم يناهبصألاو (عوضوم) (9)- ٍ ٠-1135

 .24ٌسسّملا ّنم م ُناَطبلا طبخت يذلا ٌموقي امك الإ نومو ال : :أرق م فش رجب دايم ةمايقلا موي

 نم ناطيشلا هطبختي يذلا) :هلوقو .جولفملا :لبخملاو] «نونجملا :(ليخملا)» :يناهبصألا لاق

 .[َنِجُبَف هعرضيف ناطيشلا هيلع يلوتسي : يأ ؛#سملا

 ٌدَحَأ ام» : :لاق كي يبلا نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (حيحص) ٠ )1م

 1 . ةَ ىلإ هرم ٌةبقاع ناك الإ ؛ابرلا َّنم م ٌرثكأ

 ىلإ هنيئا إن ءرئك ْنِإو ابرلا» : لاق هل ظفل يفو .«دانسإلا حيحصا :لاقو «مكاحلاو ؛هجام نبا هاور

 : . ؟داتسإلا حيحص#ا : اشیا ف لاو الق

 ىلع نايل : 6 هللا كوس لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) 1179-6 -)1١0(

 .«هرابُ نِ ةباصا هلك مل نم ءابّرلا لَا الإ دا مُهنِم ىَقْبَي ال نام سانلا

 ا «هعامس يف فلتحاو ؛ةريره يبأ نع نسحلا ةياور نم امهالك ؛هجام نباو دواد وبأ هاور
 .هنم عمسي مل هنأ ىلع

 : لاق كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر تماصلا ن نب ةدابع نع يورو (هريغل ح) (311)- 1814 - 97

 E ريزانخو ةدرق اوحبصيف ءوْهَلو بيلو ءرطَبو رشا ىلع يأ نم سا ني هدي يسفن ياو

 ۰ . ريرحلا ْمهِسْبْلو ءابّرلا مهلكأو «ًرمخلا م مهيزشو ءِتاَنيقلا ٌمهِذاخّتاو مراحملا

 . هدئاوز» يف دمحأ مامإلا نب هللادبع هاور

YVYYْنم موق تبي : : لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر َمامُأ يبأ نع يوُرو (فيعض) (117- 1154  

 ءفذفو فن مملو ٌريِزانَحو ٌةَدَرِق اوُحسُم دقو نوحِبْصْيف ءٍبِعَلَو وهلو «برُشو مط ىلع ةم ةّمألا هذه

 1 هلع نسر «[صاوخ] نالف زادب ةليللا ٌفِسْخو «نالف ينبب ةليللا ت فسخ :نولوقيف سالا ٌحبصُي ىَّتح

 ُميِقعلا حيرلا مهيلغ َّنلَسْرُتَلو ءرؤد ىَلَعو ايف ٌلئابق ىلع ؛طول موق ىلع ْتَلِسْرأ امك ءامسلا َّنِم ابصاح

 مولا تناقل اا ريِرَحلا مهسْبلو محلا مهبرشب ؛ړود ىلعو ءاهبف لئابق ىلع ؛ًاداع ْتَكلْما يتلا

 . رفع اهيست ةلضخو محلا ةَعيظقو ءابّرلا

 . هل ظفللاو يقهيبلاو ءًارصتخم دمحأ هاور

 . ةينغملا يهو :(ةنيق) عمج :(تانيقلا)

 )١( .هن ةدايزلاو «(1514 /01/4/1) ؛یناهبصالا بیغزت نم حيحصتلاو «(هتفش) :لصألا : : :
 لمحت خس يزل يسل يقهيبلا» نم بيوصتلا لص ت ةديدش منير :(بصاحلا) و .امهنم ةدايزلاو ءًاضيأ ؛ ايطلا دنم» و ١ 17 نم بيوصتلاو (ةراجح) :لصألا (؟)

 .؟ناسللا» يف امك .ءابصحلاو بارتلا
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 (اهريغو ضرالا بصغ نم بيهرتلا) -؟
Y۸ربش َدْيِق ملظ نم : لاق لب هللا ٌلوسر َّنأ ؛ اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص) (1) 1856 -  

 . ؛َنيضَرأ عبس ب نم ةقوُط ؛ ضرألا نم

 . ملسمو يراخبلا هاور

 نم َذَحأ ْنَم» :لاق ¥ يبنلا نع] هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) - 1411 © 4

 . َنيِضَرَأ عبس ْنِم لوط فح ريغب ارش ٍضرألا

 ؛ هّمح ريغب ضرألا نم ًاربش ٌدحأ ذخأي الا : EA نیداتسإب دمحأ هاور
 . (ةّمايقلا موي نيضَرَأ عبس ىلإ هللا ُهَقَّوط الإ

 موي اهلمح قوطي ْنأ وهو .ديلقتلا قوط ال فيلكتلا قوط دارأ :ليق «نيضرأ عبس نم هقوطا :هلوق
 اذهو» :يوغبلا لاق .قوطلاك هقنع يف ةبوصخملا ةعقبلا ريصتف ضرألا هب فسخي هلأ دارأ هَّنِإ : ليقو .ةمايقلا

 . ؟حصأ

ANV °نم : كو يبنلا لاق : لاق هيبأ نع ملاس نع هدانسإب [يوغبلا ينعي] ىور مث (حيحص) (۳) -  

 . «َنيِضَرَأ عبس ىلإ ةّمايقلا موي هب فخ ؛ هّقح ريغب ارْبش ٍضرألا ّنِمَدَحأ
 .هريغو يراخبلا هاور ثيدحلا اذهو

VYامّيأ» :لوقي لكي يبنلا تعمس : لاق هنع هللا يضر ةرم نب ىلعي نعو (حيحص) (4) 1854 -  

 ىتح ةّمايقلا موي هقّوطُي مث ءَنيضَرأ َعْبس هب علي یتح ةرفحي نأ لجو رع هللا هلك ؛ضرألا َنِم ارش مَلَظ يلجر
 . «سانلا نيب ىضَقُي

 لوسر تعمس :لاق هنع يناربطلاو دمحأل ةياور يفو ؛؛هحيحص» يف نابح نباو «يناربطلاو دمحأ هاور
 . رَشْحَملا ىلإ اهَارُت َلِمْحَي نأ فّلُك ؛اهّقح ريغب ًاضرأ ذَحأ ْنَم» : لوقي ةا هللا

 َفّلُك ؛ًاربش ضزألا نم مَلَظ ْنَم» :©©ريبكلا» يف يناربطلل ةياور يفو (ادج فيعض) (1)- ٠-1116
 .َرَشْحَملا ىلإ ُهَلِمْحَي م ؛ءاملا َعّلْبَي ىح هَرْفْحَي نأ

 : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (ادج فيعض) (۲) - 051 ١١0١

 . لد الو فرص هتم ليال «نيضرأ عبس نم هلو هل ريغب ضرألا نم تش دعا نما

 : .دمحم يبأ نب ب ةزمح ةياور نم يناربطلاو 7 دمحأ هاور

 ملظلا يأ !هللا لوسر اي : تلق : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم “نبا نعو (فيعض) (۳)- ۱۱۷۱-۲

 .(58/0-09) «ملسم» و ةدنسملا» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس (1)

 . «هحیحص)» يف هجرخأ هبو «ملسم طرش ىلع اهطسوأو ؛(475وا" 887817 /۲) ةثالثب لب : تلق قفز

 . (3010) «ةفيعضلا# :رظنا .«قثو دقو ءفيعض وهو «يفعجلا رباج هيفو» 1۷١(: /5) يمثيهلا لاق (۳)

 .(0911) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛يناربطلاو رازبلاو ىلعي يبأل 1۷١( /6) ؛عمجملا» يف هازع امنإو ««هدنسم' يف هرأ مل 40
 .هريغو «دنسملا» نم حيحصتلاو ؛أطخ وهو ؛«يبأ» :لصألا 2(
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 شلي ضال ني ةاصح سيلف « «لنسلا هيخأ نح ني ملا لا اهني ضرألا ني ارا : لاقف ؟ٌمَلظأ

 . «اهقلخح يذلا هللا الإ | اهّرْعَق ُمَلعي الو «ضرألا ٍرْعَق ىلإ ! ةمابقلا موب اهقوط الإ

 , يي ديا داتشإو «؟ريبكلا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 :لاق لكي يبلأ نع هته هللا يضر © يرعشألا كلام يبأ ن نعو (حيحص نسح) (۵) - امكو مارس

 . عطتقيف ةيراذلا يفاوأ نيرألا يل قناج يعجل نودجت «ٍضْرألا نم عار لجو رع هللا دنع لولشلا ٌمَظْعَأ»
 عريب

 . ظَنيِضَرَأ عبس نم هَقْوُط ؛ُةَعطَتقا اذإ ءًاعارذ هبحاص طح نم امُهُّدَحَأ

 .«ريبكلا# يف يناربطلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 ۱۸۷۰-4٤ - )٩( هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر "رجح نب لئاو نعو (حيحص) :٠

 «نابضغ هيلع وهو هللا يقل ؛ ًاملظ ًاضرأ الجر بصغ .

 .يناّمحلا ديمحلادبغ نب ىيخي ةياور نم يناربطلا هاور :

 هللا ٌلوسَر لاق :لاق هنع هللا يضر ّيِمَلُسلا ثراحلا نب مكحلا نعو (فيعض) (4) 1197 - قفل

 ١ . «َنيِضَرأ عْبَس ْنِم هلم ةمايقلا موي هب َءاج ؛ ارش َنيملشملا يتيرط ْنِم َذَحأ ْنَم» : اک

 .يسودسلا ةبقع نب دمحم ةياور نم ؛ريغصلا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 لحي ال» : لاق ب يلا نأ ؛هنع هللا يضر يدعاسلا ٍديمح يبأ نعو (حيحص) (۷)- 1491 - 0

 : ملسملا ىلع ملسملا لام ْنِم*اهللا مرح ام ةَدشِل كلذ لاق . «ةنم سفن بط يغب [هيخأ] اصَع دأب نأ علشمل

 :©0(ىلاعت هللا ءاش نإ «ملظلا باب» يف يتأيسو» : (ظفاحلا لإق) . «هحيحصا يف نابح نبا هاور

 كش دب كي عاطقلا هی ذآ مق هیس رهو ایم نیا ىلع امهدنع هادم نا اي دنحأ سيصخش الو يس جوال 0

 ا (8035) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو !هححص كلذ لك عم هنأ هبئارغ نمو ء(۲۸۹ /)

 نغ امهالك ؛كيرشو دمحم نب ريهز قيرط نم (744و741/0) هدنسملا» نم يرعشألا كلام يبأ ةمجرت يف عقو اذكه (۲)

NESEالا ا او  NTE 

 ىرخألا عم اهركذ دق يمئيهلا َّنأ عم )/١/179(« يجانلا ظفاحلا ىلع ىلوألا ةياورلا تيفخو .«يعنجشألا كلام يبأ
jريثك ريهزو' :لاقو ءاهيلع نيعباتم .كيرشل ركذو «ىلؤألا )۲۸۸/١( «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نيا ححصو  

 . ٠٠١( /5) «حتفلا» يف ظفاحلا هدانسإ نحو ء٠٠ ٥٦۷/ /1)ًاضيأ ةبيش يبأ نبا هجرخأ كيرش ثيدحو . «أطخلا

 مجعملا) .يف هنأل: ؛رجح نبا وهو «؟لئاو» :باوصلاو ءهللا همحر فلؤملا نم هنأ ودبي أطخ وهو ء«هللادبع» :لصألا (۳)

 يف رجح نبا ظفاحلا باوصلا ىلع.هركذ كلذكو .هيبأ نع لئاو نب .ةمقلع قيرط نم )٠١/۸/۲۲( يناربطلل ؛ريبكلا

 نع لوهذ هيف ينامحلا ةياوز نم هنأب فلؤملا َرْمَغ َّنِإ مث .«ريبكلا عماجلا» يف يطويئسلا ظفاحلا كلذكو «ءريبحلا صيخلتلا»

 ةالثلإ:نوقلعجلا كلذ لك. يف اههئالفر# «يمثيهلا هيف هعبتو . يناربطلا ةياور سفن يف (عابطلا ىسيع نب دمحم) نم عّباتم هلأ

 1 . (77728) «ةحيحصلا» يف هقيقحتو هلك كلذ نايب تعدوأ دقو ! !ةداعلا يه امك

 .(5558) «ةفيعضلا» يف هتجرجم دقو «هظفح لبق نم فيعض ره : تلق (6)

 . اا هللا لوسرا :ةحيحص هل ةياور يفو .(415/0) دمحأ هاور اذكو (0)

 كولا مارش ٠ هيلا نكي ةعب يف امك «ملظلا يف باب# باوصلا لعلف ٠ كانه هذعُي ملو ءهسفن ثيدحلا ينعي هلأ ةرابعلا رهاظ . )0

 . (۵ /ءاضقلا
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 (ارئاكتو ارخافت ةجاحلا قوف ءانبلا نم بيهرتلا) ١

  )1( - 14807 - eهللا لوسر دنع نحن امنيب :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع (حيحص) 286

 ٍرْفَّسلا ربا هيلع ىرُي ال ءرّْشلا داوس ٌديدش ؛بايثلا ضايب يدش ٌلجر انيلع علط ذإ موي َتاذ ٠ ام هقِرعَي الو

 ولك ّيبنلا ىلإ سّلَج ىّتح ؛ٌدحأ ٠ ينربخأ !دّمحم اي :لاقو «ِيَدخف ىلع هی عضوو :هيتبكذ ىلإ هیر َدتْسأف

 ءةالصلا َميقتو «هللا لوسر ًادمحم ْنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ ٌمالسإلا» :ةك هللا لوسر لاقف ؟مالشإلا ٍنع

 ُهَلأْسي هل انبجعَف «تْفدص :لاق .«ًاليبس هيلإ ٌتْعطَتْسا نإ تيبلا ٌححتو «ناضمر م ٌموصتو 0 ينؤتو

 ردقلاب نمونو ءرخآلا مويلاو ولسرو هيتُكو هتكئالمو هللاب َنِمْو نأ" : لاق ؟ٍناميإلا نع ينْرخأف : لاق .ُهقّدَصُيَو
 هارت نكت ْمَل ْنِإف ارت كاك هللا بعت ْنأ» :لاق ؟ناسْحإلا نع ينربخأف :لاق .ٌتقَدَص :لاق .هّرشو هريخ
 نع ينريخأف :لاق .«لئاسلا ّنِم َمّلْعأب اهنع ٌلوؤسملا ام» :لاق ؟ةعاسلا نع ينريخأف :لاق .«كاري ُهّنإف
 ّمث :لاق . «اينبلا يف َنولواطتي ءاشلا ًءاعر ةلاعلا اعلا افلا ىرت نار ءاهتير مالا دلت ْنأ» : لاق ؟اهتارامأ
 ٌليربج هّنإَف» :لاق .ْمّلعأ هّلوسرو هللا :ٌتلق تلق .1؟لئاسلا ِنَم يرذتآ !ًرمع اي» :لاق مث .ًايِلَم تنبل «قلطلا

 گد مکعب مكان .
 .امهريغو ملسمو 27يراخبلا هاور

 .«ينولس» : ي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲) - ۱۸۷۳ د۸
 ءآتيش هللاب كرش الل : لاق ؟مالسإلا ام !هللا لوسر اب : :لاقف ؛ هْيئبَكر دنع سلجف ٌلجر ًءاجف هولأْسَي نأ اوباهف

 نأ» : لاق ؟ناميإلا ام !هللا لوسر اي : لاق .َتْفَدَص :لاق .«ناضمر ٌموصتو .ةاكزلا ينؤتو «ةالصلا ٌميقتو

 :لاق .َتْفَدِص :لاق . هلك رّدقلاب ّنمؤنو ءرخآلا ِثْعَبلاب ّنمؤُت لو «ولسرو [هئاقلو] هباتكو هتكئالمو هللاب َنِمؤت

 :لاق كاري هّنإف هارت نكت ال ْنِإ كلف «هارت كئأك هللا یشخت ْنَأ» :لاق ؟ناسحإلا ام !هللا لوسر اي

 ْنَع َكنّدَحَأسو < ءلئاسلا نم َمَلْعأب اهنع ٌلوؤسملا ام» : لاق ؟ةعاسلا موقت ىتم !هللا ٌلوسر اب : :لاق .ٌتقدص

 ٌكاذف «ضرألا كولم َمُكَبلا ٌمّصلا ةارٌعلا ةافحلا ٌتيأر اذإو ٠ ءاهطارشأ نِ كاذف اهر دلت ةأرملا تْيأر اذإ ؛ اهطارشأ

 . ثيدحلا ؛اهطارشأ نم كاذف ِناينُبلا يف نولواطتي "مهلا ءاعُر تیار اذإو ءاهطارشأ ْنِم

 ناكملا اذه يف الإ هركذن ملو «ةريثك تالالد هل ثيدحلا اذهو . ل ظفللاو «ملسمو يراخبلا هاور

 لامو «ظفاحلا اهاكح لارقأ ىلع دارملا يف اوفلتخا دقو ءةدبعلاو ةرحلا لمشي اذهو :؛ةأرملا» :ةيتآلا ةريره يبأ ةياور يفو 0
 قلطأف ادخال برضلاو بسا للا نم نأ ةع أ دلا ا هلال يف نوتا رك رثكي نأ :ىنعملا نأ ىلإ

 .ةقيقح نوكيف «يبرملا :(برلا) ب دارملا وأ «كلذل ًازاجم (اهبر) هيلع
 -4) ثيدحلا ىلع مدقتملا انقيلعت رظناو .ةهنع ملسم دارفأ نم هّنإف ؛كش الب مهو انه يراخبلا ركذ» )١/178(: يجانلا لاق 0(

 .(۷ /ةراهطلا
 . ؛ةياهنلا» يف امك ماهب :(مهبلا) عمجو ؛ىثنألاو ركذلا ؛نأضلا دلو يهر (ةمهب) عمج فرق

 ةثالثلا اهكردتسي ملو «هنم ةدايز نيتقوكعملا نيب امو . «اولأست مل ْذِإ اومّلعت نأ دارأ ليربج اذه» :هرخآ يف دازو :تلق (5)
 !اومعز نوققحملا نوقلعملا

Vo! 



 .ءالمإلا يف قفت مدا امبسح-

 نحنو ًاموي جرخ لڳ هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحض نسح) (۳) - ۱۸۷۴-۹

 يف اهلمجو َتكسف .- راصنألا نم ٌلجر - نالفل هذه : هباحصأ لاق .٠ «؟ةذه اما : :لاقف ءةفرشم ةبق ىأرف «هعم

 قرع ىتح ًارارم كلذ ٌعنص ..هنع ضرعأف ؛ سانا يف هيلع َمّلسو للك هللا لوسر اهيحاص ًءاج اذإ ىنح «هسفن

 :اولاق . ايك هللا لوسر ٌركنأل ين هللاو :لاقف «هباحصأ ىلإ كلذ اكشف ءهنع ضارعإلاو «هيف ّبضغلا ٌلجرلا

 ملف «موي,تاذ ل هللا لوسر جرخف «ءضرألاب اهاوس ىتح اهمدهف هتبق ىلإ لجرلا عجرف « «كتبق ىأرف جرخ
 لك نإ مآ: .لاقف ءاهمدهف ءهانربخأف هنع ٌكضارعإ اهُيحاص انيلإ اكش :اولاق . (؟ةبقلا تلعف ام» : لاق ءاهري

 .«ال ام الإ ءال ام الإ هبحاص ىلع ٌلابو ِءانب

 A مب لي هللا ل وسر ّرم : لاق :هظفلو «هنم رصخأ هجام نباو ؛ هل ظفللاو - دواد وبأ هاور

 ىلع لابو وهف اذكم ناک ام لک : للك هللا لوسر لاقف «نالف اهانب ةبق :!ولاق .2؟هذه ام» : لاقف راصنألا نم

 هنأ ا ءاهنع .لأسف ءاهري ملف دعب لَك يبلا ٌرمف ءاهعضوف «كلذ .ٌيراصنألا غلبف .«ةمايقلا موي هبحاص

 ا .«هللا ةمحري «هللا ةمحري» :لاقف هَل امل اهعضو

 نم لجرل ةبق ةينبب رم ال هللا لوسر نأ : ًاضيأ ًارصتخم “ ''ديج دانسإب يناربطلا هاورو (هريغل ص)

 وهف !؛ اذه نم ٌرثكأ - هسأر ىلع هديب راشأو - ءانب لك" : الإ يبنلا لاقف .ةبق :اولاق . ؛؟هذهاام» :لاقف ءراصنألا

 1 .. (قمايقلا موي هيحاص ىلع لابو

 . كلذ وحنو «عابسلاو دربلاو رحلا نم ءرتسي امم هنم ناسنإلل دب ل امالإ : يأ "ال ام الإ» : هلوق

  E VEب هللا لوسر لاق : ا ا ی وب , نار وقرا تيسر :

 ديل َِع ن الإ هيحاص ىلع لابو مِ لکو - هفكب راشأو  اذكه ناك ام الإ | هيحاص ىلع لابو ناینب ٌلك» .

 .[۹/ملعلا ۳ ىضم] .دهاوش هلو ؛يناربطلا هاور

 ب هلا راد: ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (۲) - 1١74-0١

 يت تح نيطلاو لا يف هل رطح ت آرش
 ”!ديج دانسإب «ةثالثلا» يف يناربطلا هاور

VEYلون نأ ةيراضتالا ريشب يبأ ثيدح نم «طسوألا" يف یورو دج فیعض) (۳) - 1119/6 -  

 .«ناينبلا يف هلام قفنأ ؛ًاناوه ٍدبعب هللا دارأ اذإ» : : لاق ا هللا

 : : : .0/949/44 /1ج) ةحيحصلا# يف هقرطو ثيدحلا ىلع مالكلا رظنا )1

 ريشتو ! و !ةرهاظ ةمجع يف ؛هل كرب يأ" : 2١0/1 /4) «طسوألا» ىلع قلعملا لوقو. «يرانملا لاق امك .نيزو بيح :يأ (۲)

 : . انه لطاب

 ا «عبوت دق يناربطلا خينشو ءريبزلا يبأ ةنعنع هيقو !لاق اذك (۳)

 هب بقعتف يئوانملا هيلع ةدلق مهو زهر «ةشئاع نع دواد يبأل «ءايحإلا جيرخت» يف يقازعلا ءازعو (1۸۹) «ريضنلا ضورلا»

 ! !هيلإ هزعي مل يذلا .يطويسلا

Vor 



 : الڳ هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (ًادج فيعض) (4) - ۱۱۷۹-۳

 .«ةمايقلا موب هلِمْسَب نأ لَك ؛هيفخي ام قوف ىَتب نم"
 هدنس يفو ء'"هيلع ركنأ امم ثيدحلا اذهو «حضاو نب بّيسملا ةياور نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . عاطقنا

 ىتَب هنع هللا يضر بلطملادبع ّنب ٌسابعلا نأ : ةيلاعلا يبأ نعو (لسرم فيعض) (0) 1١10/7/4

 ٠ .ااهمدما» :لاقف ؟اهيمتب ُقَدَصتأ ؤأ ءاهُمدُمأ :لاقف .«اهئيما» : للي بلا هل لاقف .َةَقْرُع

 .داتسإلا ديج ٌلسرم وهو «هل ظفللاو «ريبكلا يف يناربطلاو ««ليسارملا» يف دواد وبأ هاور

 فورعم لک» : كو هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (5) - ۱۱۷۸ _- ٥

 ٌقفنأ امو ٌةقَدَص هب هل َبِتُك ؛ةضْرع ٌءرملا هب ىَنَو امو :ٌةقدص هل بتك ؛هلهآ ىلع ُلُجرلا یم امو دق ‹«ةق

 0 ر

 لاقو «هنع ردكنملا نب دمحم نع يلالهلا نسحلا نب ديمحلادبع نع امهالك ؛مكاحلاو ينطقرادلا هاور

 . [هباتك رخآ يف ينعي] "ديمحلادبع ىلع مالكلا يتأيو» :(ظفاحلا لاق) . «دانسإلا حيحصا : مكاحلا

  ۷ VEِتاّيك عبس ىوتكا دقو «هدوعن ًاباَبَح انآ : : لاق برضم نب ةثراخبنعو (حيحص) .

 :لاقو .ُتيَّيمَتل 'توملا اوّنَمَتَت ال» :لوقي هلي هللا لوسر ُتعمس يئنأ الولو «يضرم لّواطت دقل :لاقف ١يؤْجَرٌ

 دابا نق نورا برر اهلك قب يف لجل

 ”!(حيحص نسح ثيدحا : :لاقو يذمرتلا هاور

 اهلك ٌةقْفّتلا» : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنا نع يوُرو (فيعض) (۷) - ۱۱۷۹ ”41/

 . ؟هيف ٌريخ الف َانبلا الإ ؟هللا يليبس يف

 . يذمرتلا هاور

 « ٍلْخّنلا ٍديِرَجب هلكت يبنلا جاوزآ رجح ناك : لاق سيق نب ةيطع نعو (فيعض) (۸) - ۱۱۸۰ >/4

 . «؟اذه ام» : : لب يبنلا لاقف ءال ديرجلا َناكم ْتَلَمَجف «ةَرسوم ةَمَلَس مآ تناكو هل ٌىَرْفَم يف ب ٌئيبنلا جّرخف

 نبا هيبأو ةديبع يبأ نيب هعاطقنا عم ءطابسأ نب فسوي هخيش نم ةلعلاو «عيوت دق هنأل رظن هيفو ؛يمئيهلا هلعأ هبو :تلق )١(

 .(19/) «ةفيعضلا# يف جرخم وهو .٠لطاب ثيدح» : متاح وبأ لاقو .دوعسم

 مكاحلا يبهذلا بقعت دقو ؛(8 /حاكنلا )١7- يتأي اميفو ءرطس لبق عقو باوصلا ىلعو ءاطخ وهو «(دحاولادبع) : لصألا )(

 هنم ةيناثلاو ىلوألا ةلمجلا نأ هيف تركذو «(۸۹۸) ١ةفيعضلا# يف جرخم ثيدحلاو .«روهمجلا هفعض ديمحلادبع» :لاقف هب

 .اهدهاوشب ةحيحص

 1014و )٤٤۷ «درفملا بدآلا» يفو «(هريغو ىضرملا باتك) ًاضيأ يراخبلا هاور ثيدحلاف ءةعجنلا فنصملا دعبأ دقل (۳)

 ءاج دقو «عوفرملا مكح يف هنكل «فوقوم هتم ردقلا اذهف هسفن بابخ وه امنإ .٠ . .رجؤي» : لئاقلا ناب حرص هنأ الإ (؟ههو

 نب ليعامسإ نب رمع قيرط اهاهوأر «ةفيعض اهلكو (81وال4و14 /4) ؛ريبكلا» يف يناربطلا دنع ثالث قرط نم ًاعوفرم
 ىلع هقيلعت يف دمصلادبع خيشلا لقن نم (ليعامسإ) مسا طقسو !اهاوس "حتفلا» يف ظفاحلا ركذي ملو «هيبأ نع دلاجم

 ' !ديدشلا نهولا نم اهتمالس مهوأف ؛«ةفحتلا»

Yor 



 نادي ماسلا مالم هيف بنام وخل !ةمّلس مآ اي» :لاقف .سانلا راصبأ يع َتُكأ نأ ثْذَرأ :تلاق
 "1 «ليسارملا» يف دواد وبأ ءاور

 اعبر و : لاق ةجسملا ءاي هللا لوسر ىنب امل : لاق نسحلا نعو (هريغل ح) -)١( امال ١
 .. «فقسلا ينعي شيرعلا غلب هدي عفر اذ :لاق ؟ىسوم شيرعامو :نسحلل ليق .«ىسوُم شيرعك

 . )رن ةيفو ًٌااسرم ايندلا يبأ نبا هاور

 بس قوف انب لجرلا كَ اذإ : لاق ؟"”رامع يبأ نب , رامع نعو (فوقوم عؤضوم) (۹)- ۱۱۸۱-۲
 ! ؟ّنْيَأ ىلإ نيقسافلا ّقسفأ اي ؛ّيدون ؛ عوذأ

 .حصياالو ؛مهضعب هعفرو «هيلع ًافوقوم ايندلا ي ىبأ نبا هاور

 (هئاطعإ ليجعتب رمألاو «هرجأ ريجألا عنم نم بيهرتلا) "1

 ٌةثالث : ىلاعت هللا لاق» : لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (فيعض) (1) - ۱۱۸۲ - فلما
 مَ َلكاف ارح عاب لجرو َنَدَع َّمُث يب ىطغأ ٌلجر :ةتمصخ ُةمِصَخ بنك ْنَمو «ةمايقلا موي مِهُمْصَح انآ
 . هرجا هطغي ملو هنم یفؤتشاف ًاريجأ ٌرَجأَتْسا ٌلجرو

 . ”مهريغو هجام نباو يراخبلا هاور
 اوطغأا :هلك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع ِنْبا نعو (هريغل ص) (1) 141/37 - 6

 . ههقَرَع فج نأ لبق هرج ريجألا

 وهو «ناسخن هثيداجأ» : يدع نبا لاق ؟قثو دقو «ملسآ نب ديز نب نمحزلادبع ةياور نم هجام نبا هاور
 نب دیعس نبأ بهرو «تاقث هتاور ةيقبو . لا ا ا

 «؛)ريغو نابح نبا هقثو ؛باهولادبع همسا يملسلا ةيطع

 . تعش نإ (115) ؛ةحيحصلا» رظناف ءًالوصوم ءاج دقو :تلق ()
 ايندلا يبأ نبال «لمألا رصق» نم تبثملاو ءأطخ كلذ لكو ء(رماع يبأ نبا) ىلإ يجانلا هححصو «(رماع نبا) :لصالا (0)

 نب دايز رامع وبأ) وه .(ًارامع) نأ :ىرأ ؛لوهجم# : متاح وبا لاق (ايركز يبأ نب دمحم) هنع يوارلاو 42590 /155)
 ا ب لوبا هيلإ راشأ يذلا عوفرملاو .؟اباذك ناک» :نوراه نب ديزي لاقو «كورتم دايزو .«(نوميم
(01075). 

 ء(مالو) «ىقتملا» يف دوراجلا نبا ءاور كلذكو «يراخبلا نود هجام نبأ دنع ةهتمصتخ ٠ ءدمصتخ تنك نموا :هلوقو :تلق' 70
 :«بيرقتلا» يف ظفاجلا لاق .يفئاطلا ميلس نب يتب ًاعيمج مهدنع هيفو ؟(11/١/591) ىلعي ربأو ء(۳۹۸/۲) دمحأو
 سیلو . «حيحص وهف هنع يديمحلا ثدح اما : :هيف لاق هسفن يراخبلا ىتح ءريثك هيف ةمئألا مالكو .«ظفحلا ءىس قودص»

Eو ل  

 انأ ةثالث» : ظقلب بابلا لوأ رمال يف روكذملا هريره يآ تيدحب هل نيدهشتسم وتس هنأ الثا نيقلعملا لهج نم :تلق (9
 مامت نم َّنإَو !!فيع هنأ عم ءِنّيِب ره امك امهنيب ام ناتشو !هرجأ هطعي ملو ًاريجأ رجأتسا لجرو» :هيفو ٠ ٠ مهمصخ
 -ًاطسبم الع ًاجيرخت ثيدحلا تجرح دقو ! !دحاو ةثالثلا ثيداحألا نتمو ءاذه دعب نيذللا نيثيدحلا اوفعض مِهَّنَأ مهلهج

,2”0 



 اوطعأ .: ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (هريغل ص) (7؟)1 48078 ۲۳

 . فرع جب نأ لبق هرجا ٌريجألا

 .هريغو یلعی وبأ هاور

Gg. (هريغل ص) .رباج ثيدح نم ؛طسوألا» يف يناربطلا هاورو )8( - ۱۷۹ ٠ 

 ملعأ هللاو . ةوق هقرط ةرثكب بستكي هتبارغ .

  77(هيلاوم قحو ىلاعت هللا قح ءادأ يف كولمملا بيغرت)

 اذإ دبعلا نإ :لاق لقي هللا لونسر نأ ؛ امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) ۱۸۸۰-۴ - )١(

 5 «نينّرم هّرجأ لف ؛هللا ةدابع َنسحأو «هدّيسل حصن

 .دواد وبا بأو ملسمو يراخبلا هاور

 : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم ىبأ نعو (حيحص) (۲) - 1881  ؟الهو

 .«ٍنارْجأ هل ؛ٍةَعاطلاو ٍةَحيصنلاو ّقحلا نم هيلع يذّلا هدّيس ىلإ يدوي هر ةدابع نسحب يذلا ٌكولْمَملا»

 . يراخبلا هاور

AY 0ٍلهأ ْنِم لجر :ٍنارخأ مهل الث : 6 هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) )  

 اهبّدأف «ٌدَمأ هل تاک لجرو «هيلاوم ّقحو هللا ىح ىّدأ اذإ ٌكولمملا ٌدبعلاو فک ٍدمحمب نمو هّيبنب ّنمآ باتكلا

 : اون جيس يو a مال ال م ل
 . (ِنارجأ هلف ءاهَجّوزتف اهَقَتْعَأ مث ءاهميلعت َنَّسحأف اهَمّلعو ءاهتيدأت َنَسْحأف

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ؛هيلاوم ّقحو هللا قح ىا دبع : ٍنْيتّرم مُهَرجأ نْوَنْؤُي ةئالث» :لاق :هظفلو «هنسحو يذمرتلاو. (حيحص)

اهجررت م ؛ ءاهقتعأ مث ءاهئيدأت نسحاف اهبّدأف ٌةئيضَو ٌةيراج هدنع تناك لجو ؛نينّرم هّرجأ ىتؤُي ٌكاذف
 ء

 ؛هب NS ءاج من لوألا باتكلاب نما ٌلجرو «ٍنْينّرم هرج ىتؤُي كلذف ؟ هللا َه ةجو كلذب يئتبَي

 . «نيتّرم ُهَرجأ ىتؤي كلذف

 . ةفيظنلا ةليمجلا ءانسحلا يه :ًادودمم ةمجعملا داضلا رسكو واولا حتفب (ةئيضولا)

 هلل» :هكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) - ۱۸۸۳ _- ۷

 نأ ٌتْبَبحآل يمأ ديو ٌجيحلاو هللا ليبس يف ُداهجلا الول ديب ةريره يبأ سفن يدّلاو .«ِنارْجأ حِلْضُملا كولا
 .ٌكولْمَم انآو تومأ

 . ملسمو يراخبلا هاور

 لسرم دانسإب رخاو « ىلعي يبأ ةياور ريغ نم ةريره يبأ نع ًاحيحصت ًادانسإ هل َّنأ تنيبو 77١-40775: /) ؛ءاورإلا» يف =

 .هيلإ عجر عسوتلا ءاش نمف «نسح

 يسفن يذلاو» : : ظفلب ثيدحلا يف ًاجردم «هحيحص يف عقوو )۲٠۸(« ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا اذكو ءملسم ظفل اذه )١(

 نم هعجاريلق ء(۸۷۷) 'ةحيحصلا يف هارتو (5//151) ؟حتفلا» يف ظفاحلا هنيب امك ءرهاظ مهو وهو « ‹خلإ .٠ . .الول ديب

 .ءاش
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YVoAهللا ٌعاطأ دبع : لاق لي بتلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (1) 1187 -  
 : لاق !ايندلا يف يذْبَع ناك اذه ّبَر :دّيسلا لوقيف «ًافيِرَح َنيعبسب هيلاوم لق نجلا هللا ُهَلَخْدأ ؛ةيلاوم عاطأو
 م. . «َكلَمَعب كثيزاجو ءهلَمَعب ةنيَراج

 نع رافصلا e :لاقو «طسوألا» ف «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 . «ةلادع الو حرج امهيف.ينرضحي ال : : (ظفاحلا لاق) . اهيا

 ۹- )1( - ۱۱۸٤ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريزه يبأ نع يورو (ادج فيعض) : ٠

 معن .: ا لاقف !هتجَرد قرف ُهدبع ىأرف ءّدّنجلا ّلخدَأ اجر

 .(َكِلَمَعِب َكَتْيَرِجو هلَمَعِب هرج 0

 ؛.«طسوألا؛ يف يناربطلا هاور

 ثالث يلع ضرع: لاق هلك هللا لوسر نأ ؛ًاضيأ ةريره يل نمو سيول 1-144
 .ههيلاوّمل حّصَتو هللا ةدابِع َنَمْحأ ٌدبعو :ُفّقعتم ٌفيفَعو «ٌديهش : : جلا ٌنولخدي

 '.[۲ /تاقدصلا -۸ ىضم] «هحيحصا يف نابح نباو هل ظفللاو هنسح و يذمرتلا هاور
 َعيطي نأ ْمهِدحأل امي : لاق ةا هللا لوسر َّنَأ ايبا ةريرغ ىلا نها حصا )106197

 ١ : .ةكولمملا ينعي . هدّيس ّقح َيدؤيو هللا

 20! حيحض نینح ثيدحاا : :لاقو يذمرتلا هاور
 نايلي لو هللا وسر لاق : لاق امهع هلا يضر رع نبا نعو (فيعضا (4) - 1145 - ¥1۲

 لجو وضرب خهو ًمؤق ما لجرو «ويلاوت حو هلا قح یا بع - ةمايقلا موي : لاق ارا - كشملا ناك

 . هيلو موي لک يف ٍسْمَحلا تاولّصلاب يداني

 .«بيرغ نسح ثيدحا : لاقو يذمرتلا هاور

 رخال عرقا ميوه ال الثا :كل هللا لوسر لاق :هظفلو «ريغصلا» و «طسوألا» يف يناربطلا هاورو
 هجو ءاغِْبا نآرقلا أرق لجر : يتئالخلا باسح نم عرقي ىتح < «ِكنِم ْنِم پیک ىلع مه «ُباسحلا ملات الو
 هند نو هن امي نسخا دبعو هللا ِْجَو ءاغَتْبا ِتاولّصلا ىل ىلإ اوعي عادو «ٌنوضار هب مهو ًامؤق هب ٌمأو ؛ هللا

 . ؛هيلاوم نيبو نيب اميفو

1 

 )١«( «دئاوزلا عمجم# يف يمشيهلا هيلع هعبت «فلؤملا نم ملق قس «طسوألا: :هركذ نأ نظأ :تلق )٤/ باوصلاوأ ؛(۲۳۹ :
 مقرب !ريضنلا ضورلا» يف وهو . .نافرعي الو .«هيبأ نع ءهللادبع نب ىيحي هب درفت» ::لاقو ء(ةيدنه 7 544 ص) «ريغصلاا

(E) 
  20امك ااا «طسوألا مجعنلا» هلصأ يف امل فلاش أطخ وهو مجمل يف عقر اذكو «(لخد ًادبع) لصالا

 ؛ةفيعضلا» يف هتتيب )/39/51( .

 ٠ نرقلعملا كلذ لهجو
 يذمرتلا قيرط يراخبلا قيرطو «هوخن (46/5) ملسمو ؛(4١/؟) ًابضيأ يراخبلا هجرخأو :ےلو

0 

 يذمرتلا هاور . نسح# : : مهلوق ىلع اورصتقاف ةثالثلا )١986(1.
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 -0 یضم] . ههر ةَعاط ْنِم ايندلا قر ُهْعتمَيْمَل ٌكوُلْمَمو» :هرخآ يف لاق هنأ الإ ؛هوحنب «ريبكلا» يف هاورو

 ١[. /ةالصلا

 ُلّوأ» : اي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (0) ۱۱۸۷-۳

 .هُةيلاوَم عاطأو هللا ٌعاطأ ٌكولْمَم ؛ةّنجلا ىلإ يتباس

 .«طسوألا) يف يناربطلا هاور

 نجلا ٌلخدي ال» : لاق ا ٌيبنلا نع هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نعو (فيعض) (1)- 1188-4

 هللا َنيبو مهيب اميف اونَسْخأ اذإ ّنيكولمملا ؛ ةّلجلا َباب ُعَرْفَي ْنَم لّوأو «'اةكلَملا ءىس الو ءٌتخالو :ٌليخب

 .«مهيلاوم َنيبو مهنيب اميفو «ٌلجو رع
 ,؟"!ريغو يذمرتلا دنع هضعبو «نسح داتسإب ىلعي وبأو دمخأ هاور

 .ثيبخلا راكملا عاّدخلا وه :ةدحوملا ءابلا ديدشتبو رسكتو ةمجعملا ءاخلا حتفب (ْبَحلا)

 (هديس نم قايإلا نم دبعلا بيهرت) "4
 دقف ؛ بأ دبع امّيَأ» : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ريرج نع (حيحص) (۱) 18860 -8

 . اةَمّذلا هنم تَرَ

 .ملسم هاور

 : ةياور يفو . (ةالص هل ليفت ْمَل ٌدبعلا َقَبأ اذإ» : لاق ب يبنلا نع هنعو (حيحص) (۲)- 1885-5

 . لإ عجب ىتح رک دفا
 . ملسم هاور

 ةئالث» : ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) (۱)- ۱۱۸۹-۷

 اهيلع طخاسلا ٌةأرملاو ءوُحْضَي ىتح ناركسلا :ًةنَسَح ءامسلا ىلإ مهل ٌدَعصت الو الص مهل هللا لَ ال

 0185 ص) «دواد يبآ لئاسم» يف دمحأ مامإلا هلاق . هكولمم ىلإ ءيسي :يأ (1)
 ٤( /1) دمحأ دنع وهو ٠١(« /ءاضقلا )۲١- يف يتأت ةدايز هجام نبا دنعو «طقف (ةكلملا) ةلمج امهدنعو «هجام نباك : تلق ()

 ملكت دقو «بيرغ ثيدح» : هيقع (1951) يذمرتلا لاقو «فيعض وهو يخبسلا دقرف ةياور نم نيرخآلاو )۹١( ىلعي يبأو

 يتلا مهماهوأ نم وهو ؛هنسح هنأ ةثالثلا نوقلعملا هيلإ بسنو .«هظفح لبق نم يخبسلا دقرف يف دحاو ريغو ينايتخسلا بويأ

 ىلإ هوزع امنإ مهو ؛هيلإ راشملا ناكملا يف فلؤملا هركذ دقف ١ خسنلا ضعب يف نيسحتلا نوكي دقو . ىصحت الو دعت ال

 17١/ 4 /0) «ةفحتلا" يف يزملا هبلإ هازع الو ؛مهتاطبخ نم وهف «هيلإ هوزع يذلا نيسحتلا هيف سيلو «هتركذ يذلا مقرلاب يذمرتلا

 .(550) (ةفيعضلا يف جرخم وهو .(759 /۹) «ةنسلا حرشا يف يوغبلا اهوحن لاقو هنع اهتلقن يتلا هترابع يف

 نأ هركأ ينكلو ءا يبنلا نع يوُر هللاو دق» :نمحرلادبع نب روصنم هيوار لاق ْنكل ««ملسم» يف فوقوم ظفللا اذه :تلق 0

 يصاعملا لهآ ريفكتب نيلئاقلا مهريغو جراوخلا نم ةعدبلا لهأب ذئموي ةئلتمم تناك انآ ينعي .«ةرصبلاب انهه ينع ىوري

 نم ريثك يف مهتنتف ترسو ؛ةَّدع تاعامج رضاحلا رصعلا يف مهدلقو : تلق .؟ملسم حرش » يف امك رانلا يق مهديلختو

 مهتشقانو مهنم نيريثك تيقل دقو «ثيدحلاب لمعلا ىلإ يمتني نم فسألا عم مهيفو «فلسلا ةديقعب لهجلا ببسب دالبلا ٠

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو «تاعامج مهنم هللا ىدهق ؛تارمو تارم
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 0 . ديلاوم دب يف هدب مضيف عرب ىتح قآل دبعلاو ءاهُجْوَ
 يف نإبح نباو ةميزخ نباو هل ظفللاو ليقع نب دمحم نب هللادبع ةياور نم «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 5 : , دمحم نب ريهز ةياور نم «امهيحيحص»
 ES هَ 9 للا لوسر ْنَع هع هللا يضر دبع نب ةلاضف نعو (جيحص) 0۳ - ۷ - فشلنا

 اهنع َباغةأرماو ءّتامف هدّيس ْنِم بأ ٌدبعو 3 ؟يصاع تامو] ةتامإ ىصعو ةمامجلا قراف لج : مهنع لات
 e ,؛ةءادر هللا َّران ٌلجر : : مُهْنَع لاس ال ٌةثالث و .ُهَدْعَب ةئلاخف ايندلا ةتوؤم:اهافك دقو اهُجوز

 ا نو افتر فل ا زد الق يف ا

 ا . !هحبحصا يف نابح نبا هاور

 :يدح يف لاقد ء«هتاخفا لدب دعب جلا: مكاحلا دنعو «لوألا هرطش مكاحلاو يناربطلا ىورو
 .هةلع هل ملعأ الو ءامهطرش ىلع حيحص» : لاقو ؛ (هديس نم قبأ دبع وأ ةمأو»

 ال نانا : ؛56 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حنيحص) (4) - 1888-61

 : . مجرب ىتح اهّجوز ْثَّصَع ٌةأرماو « ٌعجري ىتح هيلاوم ْنْم قبأ دبع :امهّسوؤر امهثالص ٌرواجُت
 : 0 . مكاحلاو «ديج دانسإب «ريغصلا»و «طسوألا» يف يناربطلا هاور
 روات ال الما : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (0) 1884

 a ٌةأرماو «َعجبري ىّتح ؛قبألا ُدبعلا :مهناذآ مهئالص
 .[۲۸ /ةالصلا 5 ىضم] . «بيرغ نسج ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ديعامبألا :ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر [ًاضيأ] رباج نعو (ئفيعض) (۲) - ۱۱۹۰-۱
 : . هللا ليبس يف لف نو ٌرانلا ّلخد ؛ هتقابإ يف تام

 ."0تاقث هتاور ةيقبو «ليقع نب دمحم نب هللادبع ةياوز نم «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 (هعيب وأ رحلا دابتعا نم بيهرتلاو .قتعلا يف بيغرتلا) 0

 تأ يلج امید : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) ۱۸۹۰-۲ - )١(
 نب ٌلع ىلإ هب ٌتْفلَطْناَف ؛ةلاجرم نب ٌديعس لاق .« «رانلا ّنِم هنم ًاوضُع ةنم وضع ٌلكب هللا ٌدقْثَتسا.؛ًاملسم ًارما

 لأ وأ - م ول ا ج قايم نإ عا ب يلع دب حا

 . )1١1/0(. «ةفيعبفلا» يف جرخم وهو ءاهنم هذهو ؛هنع نييماشلا ةياور يف فيعض وهو : :تلق (

 ةدايزلا هذه. تناكو «يراخبلل «درفملا بدألا» يف اذكو ««نابح نيا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم» يف يهو ؛لصألا نم تطقس 00
 : : !!؟موعزملا قيقحتلا نياق «ةثالثلا نوقلعملا هلك كلذل هبنتي ملو ؛ةيلاتلا دبعلا ةلمج دعب لصألا يف

 ل لا ٠8/1١3 هدنع هنإف ء(دمحم نب ريهز) هنع يوارلاب هلالعإ ىلوألا :تلق 70
 )١١19/6(. «ةفيعضلا# : رظنا . ًانسح داتسإلا ناك كلذ الؤلو ءهلبق يذلا ثيدحلاك ؛اهنم هذهو

 يراخبلا ةياورل هتقباطمل باوصلا وهو ٠ ىلعألا يف هيث ام ةخسن يف َّنأ هشماه ئلعو هيف رفعج نب هللادبع ءاطعأ» : لصألا 0
 .هل قايسلاو
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KA رانيد 

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 نم وضع ّلكب هللا قّمعأ ؛ةملسم ًةبقر َقَمْعَأ نم» : ةي يبنلا لاق :يذمرتللو امهل ةياور يفو (حيحص)

 . هدجْرَفب جرف ىتح ٍرانلا َنًِاوضع
 امّيأ» : لاق يل يبنلا نع لكي يبنلا باحصأ ْنِم هريغو ةمامُأ يبأ نعو (هريغل ص) (۲)- ۱۸۹۱-۳

 نّتعأ ملسم ٍءىرما امّيأو . هنم ًاوُضُع هنم وضع لک ٌءىِزجي ءرالا نب هكاكف ناك ؛ًاملسم ًارثا قنغأ ملسم ٍءىرئا

 ٌةأرما تقتعأ ةملسم ٍةأرما اميأو] .هنم ًاوضع امهنم وضع لک ٌءىَزجي ءرانلا م ةكاكف اتناك نیسم نيرا

 .'[اهنم ًاوضع اهنم وضع لك ٌءىَرِجُي ءرانلا نم اهكاكف تناك ؛ٌةملسم

 . ؟حيحص نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 . بعك نب ةرم وأ ةرم نب بعك ثيدح نم هجام نبا ءاورو (حبحص) (۳)- 1897

 ٌةأرما ِتَقَتْغَأ ةملسم ٍةأرما امُّيآو : هيف ادازو يملسلا ةرم نب بعك ثيدح نم هانعمب دواد وبأو دمحأ هاورو

 .«اهتاضعأ ْنِم ًاوضُع اهئاضعأ ْنِم وضع لك ٌءىَزجُي «رانلا َّنِم اهكاكف تناك ةملسم

 قتعأ ْنَم» : ةا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (هريغل ص) (4) - ۱۸۹۳-4

 ١ .«رانلا نم هكاكف يهف ةنمؤم ٌةبقر

 ىلعي وبأو «يمرلا يف رم ثيدح يف يئاسنلاو دواد وبأو «- "هل ظفللاو  حيحص دانسإب دمحأ هاور

 نم ًاوضع هئاضعأ ْنِم وضع ٌلكب هللا َّكَق ؛ةبقر قتْعَأ ْنَم١ :لاق :هظفلو ؛«دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلاو

 . ؛رانلا نم هئاضعأ

 يف ةي ل4 هللا لوسر َعَم ّتْنُك : َلاق هنع هللا يضر عَقْسألا نب ب لاو نعو (فيعض) (۱) - 1193 8

 لكِ هللا قتعي ؛ٌةبَقَر هنع اوقتغأ» : لاقف E وأ دق انبحاص ّنإ : اولاقف ؛ ميس ينب نِ رَ اذإف «(كوبت) ةَوْرَغ

 . هراّنلا َّنِم هنم ًاوُضُع اهنم ٍوْضُع

 .امهطرش ىلع حیحص» :لاقو مكاحلاو ««هحيحص" يف نابح نباو دواد وبأ هاور

 . رانلا هل بجوي امب ىتأ : يأ (بجوأ)

 «ةحيحصلا يف جرخم وهو !مهتداعك ةثالثلا نوقلعملا اهنع لفغو ء(١٤١٠) «يذمرتلا» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس )١(

(UD 

 :اولاق دقف .ةبقع نع « يماذجلا سيق نع ةداتق ةياور نم هَّنإف «يبهذلا هقفاوو ء(۱/۲١۴) مكاحلا هعبت إو ءرظن هيف : تلق (؟)

 «رخآ مهو «يمرلا» ىلع ًاليحُم يئاسنلاو دواد يبأل هوزعو . «سجرس نب هللادبعو ًاسنأ الإ يبنلا باحصأ نم ةداتق قلي ملا

 .ثيداحأ ةثالث دعب انه يتالا وهو !ةسبع نب ورمع حيجن يبأ ثيدح نم (۸ /داهجلا ١؟) كانه هَّنإف

 هيفف )۹٠۷(« ؟ةفيعضلا» : رظنا . ةياور يف امك لتقلا يه : ةئيطخلاو ؛«ةياهنلا» يف امك .رانلا اهب بجوتسا ةئيطخ بكر :يأ (*)

 .هنم ةحجارلا ةياورلاو ؛ثيدحلا ةلعو مكاحلا مهو نايب

 )٤( «ةفيعضلا# يف هنايبو «ةقث رخآب مكاحلا ىلع سبتلا «لوهجم وهو يمليدلا نب فيرغلا هيف :تلق )۹٠۷(.
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 E :لاقف ىسوم يبأ نب ب ةدرب يبأ دنع انك : لاق يفوكلا ةبعش نعو (جينعص) ¥1 - ۱۸۹۴ - )١(
 عة وضع اه ودم كيل قتعأ ؛ٌةبقر ّقتعأ نما :لاق 91 هللا وسر نع يبا يندح ًاثيدج محلا
 .هرانلا

 تاق ارزو دما اوز

TNE YYلوقي لك رنا سانا هه للا يفر تراعلا : 
 ًارما ّقتعأ نمو «: . ةنجلا هل تبجو ؛هنع ينغتسي ىتح هبارشو هماعط ىلإ نيَملسم نيوبأ نيب ًاميتي مض نما
 00 . اهنم ًاوضع هنم وضع لكب ٌءىَرِجُي «رانلا نم هكاكف ناك ؛ًاملسم

 . هنع ىفوأ يبأ ن نب ةرارز نع ديز نب يلع قيرط نم دمحأ هاور

  )۷(- 1845- YYYAو هللا لوس لكس : :لاق هنع هللا يضر ٍفوع نب نمحرلادبع نعو (هريغل ص) :

 ,"9جفلا ىلضت ىتح ٌةلوبقم ةالصلا مث «رخآلا ٍليللا ٌفوج» :لاق ؟عمشسأ ليللا يأ ٠ نوكت. یتح ةالص ال مث
 «نيحمُر وأ حمر َديق سمشلا ٠ م1 «لسمبشلا لوزت ىتح ةالصال مث جنرل ابق للا موفب ىتح ةلوبقم ةالصلا مث

 ا :لاق . «ٌيسمشلا بيغت ىتح الص ال مث "يحن وأ حمر ديف [لسمشلا نوكن ىنح ُلوبقم ةالصلا
 ةَمِلْسُم ةأر امّيأَو ءهنم ًامظَع هنم مظع يلكب ءیزُجُب ءرانلا نم هكاكف وهف ؛ًاملسم أرئا ّقَتْغ ِءىرْما امّيأو
 ما عسسل كا سا ءرانلا َّنِم اهكاكف ّيهف ةّمِلسم ٌةأرما ِتَقَتْعأ

 نم ًامظع امهماظع نم ٍنيمظع ٌلكب يرجي «رانلا نم هّكاكق امهف ِنيتمِْسُم .

 .هيبأ نم عمسي مل نمحرلادبع نب ةملس ابأ َّنأ الإ «ةتاورب سأب الو «يتناربطلا هاور

 ا هللا لوسر عم انزرصاح : :لاق هنع هللا يضر يملسلا حبجن جن يبأ نعو (حيحص) (۸) 1847-9
 لك ءاقو ٌلِعاج لجو رع هللا ناف ؛ تبدو نتا ل جراما لؤقي اب هللا لوسر تعمسو «فئاطلا

 ءاقو عاج لجو رع هللا إف ؛ةملسم ةأرما ِتَّتعَأ ةملسم ةأرئا امُيأو . هزّرحم ماظع نم ًامظَع هماَظِع نم مظع

 .«رانلا نم اهترّرحم ماظع نم ًامظع اهماظع ْنِم مظع لك
 . ؛هحيحضلا يف نابح نباو دواد وبأ هاور

 ا ضلوتلا لوقي ةا هللا لوسر ٌتععمس : يئاسنلاو دواد يبأل ةياور يفو (حيحص)

 , «رانلا ّنم هءادف

 فجر ءاهل دهاش ل نزف انا نكم انه ةفرذحملا (ةلا) ةظفل نع مهن ةلفغ ؛هدهاوشب نح ! ةثالثلا نيقلعملا لوقو 2220
 ٤(, /ربلا -۲۲) يفو ءانه بابلا يف ةحيحص دهاربش هل نأل هرئاس يف مهنم

 دعب ةالصلانإف ؛مههقق ةلقو مهلهج ىلع لدي امم :ةثاثلا نوقلعملا نع لفغ شحاف طخ وهو ««يسمشلا حطت :لصألا ()
 ءابضيأ اطعخ وقار :؟رجفلا عطب )۲٤۳١/6( ؟عمجملا» يف عقوو «هقفلا بتك يف فورعم ليصفت ىلع «ةلوبقم ريغ رجفلا

/۹١- eTنوقلعملا ًاضيأ اهنع لفعو . هنم ةيلاتلا ةدايزلاو .(۲۷۹ !! ' 
 نوقلعملا اهتبثأو ««عمجملا» و «يناربطلا» ل اهتفلاخم عم اهل ىتعم ال ةدايز يهو :ةةلوبقم ةالصلا مث 7 :لصألا يف انه ()
 وا
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 .؛ةسبع نب ورمع وه حيجن وبأ» :(ظفاحلا لاق)

 : )4( - ۱۸۹۸ - VAهللا لوسر ىلإ پارغا ًءاج : لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (حبحص) 86

 يع «ةلأسملا َتْضَرْعأ دقل ةبطُحلا َتْرَصْفأ تنك ْنِإ» : لاق . جلا يلي المع ينمّلع !هللا وسر اي :لاقف

 يف ىطعُت نأ قولا كفو ءاهقتعب درفت نأ ةَمَسّنلا قع ءال» :لاق ؟ةّدحاو اتَسْيلأ :لاق .«ةبقرلا كفو «ٌةَمْسَّنلا

 «نآفظلا يتساو عئاجلا مَمطاف َكِلذ نط مل ناف ««"'عطاقلا محرلا يذ ىلع م ميلا فوكولا ٌةَحْنملاو ءان

 «ركنملا ِنَع هناو «ٍفورعملاب رمو ٠ ِرْيَخ ْنَعالِإ كتاسإ كف ؛كلذ قط مل ناف .
 /١7[. /تاقدصلا 8 ىضم] .هريغو يقهيبلاو « هل ظفللاو  «هحيحص» يف نابح نباو «دمحأ هاور

 لك هللا لوسر حمس هلأ ؛هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) 1844-41 )٠١(

 حارو ءًاموي ًماصو «ةزانج ٌدهشو ءاضيرم داع ْنَم ول :لوقي

 ةبقر قتعأو «ةّعّمجلا ىلإ

e Ne كو 
 (لصف)

 ال ٌةثالث» : لاق ءال هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع (فيعض) (۲)- ١197-41

 - هثوفت ام دعب اهيتأي نأ ٌرابّدلاو  ًارابد ةالصلا ىتأ ٌلُجرو ءّنوهراك هل ْمهو ًامَْفَمدَقَت ْنَم :ٌةالَص مهنم لب
 . 00ةرّرحم َدَبَتْعا ٌلجرو

 -5 ىضم] .هنع يرفاعملا نارمع نع معنأ نب دايز نب نمحرلادبع قيرط نم هجام نباو دواد وبأ هاور
 وأ هقتع متکي مث هقتعي نأ :امهدحأ :نيهجو نم نوكي ررحملا رابتعاو» :(يباطخلا لاق) .[۲۸ /ةالصلا

 . ًاهرك همدختسيف قتعلا دعب ُهَلقَتْحي نأ : يناثلاو . نيرمألا رش اذهو «هركني

 هللا لاق» :ِِْكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (7) - ۱۱۹۳ - ۲۳

 ًاَرْخ عاب لجرو ردع مث يب ىطعأ ٌلجر : هئمصخ ُهَمْصخ بنك ْنَمو «ةمايقلا موي مهُمْصخ انأ ٌةنالث : قلاع

 . هرجا هوي ملو ىفوتساف ًاريجأ ٌرجأتسا ٌلجرو همن َلَكأو

 ٤٤[. /انه ىضم] .امهريغو هجام نباو يراخبلا هاور

 هب قلعتي امو حاكنلا باتك ۷

 (اهسملو ةيبنجألاب ةولخلا نمو ‹هقالطإ نم بيهرتلاو ءرصبلا ضع يف بيغرتلا) ١

 كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع (ادج فيعض) ١144-65 )١(

 .ريقفلل اهنبل حنمُي نبللا ةريزغ ةقانلا يه (1)

 .ربلاب هيلإ عوجرلاو «هيلع فطعلا :يأ (۲)

 . رخآ قايسب هجام نبا دنع اذهو ««ًاررحم» : ظفلي نكل مدقت هبو .هل قايسلاو دواد يبأ دنع كلذك وهو ءانه عقو اذك (۳)
 .*قتعلا دعب ًاهرك همدختسي نأ :رخآلا هجولاو# : لاق هنكل (08/1) «ننسلا ملاعم# 2
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 يأتي تبا ؛يتفاخم نِي اهكرت نَم «سيلبإ ماه ْنِم ٌمومسم ٌمهس ٌةرظنلا» ٠ لجو زع هبر نع ينعي -
 5 .؛ديْلَق يف ُهتَوالح

 نم هاجرخا :(ظقاحلا لاق) .دانسإلا حيحص» :لاقو .ةفيذح ثيدْ نم مكاحلاو يناربطلا هاور

 1 . هاو وهو «يطساولا قاحسإ نب نمحرلادبع ةياور

YAا : لاق هلک نينلا نع هنع هللا يضر ةمانأ بأ نص يورو دج فيعض) (؟) - 1140  
 . اووف يف اهتوالح دَ ؛ةدابع هل هللا َتَدحأ الإ ؛هَرَصَب ٌضْعب مَن" ةرم لوأ] ةأَرْما ٍنِساحَم ىلإ ٌرظني 5

 ا : .هةَقمَر َلَوأ ةأرما ىلإ وطنيه : لاق هنأ الإ ؛يناربطلاو ءدمحأ هاور

 اهنع هرصب ف رصبف دصق ريغ نم اهيلع هرصب عقب نأ  ملعأ لاو ؛حص نإ دار امنإ) :لاقد يقهبلاو

 . م . (ًاعّروت

 نبع لك : ا للا وسر لاق : لاق نع هللا يضر ةريره يب نع يرژو (فيعض) (57- 11” فليح

 سأر لدم اهنم جرت ٌنيعو هللا ٍليبس يف ُْتَرِهَس ٌنيعو «هللا مراحم ْنَع ْتَّضَع يع الإ ؛ةمايقلا موي ٌةيكاب
 : 1 ا . «هللا َةَيْشَخ نم ٍبابُذلا

 1 .[؟ /داهجلا- ٠١ ىضم] . يناهبصألا هاور

 ةئالث» :ةق هلل وسر لق : : لاق هنع هللا يضر ةديح نب ةيواعم نهو (هريغل ح) (1) ۱۰۰ ۷۷

 .هللإ مراحف نع تفك ٌنيعو «هللا ةَيَْخ ْنِم ْتَكب ٌنيعو «هللا يبس يف تسرح يع : ٌرانلا مهُّئيعأ رت ال

 ىلع افق إد a هل لاقيو  "'يرقنعلا بيبح ابأ َّنأ الإ ؛نوفورعم تاقث هتاورو «يناربطلا هاور
 .[7 /داهجلا ١7١ ىضم] . هلاح

 يل انتا لاق لكي يبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (هریغل ص) ()- ۱-۷

 اوظفخاو ؛ م مُثمُعلا اذإ | ةنامألا اوُدأو ءمتْدَعو اذإ اوفوأو ؛مُلَدَح اذإ اوقّدصأ : :ةلجلا مُكل نك ذأ مكا نم ان

 . «مكيديأ اوُقكو ءمكراصبأ اوُضْعو کجور

 e هللادبع نب بلطملا ةياور نم مهلك ؛مكاحلاو ««هحيحص)» يف نابح نباو «دمحأ هاور

 , .«ملعأ هللاو .ةدابع نم عمسي مل بلطملا لب» :(ظفاحلا لاق) .«دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو

 !ٌىلع اي» ::هل لاق ةي يبنلا نأ ؛ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو (هريغل ح) (۳) د ۱۹۰۲-۹

 ٠ ' .اةرخألا كل تبسيلو «ىلوألا كل امنإف «ةرظنلا ةرظنلا عي الف ءاهينرق وذ كنإو ءةنجلا يف زنك كل نإ
 .دمخأ هاور

 :ةرمو ءدوعسم نبا نع :لاق ةرمف ءهدانسإ يف بارطضالا :امهادحإ «نايرخأ ناتلع هيفو «فنصملاك يبهذلا هدرو :تلق (1)

 )1١10(. «ةفيعضلا» رظنا !رمع نبا نع :ىرخأو .ةفيذح نع
 )1١54(, كاته جرخماوهو +(515 )٥/ هدنسملا» نم ةدايز 0

 (.٠ /داهجلا )٠۲- مدقتملا هثيدح تحت هتبسن لوح قيقحتلا هل عجار (۳)

 فن



 ١40٠ -_) )4يلعل ةَ هللا لوسر لاق :لاق ةديرب ثيدح نم دواد وبأو يذمرتلا هاورو (هريغل ح) :

 .«ةرخآلا َكَل ثسيلو «ىلوآلا َكل امّنِإف ؛ٌةَرظنلا ةرظنلا عبق ال ! لع اي» ٠

 . «كيرش ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو
 «هسأر ئنرق يف ناَّجّش هل ناك هال كاذو «ةّمألا هذه ْيّنرق وذ : يآ ؛اهينَْق وذ َكّنإو» : يلع كب هلوق

 اهيفرط وذ يأ : ةّنجلا يّنرق وذ كلإ هانعم : :ليقو ذُو ٍنْب ورمع نم ىرخألاو «هللا ةن مجم نا نم امهذحأ

 ءًابرغو ًاقرش ضرألا يحاون عيمج ردنكسإلا كلس امك اهيحاون عيمج كلست يذلا ءاهيف نكمملا :اهكيلمو

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغ ليقو .بيرق اذهو .لاوقألا دحأ ىلع نينرقلا اذ يمسف

 مدا نبا ىلع بيك : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۰ ٠۹١١ - )١(
 هانز ناسللاو ءعامتسالا امهانز نانذألاو ٌرظنلا امهانز ٍنانيعلاف ءةلاحَم ال كلذ ُكِرْدُم وهف ؛انزلا ّنم هّييصن

 . ههّبَّذَكُي وأ ٌجْرَفلا كلذ ُقّدَصُيو ؛ىّئمتيو ىوهَي ٌبلقلاو ءاطُخلا هانز ٌلجرلاو رثطبلا اهانز ُديلاو «ٌمالّكلا

 .يئاسنلاو دواد وبأو «راصتخاب يراخبلاو ملسم هاور

 «يشملا امهانزف ؛ناينزت نالجّرلاو ءشطبلا امهانزف ؛ناينزت ناديلاو» :دواد يبأو ملسمل ةياور يفو

 . "للا هانزف ؛ينزي مفلاو
 ٍنانيَعلا» : لاق ي يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (5) 1408-0١

 . «ينزَي جرقلاو «ناینزت ٍنالْجّرلاَو «نابنژت
 . ىلعي وبأو «رازبلاو ‹حيحص دانسإب دمحأ هاور

 ؟ِةأْجَفلا ِرَظَن نع لك هللا لوسر ُتلأس :لاق هنع هللا يضر ريرج نعو (حيحص) (۷) 1105-1

 .«ٌكّرصب فرصا :لاقف

 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 : . .لاق هنع هللا يضر - ٍدوعسم نبا ينعي  هللادبع نعو (قوقوم حيحص) (۸) - 7 مالو

 .عَمطَم اهيف ٍناطْيشللو الإ ِةرَت نم امو «بولقلا ُراَوَح م < نإ

 .فوقوم هباوص َّنأ :ليق نكل ءاحورجم مهيف ملعأ ال هتاورو «هريغو يقهيبلا هاور
 ال ام بكترت ىتح اهيلع بلغيو اهزوحي ام وهو ءواولا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب (بولقلا زاّوح)

 رثؤتو كحتو «بولقلا يف زحت يتلا رومألا يهو (ةّراح) عمج «يازلا ديدشتو واولا فيفختب : ليقو . نسحي

 ءاقيدح عبط دقو «سداسلا دلجملا نم (1804) «ةحيحصلا يف ةجرخم يهو «هريغو نابح نبال ةياور وهو «سمللا :يأ )١(

 هحابأ امبرو «ةصاخلا ضعب مهيفو ؛نيملسملا نم ريثك هب يلتبا امم وهو «مراحملا ريغ نم ءاسنلا ةحفاصم لمشي ثيدحلاف

 . ٤۸/١ ٤-٤٤4( /1) «ةحيحصلا# رظنا !مهضعب

 دنع ةياورلا هذه َرأ مل يننإ مث ءأطخ وهو !تحت نم ةانثملاب ليقلا» :لصألا يف عقوو «ةمكللا يهو «مضلاب (ةلبق) عمج (۲)

 .؟ردقلا» يف ىلوألا جرخأ دقو «ملسم

 .(5715) «ةحيحصلا# يف هتققح امك ؛فوقوم هلأ هيف باوصلا َّنأل هتفذحف هيلو هللا لوسر لاق» : طقنلا ناكم لصألا يف (۳)

 فذ



 .رهشأ اذهو «يصاعم نوكت نأ بولقلا يف جلاختتو

 TE لاق لا نع تع هلا يضر مام يآ نع يد (ادج فيعض) () ۷ 44

 e ؛مُكَجورف َنطَفْحَتَلو مگ راصزآ

 يناربطلا هاور

 :ز هللا لوسر لاق : E NE فيصل كابا 40
 . «لاجرلا ّنِم ِءاسنلل ٌليَوو ءءاسنلا ّنِم ٍلاجرلل ليو : ٍنايداني ٍناكَلمو الإ حابص ْنِم ام»

 .دانسإلا حيحص» : لاقو مكاحلاو «هجام نبا هاور

 يف لاج ل هللإ وسر امتي :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يوُرو (فيعض) (50-1149- 41
 مكءاسن اوھنا اس ءانلا اهب اي» : لي بتلا لاقف «دجسملا يف اهل ةنيز يف لرب ؛ةَْيَرُم نم ةرما ِتّلَخَد ذإ دجسملا

 يف اورّئْخَبَتو «ةئيزلا مهؤاسن لس ىّبح اونَمْلُي مل َليئارشإ ينب َّنِإف ؛دجسملا يف ِرْثْخَبَتلاَو «ةئيزلا سب نع
 5 0 . 'دجاسملا

 . هجام نبا هاور

 اإ ': لاق لل هللا لوسر أ ؛هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (ميحص) (4) - م ۹¥
 . ؛ٌثوملا ُرْمَحلا» : لاق ؟“وْمَحلا َتيأرفأ : راصتألا ّنِم لجر لاقف . «ءاسنلا ىلع لوخدلاوأ

 نع یو ام وحن ىلع ءاسنلا ىلع لوخدلا ةيهارك ینعمو : لاق مث ؛يذمرتلاو ءملسمو يراخبلا هاور
 0 ٌناطيشلا امهكلاث ناك الإ ةأرماب ٌلجر َّنَوُلَخب ال : لاق هلك ّيبنلا

 ةلمهملا .ءاحلا حتفب (ُمَحلا) .«[اهب ولخي نأ هرك هَّنأك «جوزلا وخأ لاقي (ومحلا) :هلوق ىنعمو]

 معلا نبا نعلاو خألاك «هب ىلدأ نمو جوزلا وبأ وهو ءًاضيأ ةزمهلابو ءًاضيأ واولا تابثإبو ٠ ميملا فيفجتو

 نفسكيل) : لصألا يف عقوو «(1۳۹/۲) ريبكلا عماجلا» و «عمجملا» و 1/86 )۲٤۹/۸/ ٠ هزیبکلا» يف يناربطلا نم ةدايز 00
 !!ةمجعملا نيشلاب (هللا نفشكيل) : ةثالثلا ةعوبطم يف عقوو ءةروكذملا رداصملا نم تححصف (هللا

 , أ )۲٠٠۸(. «ةفيعضلا» يف جرخم وهو .؟هاو بعصم نب ةجراخ : تلق» )١159/5(: هلوقب يبهذلا هبقعتو :تلق (۲)

 ٠ , .هناي يتأي امل مراحملا نم اونوكي مل ام ؛براقآلا نم اوناك ولو بناجألل باطخلا ()

 "ل «(خأ) نزوب «٠ «ميملا فيفختو ؤاولا فذحب (محلا) نيعضوملا يف لصألا ناكو ٠ هيجرخم دنع هظفل اذه )٤(

 .اهضعب فلؤملاو ؟عتفلا» يف طال اجرک تاق

 قلطم «لجل : هيف هلوق نأ هب يذمرتلا ري ريشيو )۱١١١(« «ةحيحصلا» يف جرخم هنع هللا يضر رمعل ثيدح نم ةعطق هذه 0220

 راج أل اع نإ كيد كارم سلا ةولخ زاوج ىلع لدي امم ءهريغ نيبو هنبب ًاعمج مرحملا ريغب هدبيقت يغبنيو
 الإ رفاست نأ ةأرملا يهن ثيداحأ لثم «هوحنو سابع نبا ثيدح نيبو هنيب ًاعمج ًاضيأ مرحملا ريغ غ ىلع (ومحلا) لمح نم دب

 يتأيس امك . . .اهوخأ وأ اهوبأ اهعمو الإ" تاياورلا ضعب يفو اميس ال «ىفخي ال امك ةولخلا مزلتسي رفسلا ّنإف «مرحم عم

 ريغ نم هوجنو جوزلا خأ ينعي امنإ ثيدحلا َّنأ باوصلاف . يذمرتلا نم نيتقوكعملا نيب يتلا ةدايزلاو . ٤١( /بدألا )١7 يف

 وهو 'قاطي.آل اجرج.مراحملا ىلع ثيدحلا لمح يف نأ كلذ ىلإ فضأ ؛ «هلاثمأ ن نم ةداع ىشخت امنإ ةنتفلا َّنأل «مراحملا

 .لمأتف .نآرقلا صتب يفنم ٠

AE 



 وه لب :ليقو .هب ىلدأ نمو ًاضيأ ةأرملا وبأو .هريغو دعس نب ثيللا هرسف اذك .انه دارملا وه وهو ءمهوحنو

 ناك اذإف «كلذ نلعفي الو «تميلف ينعي : sS طقف ةجوزلا بيرق ليقو . طقف جوزلا بيرق

 . ىهتنا ؟بيرغلاب فيكف ؛مرحم وهو جوزلا بأ يف هيأر اذه

 َنَوُلْخي ال» :لاق لي هللا لوسر َّنأ ؛ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) 1404-4 )۱١(

 . (مّرْحَم يذ عم الإ ٍةأَرماب مكذحأ

 .ملسمو يراخبلا هاور

 ْنَمو» :هيفو ال يبنلا نع سابع نبا ثيدح ١[ /ةراهطلا ]٤- «مامحلا ثيداحأ» يف مدقتو (هريغل ص)

 ١ . (مَرخَم اهنيبو هب سبل أراب نوحي الف رخآلا مويلاو هللاب ٌنِمْوي ناك
 . يناربطلا هاور

 ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نعو (حيحص نسح)(١١)- ۱۹۱۰ _ ۹

 . هَل حت ال ةآرما ّسسَمَي ب نآ ْنم هل ريخ ؛ٍديدح ْنِم طْيخمب مُكدحأ سار يف َنعطُي ْنآلا

 ر كاسر تار ےن ر يلوم ارم رو

 .امهوحنو ةلسملاو ةربإلاك هب طاخي ام وه :ءايلا حتفو ميملا رسكب (طّيْخملا)

 إ : لاق ال هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (۷)- ٠-110١

 ًاريزنخ ٌُلُجر َمَحْدَي نالو ءامهنيب ناطيشلا لَ الإ ؛ةأَرْماب ُلُجَر الخ ام هديب يسن ياو ءءاسنلاب ةولخلاو

 .«هل لَن ال ٍةأرما بتم کنم َمَحَْي ن نم هل ريخ ؛ةامَح وأ نيطب ًاخّطلتم

 . يناربطلا هاور «بيرغ ثيدح

 . نتنملا دوسألا نيطلا وه : ثينأت ءاتو ةزمهاهدعب ميملا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب (ةأمحلا)

 (دولولا نيدلا تاذب اميس حاكنلا يف بيغرتلا) ؟

 » : للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نع (حيحص) () ۱۹۱۱-۱

 هيلعف عطتْسَي مل ْنَمو «جْرفلل ُنَصْحَأو ٍرّصَبلل ضغأ هّنإف ؛حَوَرعيْف ةءابلا مكْنم عاطتشا ِنَم !بابشلا رشعم

 0: اجو هل هّنإف ؛موصلاب

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو  امهل ظفللاو  ملسمو يراخبلا هاور

 : لوقي ة4 هللا لوسر ّممس هنأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) ۲ ۱۲۰۱ )١(

 «باش عج : :نيشلا حتفي كلذك (بابشلا) و ؛هوحنو عونلاك ءفصو اهلمشي يتلا ةفئاطلا : (رشعملا) «رشعم اي» :هلوق )١(

 ريدقتب امهنم لك ثيدحلا يف حصيو ؛دقعلاو عامجلا ىلع قلطي :دملاب (ةءايلا) و . عمج انه اه ْنكل ًاضيأ ًاردصم ءيجتو

 ::هلوقو . .هامسم مزالي ام ىلع مسالل ًاقالطإ «بابسألاو نؤملا (ةءابلا) : ظفلب انه دارملا وأ ؛هبابسأو هنؤم :يأ «فاضملا

 رسكبس(ءاجو) «جرفلل يأ (هل) :هلوقو . موصلا يأ (هّنِإف) : :هلوقو . .هسفن ىلع فاخ اذإ الإ روهمجلا دنع بدن رمأ (جوزتيلف)

 نأ دارأ ٠ ؛ يصخلا ةلزنم هعطق يف لزنيو «عامجلا ةرهش بهذي ؛ًاديدش ًاضر لحفلا ايثنأ ضر نأ لصالا يف وه هدملاو واولا

 . ملعأ هللاو . ءاجولا هعطقي امك حاكتلا عطقي موصلا

۷10 



 ریز ؛ًارّهطت ًارهاط هللا ىَقْلَي نأ ٌدارأ نما

 ش .هجام نبا هاور

٩ Aيشن عزا : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بويأ يبأ نعو(فيعض) (۲)--  

 . «حاكنلاو كاوسلاو ُدطَمّتلاو ُءاَنِحلا : َنيلَسْرِملا

 -5 ىضم] ؛.«بيرغ نسح ثیدح» :لاقو يذمرتلا هاور .ءايلاب (ءايحلا) :ةاورلا ضعب لاقو

 5 1 ٠١[. /ةراهطلا

 ال هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر صاعلا نب وِرْمَع نب هللادبع.نعو(حيحص) (؟)- 1414-4
 . ؛ًةحلاصلا ٌةأرملا اهعاتم ٌريخو ءٌعاتم ايندلا» : لاق

 . يئاسنلاو ملسم هاور

 لَا يش ادل عات نم بلو اتم ايندلا مّن" : لاق هظفلو هجام نباو(فيعض (۳) - ۱۲۰۲۳ ۔ ١

 . ؛ةَحلاصلا ةأرملا ّنم

Yet Aroُيِمُتةأرئا اهعاتم ريخ نو «ٌماتمايندلا" : لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنعو (نفيعض) (4) -  

OV 

 .ركنم ريخألا هرطشو "وص نم ءيش يف هرأ ملو «نيزر هركذ

 دافتسا ام» :ٌلوقي ناك هنأ ؛ ب يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (كيعض) (0) 1706-85

 ر هلع سلا ناو ن ُهْيَدَس اهيلإ رظت نإو ُةْتَعاطأ اهّرمأ نإ ٠ ةحلاص ةجوز ْنِم هل ًاريخ هللا ىوُقت ت دعب نمؤملا

 . (هلامو اهِسْفَت يف ُهتحّصَن اهنع ٌباغ نإو
 . هنع مساقلا نع ديزي نب يلع نع هجام نبا هاور

 عفط نع را لاق لب نيل نأ ؛ امهنع هللا يضر سابع نيا نعو(فيعض) (30-1100-/
 يف ”انوخب هيف ال ٌةَجْوَرو باص ِءالبلا ىلع ندو ءركأذ ناسلو «رکاش بق ةر رخآلاو ايندلا ريخ يطع ذقف

 ١ 2 و . «هلامو اهفت
 ١[: /ركذلا ١5 ىضم] .ديج امهدحأ دانسإو «؛طسوألا و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 .«؟مثإلا وه :مضتو ةلمهملا ءاحلا حتفب (بْوَحلا)

 تلا نوَ نيدلاو# ثلون امل : ليتل لا ا ول

 )١( تافصلا ةباجت يهو ؛ ةيونعملا ةيرحلا ىلع ةيرحلا لمح برقألا : ليق . 0

  2020هلرق وهوا رخآلاو «بابلا اذه يف ؛حيحصلا» يف هارتو «هريغو ملسم هاور :امهلوأ :نيثيدح نم بكرم وه :تلق' :

 «ةقيعضلا» يف نيبم وه امك «فيعض دنسبإهريغو يناربطلا هاور ؟- « . .نيكسم» )01۷۷( ,

 ا اار وتل « ةثالثلا ضقانتو . ا :هريغو لصألا يف قفز

 ٠ :نم الإ انآ امو :لاق نم لوق دح ىلع . :

 )٤( ةقباسلا ةيشاحلا رظنا .

 الكك



 ول ءةضفلاو ٍبهذلا يف ُتلِزْنَأ ؛هباحصأ ضعب ٌلاقف ءهرافسأ ضعب يف ب هللا لوسر عم انك :لاق (ةضفلاو  i 0 IAا 00 1 9

 «هناميإ ىلع هيث ٌةنمؤم ٌةَجوزو ؛ٌركاش ٌُبْلقو «ركاذ ناسٍ ُهلَضْفأ» :لاقف .هّدِخَتتَ ٌريخ لاملا يأ اننلع .

 تلقف :- يراخبلا ينعي - ليعامسإ نب دمحم تلأس «نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو هجام نبا هاور

 . لال :لاقف ؟َنابوث ْنِم حمس دعجلا يبأ نب ملاس :هل
 ر دج نع هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب دمحم نب ليعامسإ نعو (هریغل ص) ١9١1-84 - )٤(

 ةأرملا مد نبا ةَداعَس نم : ةا مد ِنْبا ةَوقش نمو نال مدآ نبا ةداعس نم :خِكَي هللا لوسر لاق :لاق

 وسلا ٌنكْسملاو ءُءوسلا ًةأرملا مدآ نبا ةَوْفَش نمو :ٌحلاصلا ٌبكرملاو «ٌحلاصلا ْنكسملاو ؛ةحلاصلا

 . «ءوسلا ٌبكرملاو

 نكسملاو» :لاق هنأ الإ ؛هححصو مكاحلاو رازبلاو يناربطلاو حيحص دانسإب دمحأ هاور (حيحص)

 . «قيضلا

 ٌراجلاو ءٌعساولا ٌنكسملاو «ٌةحلاصلا ةأرملا :ةداعسلا َّنِم ٌعبرأ» : لاق هنأ الإ ؛!هحيحص» يف نابح نباو

 نكسملاو وسلا ُبكرملاو وسلا ةأرملاو ءٌءوسلا اجلا :ِءاقّشلا ّنِم ٌعَيرَأو .ٌءينَهلا ُبَكرملاو ؛ٌحلاصلا

 . «قيضلا

 هللا يضر ًاضيأ هيبأ نع - صاقو يبأ نبا ينعي دعس نب دمحم نعو (نسح) ١91060-8٠ - )٥(

 اهسفن ىلع اهم اهنع ُبيغَتو كب اهارت ةأرملا :ةداعسلا ّنم ثالثا : لاق لک هللا لوس لآ ؛ هلع

 : ءاقشلا ّنِم ٌثالثو . ٍقفارملا ةريثك ةعساو نوكت ٌرادلاو « كِباحْصأب كملت «ٌةئيطو ٌنوكت ٌبادلاو «َكلامو

 ّنِإف ءًافوطق نوت ٌةبادلاو .كِلامو اهسفن ىلع اهنا مل َتْبِ غ ناو < «ٌكيلع اهتاسل ٌلِمحتو «كؤوستف اهارت ةأرملا

EN aTقفارملا ًةليلق ةفّيض » . 

 ىلع هدانسإف هظفح ناك ْنإف «يمرضحلا (ينعي) ريكب نب دمحم هب درفت" :لاقو مكاحلا هاور

 . (دحاو ريغ هقثو «قودص اذه دمحم» : (ظفاحلا لاق) . «امهطرش

 ةأرما هللا ُهَقَرَ ْنَم" : لاق قي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ح)(3)- 1515-85

 .«يتابلا رطشلا يف هللا يلف «هنيد رطَس ىلع ُهّناعأ دقف ؛ًةحلاص

 . ادانسإلا حيحصا : مكاحلا لاقو « يقهيبلا هقيرط نمو «مكاحلاو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 يلف «نيّدلا ٌفْضن َلَمْكَتْسا دقف ؛ٌدبعلا َحّوَرت اذإ» : لل هللا لوسر لاق :يقهيبلل ةياور يفو (هريغل ح)

 . «يقابلا ينصنلا يف هللا

 ىلع ٌّقح ٌةنالث» : ای هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۷) - 1417-5

 نع ًارصتخم ىرخأ قيرط نم ًالوصوم (217/5) دمحأ ةاور ْنكل ؛عاطقنالا الول حيحص دانسإلاف «تاقث هلاجرو :تلق )١(

 , 88 /؟) «كردتسملا» يف رخاو ۳١١(. /۲) هريثك نبا ريسفتا يف حيحص دهاش هلو «نسح هدنسو مسي مل يباحص

 . (يمرضحلا) نود كردتسملا» يف تباث (ريكب نبا) نال ءأطخ وهو ؛«يمرضحلا ريكب نبا ينعي :لصألا (؟)

 فلي



 : .«تاقتل يري يذلا عكانلو :ةادألا يب يذلا جياكملاو هلل ليس يف عاجلا: : مهُنْوَع هللا

 لاو مكاو «٤هخیخص» يف نابح نياو . «حيحص نسح ثيدحلا : :لاقو ءهل ظفللاو «يذمرتلا هاور

 94/١1[. یضم] .«ملسم طرش ىلع حیحص»

  O RN E DEE A1ل كت ريوس اک نھ: 4

 کک . ٠ي َسْيَلَف ؛ خكنت مل
 وع SE Sl كاز او «يقهيبلاو نسح دانسإب يئاربطلا هاور

 . يكملا حببُت يآ نب هللادبع دلاو

A14جاوزأ توبي ىلإ “یهر ءاج : لاق هع هللا يضر كلام نب ینآ نعو(حيحص) 87 - 1414  

 دقو ؛ يلا ّنِم نحن َنيأو : اولاقف «"اهولاقت مهّتاك ؛اوريخأ الق. اب يتلا ةدابع ْنع نولأسي كي ّيبنلا
 َرهدلا ٌموصأ انأ :ُدَحآلا لاقو . ًادبأ ليلا يلصأ ينإف انآ اَمأ : مهدحأ لاق ؟رّخأت امو ينو نم مدقق ام هل هللا رقغ

 نذل ءوقلا معنأ» :لاقف ؛مهيلإ ةا هللا لوسر ءاجف . ًادبأ جوزنأ الف ءاسنلا لر انأو :ُدَحآ لاقو .ٌرطفأ الو

 تاد ار ءٌرطفأو ٌموصأ 1 يئکلو .هل مكاقثأو بلل مگاشخإل يّنإ هللاو امأ !؟اذكو اذك مل

 . يّ يلف ينس ْنَع َبْضَر نمف ءءاسنلا

 .امهریغو ملسمو - هل ظفللاو  يراخبلا هاور

YANكش : ب هللا لوس لاق :لاق هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نعو (نسح) (4)- 1915-  

 ترب نر وادار نیا لب امف ءاهيمو امل ؛اهلامو زالال : :لاصخ ىَدْخإ ىلع ةأرملا

 . ؛هحيحصا يف نابح نباو «ىلعي وبأو ءرازبلاو «حنيحص داتسإب دمجأ هاور

)٠ J 1-7راك لاق ل هللا لوسر أ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو(حيحص)  

 . كادي تبر ٍنيّدلا ٍتاذب "قطاف ٠ ,؟هنيدلو ءاهلامجبلو ءاهبسكلو .اهلامل : عّبرأل

 : هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 )١( «ةفيعضلا» يف هنايبو ؛فرعي ال نم هيف ؛نسحب سيل هلاسرإ ىلع وه :تلق )1914( .

 ةرشع ىلإ ةثالث نموه (۲)

 : .نيلثملا عامتجال ماللا يف ماللا تَمِغدأَف (اوللاقت) هلصأو «ةليلق اهرُدَع يأ :ةمومضملا ماللا ديدشتب (۳)

 ديش إل هنو عم هلل مهملعأق ريغ الخب داما يف دير ىلإ حام ال هل دوفخملا نأ نم مهرمأ هيلع او امل هاذه )£(

 ١ .نوددشي نيذلا نم ىقثأو هلل ىشخأ «ةدشلا ةياغ ةدابعلا يف

 . خلإ موصأ انآ ْنكل ؛ءاوس ةيدوبعلا ىلإ ةبسنلإب متنأو انأ .: هريدقت فوذحم ءينش نم كارذتسا )5(

 . ملعأ هللاو . لفنلاو ضرفلا نم معأ ةقيرطلاو «يتقيرطو يتنس نع ضرعأ نمف : يأ (5)

 فرش (بسحلا) و .اهتاعارم ىلع ضحلا دري ملو ءاهلجأل اهيف نوبغريو ةأرملا يف لاصخلا هذه نوعاري نسانلا َّنأ : :يأ (۷)

 00 .لاعفألا نسح وأ ؛ءابآلا

 . بولطملا ةياغ اهب ًالصحم نوكتو ءاهب زوفت ىتح نيدلا تاذ دشرتسملا اهيأ بلطاف : يأ (8.

 .ةمالسلا هللا لان !ءاقنعلاك يهف «نيّدلا تاذ يه نيأو . بارتلاب قصلف رقتفا اذإ : (برت) نم ءارلا رسكب ىلإ
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 ءلاملا ةرثكب :ليقو .رقفلاب هيلع ءاعد انه يه :ليقو «ضيرحتلاو ثحلا هانعم ةملك (كادي ْثَبِرَت)

 نثكأ لاملا ىلإ تفثلت الو نيدلا تاذب رفظا :هانعمو ءرهظأ انه رخالاو ؛امهنم لكل لباق امهنيب كرتشم ظفللاو

 هللاو . ىنغلا نم هل ًاريخ رقفلا ىأر هّنأل كلذ هل لاق امنإ لإ يبنلا َّنأو يرهزلا نع لوألا.يوُرو . كلام هللا

 . لو هيبن دارمب ملعأ

 هرم رنا رر نم : إي ّينلا نع هنع هللا يضر سنأ نع يورو (عوضوم) (47 - ۰ م14

 «ةءاند الإ هللا دري ْمَل ؛اهبسحل اهَجّوزت ْنَمو رفق لإ [ هللا ُهدَْي مَ ؛اهلامل اهجّوزَت ْنَمو د الإ هللا يم

 اهل َكَرابو ءاهيف هل هللا كّراب ؛هَمحَر لِي وأ ُهَجْرَف نصي ؛ةرَصَب ضْعَي نآ الإ اهب دري ْمَل ةأرئا ورت ْنَمو
 ' هيف

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ال» :ِكَو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (فيعض) (9)- ١١١9-4

 نفت نأ ٌعاونأ ىسعف َنهلاونأل وجوز الو هنوز نأ نتن ىسعف نسل ءاسنا اوج
 :«لضفأ نيد ُثاذ ُءادْوَس ''”ءامْرَح ٌةَمألو ءِنيّدلا ىلع َنِهوجّورَت ْنكلو

 . معن نب دايز نب نمحرلادبع قيرط نم هجام نبا هاور
 لوسر ىلإ ٌلجر ًءاج :لاق هنع هللا يضر راسي نب ٍلَقْعم نعو (حيحص نسح) (۱۱) 98-195١

 م .ءاهنف ؟اهجَوَرئاَفأ دلت الااهنا الإ ؛ ؛لامو بصنمو ٍبسح اذ ارنا ُتْبَصأ يّنإ هللا لوسر اي :لاقف و هللا

 . مما مكي رئاكم يئإف «ةولولا دودَولا اوج : هل لاقف «ةثلاثلا هان مَن . كلذ لثم هل َلاقف .ةيزاشلا انآ
 . ؟دانسإلا حيحص حيحص» :لاقو هل ظفللاو مكاحلاو يئاستلاو دواد وبأ هاور

 اهترشع نسحو هتجوز قحب ءافولا يف جوزلا بيغرت) ؟

 (هتفلاخمو هطاخسإ نم اهبيهرتو ‹هتعاطو اهجوز قحب ةأرملاو
 ثيدح ١6[ /عويبلا - 111 ؟نيّدلا نم بيهرتلا باب» يف مدقت دق : (ظفاحلا لاق) (حيحص) _ ۰

 اهيلإ يدوي نأ هست يف سيل رك وأ ِرْهَملا َنِم م لق ام ىلع ةأرمإ جّوْزت ٍلُجر امّيأ» ا يبنلا نع هيبأ نع نوميم
 . ثيدحلا ناز وهو ةمايقلا موي هللا يقل ؛اهّح اهيلإ دوي ملو ٌتامف ءاهمدَح ؛اهّقح

 .رورشلاو يصاعملا يف نهعقوت : يأ (نهيغطت) . ربكتلاو باجعإلاب كالهلا يف نهعقوي : يأ )01(

 ةمالو» : : ىلاعت هلوق لثم اذهو «لامجلاو نسحلا تاذ نم : يأ (لضفأ) : هلوقو .نذألا ةبوقثمو فنألا ضعب ةعوطقم : يأ قفز

 . ملعأ هللاو .4ةكرشم نم ريخ ةتمؤم
 جوزلا بغرب مل ًادودو نكت مل اذإ دولولا ّنأل نيذهب ديقو . اهتدالو رثكت يتلا : (دولولا) و ءاهجوز بحت يتلا يه : (دودولا) ()

 .نم راكبألا يف نافصولا ناذه فرعيو ءدلاوتلا ةرثكب ةمألا ريثكت وهو «بولطملا لصحي مل ًادولو نكت مل اذإ دودولاو ءاهيف

 ممألا رئاس مكببسب رخافم : يأ «ممألا مكي رثاكم ينإف' : هلوقو . ضعب ىلإ نهضعب براقألا عابط ةيارس نلاغلا ذإ « اهبراقأ

 «لودلا ضعب هب تيلتبا يذلا هميظنتو لسنلا ديدحت وأ «لزعلا' ةيهاركل فيطل هيبنت هيفو :تلق .ملعأ هللاو .يعابتأ ةرثكب

 , ةيفاحلا هللا لأسن 4باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو هلوسرو هللا مرح ام نومرحب ال نمم نييزتب
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 . .ريخلا بيهص ثيدحو «ةريره يبأ ثيدح ًاضيآ هانعم يف مدقتو

 :لوقي و هللا لوسر ُثعمس :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا ِنعر (حيحص) (1) 1411-01

 «هتيعر نع ٌلوؤسمو «هلهآ يف عار لجرلاو ءهنّيعر نع ٌلوؤسمو عل مامإلا :هتّيِعر نع ٌلوؤسمو عاد مُكّلكا

 مكلكو :؛هتّيعر نع ٌلوؤسمو »هیس لام يف جار مداخلاو ءاهتيعر نع ةلوؤسمو ءاهجوز تيب يف ٌةيعار ةأرملاو

 3 .هنیعر نع لوؤسمو ءعلذ

 . ملسمو يراخبلا هاور

AYY iلت : ال هللأ لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحلص نسح) (۲)- 1818  

 .«مهئاسنل مكرايخ مكرايخو ءًاقلُح مِهُئَسْحأ ًاناميإ َنينمؤملا

 0 . ؟حيحص نسح ثيدحلا : : يذمرتلا لاقو ««هحيحص» يف نابح ن نباو يذمرتلا هاور

 لمْ نم لإ : هلي هللا ٌلوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) “87 ۱١١١ -)١(

 1 .«هِلهآب مهّمَطْلأَو الخ مهتَسْحأ ؛ًاناميإ َنينمؤملا

 الو «نسبخ ثيدلحلا : ا .لاق اذك «هامهطرش ىلع حيجصا : 0 «يذمرتلا هاور

 1 ةشئاع نم ًاعامس ةبالق يبأل فرعن

ENESمكرريخاا .: نلت هللا ٌلوسر لاق :  

 ..«يلهأل مكريخ اناو «هلهأل مكريخ

 ! .«هحيحضاا يف نابح نبا هاور

A9مكريخ کری: لاق لت يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو ' «ةريغل ص) )٤( ۔ 1976 -  

 .«يلفأل ٌمُكريخانأو ولا

 . هدانسإلا حيحصا :لاقو . . «ءاسنلل مكريخ مكريخ» :لاق هنأ الإ ؟مكاحلاو هجام نبا هاور

 نإ» : ال هللا وسر لاق : لاق هع للا يضر بوج نب ةر صو یک 06-057 ۸۲۹

 .«اهب شوت اهرادف ءاهتْرَسَك اهتم نإف «علِض ْنِم ْتَقِلُخ ةأرملا
 . ؟هحيحصال يف نابح نبا هاور

 اوضوتشا» : ق5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو «حيحص) 1411/4107 - )٩(

 وه امو هيلع ماق ام خالص مزتلملا نمتؤملا ظفاحلا وه :(يعارلا) و ءهل دهعتلا نسحو ءيشلا ظفح وهو «ةياعر (ىعر) نم )1١(

 نم ةيلعام ىفو ناف ؛هايندو هنيد يف هحلاصمب مايقلاو :هيق لدعلاب بولطم وهف ءيش هرظن تحت ناك نم لكف «هرظن تحت

 نجأرلاو مامإلا .كرتشا دقو ءهقحب هتيعر نم دحأ لك هبلاط كلذ ريغ ناك ْنِإو «ربكألا ءازجلاو ءرفوألا ظحلا هل لصح ةياعرلا

 . عرشلا ننس ىلع مهيف ماكحألاو دودحلا ةماقإ ؛مامإلا ةياعرف «ةفلتخم يناعملا َّنكلو «ةيمستلا ذه يف مداخلاو ةأرملاو :

 تيب يف ريبدتلا نسح ”؛ةأرملا. ةياعرو. .ةرشعلاو ةوسكلاو ةقفنلا يف مهقح ةيفرتو ؛مهرمأل هتسايس ؛هلهأ لجرلا ةياعرو .

 نم قحتسي انب مايقلاو ءهلام نم هدي يف ام ظفح ؛هديسل مداخلا ةياعرو .اهسفن يفو هلام يف ةنامألاو هل حصنلاو ءاهجوز
 : : ا
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 هكر ت ْنإو .'”اهَْرَسُك ُهميقُت ٌتبهذ نف «هالغأ عّلضلا يف ام جوعأ َّنِإَو «"علض نم ُتَقِلُخ ةأرملا ناف "ءاسنلاب 0

 . «ءاسنلاب اوصوَْساف « جّوعأ لزب مل

 . هريغو ملسمو يراخبلا هاور

 تنَتنَتسا اهب تتت نإ «ةقيرط ىلع كل َميقتسَت نل عّلِض نم ْتَقِلخ ةأرملا نإ :ملسملا ةياور يفو
 , .؟ءاهقالط اهّرسكو ءاهترسك اهميت َتبهذ ْنإو «ٌجَوِعاهيفو اهب

 ءواولا حتفو نيعلا رسكب (جّوِهلا) و .حصفأ حتفلاو ءاضيأ اهنوكسبو ؛ماللا حتفو داضلا رسكب (علّضلا)

 نيدلاك بصتنملا ريغ يفو ءواولاو نيعلا حتفب (جوع) : هيف ليق اصعلاو طئاحلاك بصتنم وه اميف ناك اذإ : ليق

 .تيكسلا نبا هلاق .واولا حتفو نيعلا رسكب (جّوِع) : هيف لاقي كلذ وحنو نضرألاو قلخلاو

 ال» : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (/) 19184

 . «ةريغ : لاق وأ رح اهنم يضر ًاقّلُح اهنم هر نإ ؛ًةنمؤم

 . ملسم هاور

 . ضغبي : يأ «ذاش اهّمضو ءًاضيأ ءارلاو ءايلا حتفو ءافلا نوكسب (كّرقب)

 ٌقح ام !هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق هنع هللا يضر ةديح نب ةيواعم نعو (حيحص) (۸) 1414-89

 الو حبق الو ءةجولا برضت الو ءَتيَسَتْكا اذإ اهوسكتو ءَتْمِهط اذإ اهميت ْنأ» : لاق ؟هيلع اندحأ ةجوز

0 
 9و ت 0

 نمؤم كرقب

 .«تيبلا يف الإ رُجهت
 ىلع ةأرملا قح ام : ةي هللا لوسر َلأس ًالجر َّنإ» : لاق هلأ الإ ؛(هحيحص» يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 . هركذف !؟جوزلا

 . كلذ وحنو «هللا كحق : لقت الو ءاهمتشت الو هوركملا اهعمست ال : يأ «ءابلا ديدشتب (خّبقت ال)

 هللا لوسر حمس هلا : هنع هللا يضر يمّشْجلا صوحألا نب ورمع نعو (هريغل حل (4) - ۰-۱۹۳۰١

 امّنإف اريح ٍءاسنلاب اوصوتساو الأ» : لاق م مث ظعوو ٌركذو هيلع ىتنأو هللا دمخ نأ دعب وقي عادلا ةجج يف ب

 يف َّنُه ورجهاف ءَنَلعَف ناف ا اوا «كلذ ريغ ًاثيش ٌنهنم نوكلمت َسيل مُكدنع ٍناوَع نه

 ءًاقح مكئاسن ىلع مل ن نإ الأ «ًليِبَس هيلع اوب الف مكتمطأ ناف حرب ريغ بز نُموُبرْضا عجاضملا

 الأ .نوهَرْكَت ْنَمِل ْمُكتويب ب يف ندي الو «ّنوهركت ْنَم مكسر َنْيِطوب ال نا ٌَنهيلع مكّفحف ءَّقح مكيلع ْمكئاسنِلو

 :ينعي .نهرمأب موقي نم ىلإ نهجايتحاو نهفعضل ركذلاب ءاسنلا لصخو «ريخلاب ءاسنلا قح يف لاجرلا اهيأ اوصاوت : يآ )١(

 ٠ نهيلإ اونشحأو « نهب اوقفراو :نهيلع اوربصاو ءاهب اولمعاو «نهيف يتيصو اولبقا

 . جوعألا علضلا نم تقلخ هنأ نايب هتدئافو «هلبقامل ليلعت قفز

 . ملعأ هللاو ٠ اهتالط ىلإ رمألا ىضفأ اهجاجوعا كرت نأ اهتم تدرأ نإ : يأ ؛قالطلل ٍلثم ٌبرض وه ليق )۳

 هاور . هةغلبو ًادوأ اهيف َّنِإَف (اهيرادت :ةياور يفز) اهعدت نو : دازو ءارصتخم هوحن رذ يبأ ثيدح نم دهاش هل :تلق (0)

 فشك ۔۷۸٤۱) رازبلاو .(113و16-0/١161) دمحأو ۸۳ يمرادلاو ء(۷٤۷) «درفملا بدألا» يف يراخبلا

 . (راتسألا
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 .«ٌنهِواعطو نهتم يف هيل اونيحُ نأ کیم عل
 . ؟حيحص نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلاو هجام نبا هاور

 ١ .تاريسأ : يأ ءواولا فيفختو ةلمهملا نيعلا حتفب (ِناوَع)

 ثم قارنا ام : كو هللا لوسر لاق : تامل يضرك اجب (ركنم) (1)- ۱۲۱۱-۱
 .ةّنجلا تّلَخَم ؛ ؟ضار اهنع اهجْوُرو

 1 : مكاحلا لاقو ءاهنع هّمأ نع يريمحلا رواسم نع مهلك ؛ مكاحلاو ءهنسحو يذمرتلاو «هجام نبا هاور .

600 
 ؟دانسإلا حيخص)»

)٠ J 14۳1 ۲تلصاذإ# : لكي هللا لوسر.لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح)  

 . «ثَةاش نجلا ٍتاوْبَأ يأ ْنِم ْتَلَح» ؛اهّلْعَب ثَعاطأو ءاهّجْرَف ْتَنّصحَو "1اهَرهَش ٌتَماصو] ٠ اهّسْمخ ٌةأرملا

 . !هحيحصا يف نابح نيا هاور

 : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍفوع نب نمحرلادبع نعو (ءريغل ح) (117- 187 ممل

 يأ ْنِم َةّنجلا يلخذا :اهل.َليق « ءاهَجْوَر ثعاطأو ءاهجْرف ثظِفَحو ءاهَرْهَش ثّماصو ءاهَسْيَح ٌةأرملا تَّلص اذإ»

 1 .تْئِش ةّنجلا باوبأ

 كافيا ويم هند «ةعيهل نبا الخ ؛«؛حيحصلا» ةاور دمحأ ةاورو «يناربطلاو دمحأ هاور

YAYEتغرفف. ءةجاح يف] لب ّيبنلا تت هل مَع نأ : : ٍنِصْحُم نب نْيَّصُح نعو (حیحص) (17) - 198  

 دا :ُثلاق .2؟هل تنأ فيك» :لاق .معن : : ثّلاق .«؟[تنأ] جوز ثاذآ» : اهل لاقف ء[اهتجاح نم

 . «كذانو كج هّلإف ؛")هنم تنأ نيأ يرظناف» : لاق .هنع ُتْرَجَع

 «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «هريغو يزوجلا نيا لاق امك نالوهجم (همأ)و (رواسم) ءدانسإلا فيعض ركنم وه لب :تلق )١(
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 ءاطقسلا رركتو !قيقحتلا وعدم نوقلعملا اهكردتسي ملو ؛(دراوملا ٠۲۳١ ؛حيحصلا# نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس )۲( 

 هيفو ءةريره يبأ نع ١ ٠٠( /6) ًاضيأ «يناربطلا طسوأ» يف ةتباث يهو ۷(۰ /دودحلا -۲۱) يف مهتالابم الو مهتلفغ ترركتو

 ٠ سنأ نع (۱۷۷ )٤/ رازبلا دنعو ءاذه دعب باتكلا يف وهو «فوع نب نمحرلادبعنع (141/1) دمحأو (۳۷۲ /4) ًاضيأ

 هلوق امهنم تححض كلذكو ء(١١۳ /5) «يئاسنلا ىربك» و (151/4) «دنسملا».نمب بيوصتلاو ؛«هل تنآ فيكف» :لصألا (۳) ٠

 ةدايزلا اوكردتسا الو «قيقحتلا وعدم اهححصي مل ةشحاف ءاطخأ «(هنم تنأ نيأف» :لصأالا ناك دقف ءكهل تنأ فيك» : هلي

 رداصم نم تبثملاو (1) يف تسيل» : مهلوقب اهيلع ارقلعو «[تنأ] ةيناثلا ةدايزلا اوكردتسا دقل معت !!نيتفوكعملا نيب يثلا

 انع هللا افع هسفن فلؤملا نم يه ثيدحلا نتم يف ءاطخألا هذه َّنأ لوقأ ْنأ ينلْمح ام تيأر مث !هللا ءاش ام ؛جيرختلا

 اذهو !1بيخرتلا» يف وه امك دحاولا فرحلاب ١( 1/) هيف ثيدحلا قاس دق «دئاوزلا عمجم» يف يمشيهلا تيأر دقف «- هنعو

 وأ ؟بيغرتلا» يف یل رداصملا ىلإ اهوزعي مث ؛ءاطخألا ضعب اهيف يتلا ثيداحألا نم ًاريثك هنم هنم لقني هنأ يل دكؤي امم

 :لاق هنأ الإ'ء«طسوألا» و «ريبكلا" يف يناربطلاو ؛دمحأ هاور». :روكذملا:نتملا بقع لاق هنإف ءانه هل عقو ام اذهو ءاهضعب

 /181/19-184):ًاضيأ «ريبكلا» يف ثيدحلا قايس ًاضيأ فلاخي روكذملا نتملاو :تلق .«(هل تنأ فيك يرظناف) .

 = يتلا رداضملا نم ردصم يف وه امك ثيدحلا صن قوسي ْنأ يمثيهلا ىلع ناكف )۳۲/۳۲۱ /۱) ةطسوألا» و (5 20-8
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 .؛دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «نيديج نيدانسإب يئاسنلاو دمحأ هاور

 سانلا يأ : للي هللا لوسر ُتلأس :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (۳) - ۱۲۱۲ - م

 ,ههّقأ» :لاق ؟يلجرلا ىلع ًاقح مَظْعَأ سانلا ياف : تلق .ءاهُجوز» : لاق ؟ةأّرَملا ىلع ًاََح ُمَظْعَأ

 .؟"7نسح رازبلا دانسإو «مكاحلاو رازبلا هاور

YATهلك يلا ىلإ أرنا ٍتءاج : لاق امهنع هللا يضر ساّبع ٍنبا نع يورو (فيعض) 40-151 -  

 ولف ْنإو ءاورجأ اوبيصُي ناف «لاجّرلا ىلع هللا بنك ٌداهجلا اذه كبل ءاسلا ٌةَدفاو انأ !هللا لوسر اي :ثلاقف

 : لك هللا لوسر لاقف :لاق ؟كلذ ْنِم انّل امف «ْمِهْيَلَع ٌموقن ءاسنلا رَشْعَم ٌنحّتو ءنوقّرْرُي مهّبر دنع ًءايحأ اوناك

 . ُهَلَعقَي ْنَم ٌنكنِم ليلقو ؛كلذ لِمَ هّقحب ًافارتغاو جوزلا ةعاط َّنأ ؛ءاسنلا َنِم ِتيقَل ْنَم يغلي

 0 الب يلا ينعي  هئءاج ّمُك :هرخآ يف لاق ثيدح.يف يناربطلاو «ارصتخم اذكه رازبلا هاور

 ر هللا «كيلإ يجرم ىَوهَت يهو الا َْْمَت ل ؤأ ْتَمِلَعةأرئا َنهنِم امو «ٌكيلإ ٍءاسنلا لوسر يا : :ٌتلاقف

 8 ْنإف .ٍلاجرلا ىلع داهجلا هللا بّتَك ءءاسنلاو ٍلاجرلا ىلإ هللا ٌلوسر َتْنأو «َّنَهَهلإو ِءاسنلاو لاجرلا
 » :لاق ؟ةَعاطلا ّنِم مهلامعأ ْنِم كلذ ُلِدْمَي امف ءنوقّرْرُي مهّبر دنع ًءايحأ اوناك اودّهْشَتْسا ٍنإو ءاْوَرْنأ

 . هّلَعْفَي ْنَم ّنكنم ٌليلقو نهقوفحب ٌةَفِرْمَملاو ؛َنهِجاوُرَأ

 ىلإ یاب جر ینا :لاق تع للا يضر جیردخلا ذيعس يبأ نعو (حيحص نسح) (100- 4 مال
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 يذلاو :ثلاقف .؛كابأ يعيطأ» : قلي هللا ل وسر اهل لاقف جرت نأ بأ هذه يتبا نإ :لاقف هيلي هللا لوسر

 أ اك ول  يوز ىلع ورا س: لاق ؟هيَجوز ىلع جوزلا ُقَح ام يرن ىتح حور ال قَحلاِب كعب
 ًادبأ حورن ال خلاب كعب يذّلاو :ثلاق . «َقَح ْثّدأ ام هلا مف امد ؤأ ًاديدَص ُهارَخْنم ركنا وأ ٠ ءاهْئَسَحَلَت

 . َنهنذإب الإ هوك ال» : لكي يبنلا لاقف

 . ؟هحيحص» يف نابح نبأو «نوروهشم تاقث هتاور ديج دانسإب رازبلا هاور

 اب هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) 88 - ١900 )١١(

 : لاق .دباعلا ًانالف يمع َنبا نأ يتجاح :تلاق .«؟كّتجاح امف كفرع دق» :لاق .نالف ُتنب ةلالف انأ :تلاق

 هدلقيل ضعب نود ًاضعب هنم ٌححصي مث ءهصن يف يرذنملا دلقي نأ ال ءًانايحأ لعفي امك ؛نالفل ظفللاو» :لوقيو ءاهركذ =

 !!دعب اومرصحتي امل مهو ملعلا اذه ىلع مهيدعت ىلع مهبيسح هللاو «ةثالثلا نوقلعملا

 ؛هنم ًاريخ سيل (195و )٤/ ١5١ مكاحلا دانسإك )١555( هدانسإ نإف «رازبلاب هصيصختل الو «نيسحتلا اذهل هجو ال :تلق )١(

 نم «ءاسنلا ةرشع» يف ًاضيأ يئاسنلا هجرخأ هقيرط نمو :ظفاحلا لاق امك ءلوهجم وهو ةبتع يبأ ىلع امهدتع هرادم نإف

 . روصق ءايإ فلؤملا لافغإف ء(۲ /8 /۱) ؟یربکلا»
 دساف ءالقن تباث ظفللا نأ ىلإ ريشت يهو ظافحلا ضعب نم (ص) ةبض هيلعو ١/٠١١( /) يناربطلا هلصأل ًاعبت لصألااذك ()

 رازبلا ظفل هديؤيو . نهجاوزأ قوقحب :هريدقت فاضملا فذحب همهف نكمأ ثيدحلا حص ولو «فيعض وأ ىنعملا وأ ظفللا

 ؛ةفيعضلا# يف ثيدحلا تجرخ دقو .٠« . .هقح فارتعاو جوزلا ةعاط نإ) : ظفلب ؛ءافعضلا» يف نابح نبا هاورو «مدقتملا

(o4) 
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 نما : لاق, . هّتجوزت ٌةقبطأ ًاتيش ناك ناف ؟ةجوزلا ىلع جوزلا قح ام ينزيخأف «ينبطخي :تلاق .«هتفرع دق»

 ترمأل ؛رشِل دجسي نأ رشبل يغبني ناك ولو «هقح ْتَدأ ام ؛اهناسلب ُهْنَسِحلف ًاحيقو ًامد هارخنم لاس ول نأ ؛هقح
 تبقي ام جوزنأ ال قحلاب كعب يذلا :تلاق .«اهيلع هللا هلّضف امل ؛اهيلع لخد اذإ اهجوزل دجست ْنأ ةأرملا

 . ايندلا

 : مكاحلا قاقو او ب مساقلا نع يماميلا دواد نب ناميلس نع امهالك ؛مكاحلاو رازبلا هاور

 . [باتكلا رخآ يف ينعي] «هتمجرت يتأت مساقلاو «هاو ناميلنس» :(ظفاحلا لاق) . «دانسإلا حيخص»

 ٍراضنألا َّنِم ِتيب لهآ ناك : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ص) (16) 1985 - كن

 نإ :اولاقف لك هللا لوسر ىلإ اوؤاج راصنألاّنإو ره ممن مهيلع َبَعضتشا لاو ؛هيلع نونْسَي لمج مهل

 ها هلا لوس اقف ؟نخلاو عززلا شلي دقو :هّرهظ انَعَتَمو ءانيلع ٌبَعْضتْما هَّنإو «هيلع ينْسَن ٌلمَج انل.ناك

 اي :ٌراصنألا لاقف .هوحن ةا يلا ىشمف «ةّبحان يف لمجلاو ءطئاحلا لَخدف ءاوماقف ؛ءاوموق» : ِهباَحْصأل

 ٌلمجلا رظن ملف . «ٌنسأب هنم يلع سیل : لاق ُهَتَلْوَص كيلع ٌفاخن ءٍبِلَكلا ٍبْلَكلا لم راص دق !هللا لوسر

 ىتح طق تناك ام ذأ هتان ڈا هللا ٌلوسر ذخأف . هيدي نيب ًادجاس بخ ىتح ُهّوحن َلَبْقأ لي هللا لوسر ئلإ

 نأ قحا نحنف لقت نحنو كل دس لقب ال ةه ب اذه !هللا وسر اي : هباحْصأ هل لاقف «ٍلَمَعلا يف هّلَخْدأ

 دجست نأ ةأرملا ُتْرَمأل رسل جس نأ رسل َحُلَص ولو .ٍرعَبِ رست جن نأ رسک حطي الل :لاق ؛كل دحسن

 ةنلبفتشا مث .ديدصلاو يقلب سبلت ةحزُق هار قرف ىلإ هيد نم ناك ْو ءاهيلع هّقح مظل ٠ ءاهجوزل
 قع تا ُهْنَسَحَلَف

 .هوحنب رازبلاو «نوروهشم تاقث هتاور «دیج دانسإب دمحأ هاور

 يآ ثيدح نم «هحيحص» يف نابح نب ا 'ارصتخم يئاسنلا هاورو (هريغل ص) (13) - ۷ ٠

 ديعس يأ ثيدح يف كلذ ئنعم يورو .هرخآ ىلإ .٠ . .ناك ولو» :هلوق ركذي ملو «راصتخاب هوحنب ةريره
 0 1 ! .[بابلا يف] مدقتملا

 : هلوق ا نم ءاملا هيلع نوقتسي :يأ ؛ةلمهملا نيسلا نوكسو ءايلا حتفب (هيلع نوئشي) : هلوق

 . عبنتو رجفنت : يأ (ٌسِحَبْنَت) .ناتسبلا وه : (ظئاحلاو)

 ةريحلا) ٌتْيتأ :لاق هنع هللا يضر دعس نب سيق نعو (فيعض) (5) ٠-١514

 يّنإ ؛ ُتلقف كب هللا لوسر ُتِيَئأَف هَل َدَجْنُي جني نأ قحا ال هللا ُلوسر :ُتلقف ءْمُهل ٍناِبْرْرَمِل َنودْجْسَي

 تا يرق تا كلا يل لاقف .كل دّجسُي ْنأ ُقَحأ َتنأف ءْمُهَل ٍنابْرْرَمل نودجسي ْمُهُتْيَأرِف (ةريحلا)
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 يف الإ هدجأ ملو «ةريره يبأ ثيدح نمو «ىرغصلا ننسلا» يف هلأ: مهوي هيلع نابح نبا فطعو ؛يئاسنلل وزعلا قالطإ : تلق . (1)
 لصأ لعلف' :خلإ «: . .حلص ولو ءرشبل دجسي نأ رشبل حلصي ال١ : ظفلب سن ثيذخ نمو (41 5197/5 /0) ؟ىربكلا»

 يف جرخم ثيدحلاو ؛خاسنلا ىلع تفرحتف ««خلإ .. .نابح نبا هاورو .ارصتخم يئاسنلاو ؛هوحنب رازبلاو» :ةرابعلا

 ءاورإلا )۷/ ٤ 9۸-5( . 5

 .رذنملا نب نامعنلا ةنيدم يهو «ةفوكلا برق ةنيدم (۲)

 الاب



 َنْدُجْسَي نأ ءاسنلا ٌتْرَمأل ؛دحأل جي نأ ًادَحأ ًارمآ تنك ْوَل ؛اولَعفَت ال» :لاقف .ال :ُتلقف .«؟هل دج
 .«ٌقحلا ّنِم هيلع مهل هللا َلَعَج امل ؛ َنِهِجاوُرأل

 ۰ يرو تاعياجلا يف ملم 8 خرا دقر + كيرش فاما ر فواد ا اور

A41يل دَجَسٍماشلا نم يلج نب العم مق امل : :لاق ىفوأ يب أ نبا نعو (حيحص) (۱۷) - ۱۹۳۸ -  

 مهتقراطبل ٌنودَحْسَي مِهُتْدَجوف «ماشلا تدق !هللا لزا :لاق .«؟اذه ام» :ِةِل هللا وشر لاقف ال

 نآ ةأرملا ٌتْرَمأل ؛ ٍءْيَشِل َدُجْسَي دج نأ ًائيش ت رم ول يّنإف ؛لَمَْت الف» : لاق . كب َكلذ َلَمْفَأ ْنأ ٌتْدَرأف مهتفقاسأو

 .«اهجوز نح َيدْؤُت تح اهر َّقح يوت ال ءهِدَيِب يسن يذّلاو ءاهجَْرِل دج
 .هل ظفللاو ««هحیحصاا يف نابح نباو «هجام نبا هاور

 دُجسَي نا ًادحأ ًارمآ تنك ول ينإف ؛اوُلَمفت الف» : ل هللا لوسر لاقف : هيام نبا ظفلو عم نتس)

 ّقح دوت ىتح اهر َّقح ٌةأرملا يدون ال هديب دمحم لقت يذلاو .اهجْوَرِل َدجْسَت ت نأ ةأرملا ٌتْرَمأل ؛هللا ٍرْيَعل

 فَمَن ا مل بكل ىلع هو الت اهلاسولو ءاهجوز

 ترم ؤل» :لاق ؛هظفلو ذاعم ثيدح نم نم فرا مكاحلا یورو (عجص نسحا (147- 1171

 ؛ناميإلا ةوالح ٌةأرثا ُدِحَت الو ءاهيلع هّقح ِمَظِع ْنِم ؛اهِجْوَرِلَدُجْسَ َدجْمَت ْنأ ةأرملا ٌثرمأل ؛ِدَحآل َدجسي نأ ًادحأ

 .(ِبّنَف رهظ ىلع يهو اهّسفن اهلأس ولو ءاهجؤز ٌّنح يدو ىتح
 ًارمآ تنك ول» : لاق اب ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (14) 1940-5

 .«اهجْوّرِل َدَجْسَت نأ ةأرملا ثرمأل ؛ دحأل دجْسَي دُجْسَي نأ ًادحأ

 . ؟"حيحص نسح ثیدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 نأ ًادَحأ ٌتْدَمَأ ْوَل» :لاق ا هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (7)- 1١18-8413

 دَوْسأ يلبج ىلإ رّمحأ لج نم َلِقَتْنَت نأ هتأَرما ر َرَمأ الجر نا ْوَلَو ءاهجْوَرِل َدُجْسَت نأ ةأرملا ٌتْرَمآل ٍ؛ِدَحأل َدجْسَي

 . هّلَمْفَت نأ "هلت ناكل ؛َرَم َرَمْخأ ٍلَبَج ىلإ دوش ٍلبج نم وأ
 .«حيحصلا١ يف مهب جتحم هتاور ةيقبو «ناعدج نب ديز نب يلع ةياور نم هجام نبا هاور

 ْمُكْريخُأ الآ» :لاق ال ّيبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ح) 1941-4 -)7١(

 ءاخآ روزي ٌلجرلاو نجلا يف ٌقيّدصلاو نجلا يف ّيِنلا» :لاق !هللا ٌلوسر اي ىلَي :انلق .«؟ِّبجلا يف مكلاجري
 : لاق !هللا لوسر اي ىلب :انلق . «؟ّنجلا يف مكئاسنب ْمُكْرخُأ الأ .ةنعبلا يف هلل الإ هروب ال « ٍرصملا ةّيجان يف

 ٍضْمَعِب لج ال ءكِدَي يف يدي هذه :ثلاق اهجوز بضع وأ ءاهيلإ ءيا ؤا ,ْثَبِضَع اذإ ءدولَو دودو لک

 .1ىّضْرَت ىتح

 دجسي ةفقاسألاو ةقراطبلا ىأرف «ماشلا نم ذاعم مدق امل كلذ ناك امنإو «ربقلاو نابزرملاو ةريحلا ركذ نود حيحص ثيدحلاو . 220

 . مهل سانلا

 .ملعأ هللاو .اهل يغبني يذلاو ءاهقح : يأ ؛واولا نوكسو نونلا حتفب وه قفز

 افيد



 ىلع هيف فا مل يننإف «يشرقلا دايز نب ميهاربإ الإ ؟؟حيحصلا» يف 3 جتحم هتاورو «يناربطلا هاور
 . مهريغو ةرجغ نب بعكؤ سابع نبا ثيدح نم نتملا اذه يور دقو . ليدعت الو حرج

 لح ال :لاق هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲۱) - ۱۲ - 81

 . ؛هنذلب الإ هب يف نات الو ءهنذإب الإ هاش اهجبوزو موصت ْنأ ةأَرمال

 .امهريغو ملسمو هل ظفللاو  يراخبلا هاوز

 يتأمل لج : لاق لل يبنلا نع هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعأو (ركنم) (۷)- ١١1١51-41

 الو:ء[هردصب َنَشخت الو] احا هيف حطت الو راک وهو جرت الو «ةزاك وکو اجور ب يف ندا نأ ؛هللاب

 هللا لبو ؛ثَمْعنو اهبًق اهنم لبق [وه] نلف «ةيضْرُث ىتح هتان ؛مَلظآ وه ناک ْنإف ءهبرْضَت الو «ةّشارف َلِزَتْعت
 . هاهرذع هللا نع ْثَملْبا دَقف ؛ضْرَ ْمَل وه ْنإو ءاهيلع من الو ءاهتجُح جلفأو ءاهَرذع

 ش لاق اذك .هدانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 .اهاّوقو اهتجح رهظأ : يأ ؟اهتجح ميجلاب ۔ (جلفأ)

YAYثنآ َمَْفَح نم ةارئا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نع يوُرؤ (ًادج فيعض) (۸) - ۱۲۱۷ -  

 إو ؛ُتْفَطَتسا ناق ءم رثا يئإف ؟ةججوزلا ىلع جوزلا نح ام ينزرخأ !هللا لوسر اي : ٌتلاقف ي هللا لؤسز

 نمو اهر تتفق ا نأ بق روع ناع يمو اهل الاس نإ د تجوز ىلع جوزلا ّقح َنإف» :لاف .ًامّيأ ُتَْلَج
 نم جْرْخَت الو ءاهنم لقب الو ث ْثَشطَعو ثَعاج ْثْلَعَف نلف «هيإب لإ ًاعؤطت موصت ال نأ ةجنوزلا ىلع جوزلا نح

 e :تلاق . جز یح بالم کلمو ارا ةكئالمو ءامسلا ٌةكئالم اهنتَعَل ْتَلَعَف ْنإف «هنذإب الإ اهني

 : .ًادبأ ٌجّورتا ال

 0 يناربطلا هاور

YASAلاق هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نعو (عيحصل (۲۲)- ۱۹۳  EMEال ٌةأّرملا»  
 عموم

 . اهسفن مَ مل بك ره ىلع يهو اهلأس ول ىّحأ اهجؤز ّقح يدون ىتح هللا َّنَح يو
 ديج دانسإب يناربطلا هاور

 الا: لاق ل هلأ وسر نع مهنع هلا يضر ورمع نب هاد عو (حيحص) (750- 144 444

 رطشلا راصفخاب «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ ذق سابع نبا ثيدحو ا ةةحيحصلا# يف ةجّرخم ثيداحألا هذه )1١(

 .,هنم لوألا

 ةيقمت اذلو «هنعنع دقو ؛هسيلدتو هئطخ ةرثكل فيعض وهو «يناسارخلا ءاطع هيف نآلإ كلذو «هدر ىلإ فلؤملا ريشي :تلق (00)

 ,(۴۹۳ /۷) «نئسلا# يف يقهيبلا هاور هجولا اذه نمو .«عطقنم هدانسإو «ركنم لب :تلق» ۱۹١(: /۲) هلوقي يبهذلا

 هتعجنار «قالطإلا دنع دارملا وهب هل هريبكلا مجعملا# نم «سابع نبا دنسم» تعجار دقف ؛وهس يناربطلل هوزع لعل :تلق (

 هرحنب هاررو )١475( مقرب ؟راتسألا فشك» يف وهو «رازبللإالإ (707/4) يمشيهلا ؛زعي ملو «هيلع رثعأ ملف ءةرم نم رثكأ :

 د ي عب وهو .ًادج فيغض وهو (شنخ) ب فورعملا سيق نب نيسح“ امهدانمإ يفو :(؟5100) ىلعي وبأ

 5 .,(؟هادز

VV1 



 . هن ينغتست ال يهو ؛اهجؤزل ٌركشت ال ٍأرما ىلإ ىلاعتو كّرابت هللا ٌرظنب

 .ادانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛خستملا ةاور امهدحأ ةاور “"نيدانسإب رازبلاو يئاسنلا هاور

 ٌةأرما يذؤت ال» : لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نعو (حيحص) (14) 1446-6٠

 ْنأ كشوي «ليخد كّدنع وه امَّنإف هللا كلتاق هيذوَت ال :نيعلا روحلا َّنِم ِهُتَّجوز ْتّلاق الإ ؛ايندلا يف اهّجْوز

 ٠ . ؛انّيلإ كقراقب

 .«نسح ثیدح)» :لاقو يذمرتلاو هجام نبا هاور

 .داكيو عرسيو برقي : يأ (ڭكشوي)

 اعد اذإ» :لاق هلي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر يلع نب قلط نعو (حيحص) (۲۵) - 1445-0١

 . روُنَتلا ىلع تناك نإو هتاف ؛هتجاحل هّتجوز لجرلا

 . «هحيحصا يف نابح نباو « يئاسنلاو ««نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 اعد ذإ» :ِلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۲ _ ۱۹٤۷ - )۲١(

 .«حبْضُت ىتحت ٌةكئالملا اهْننَمَل ؛اهيلع َناَبْضَع تابف هتأت ْمّلَف ءهشارف ىلإ َُتأرما لجرلا

 .يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ىلإ ةَتأرما وُمْدي يلجر ْنِم ام هديب يسفن يدّلاو» 4 هللا لوسر لاق :ملسمو يراخبلل ةياور يفو
 . «اهنع ىَضْرَي ىتح اهيلع ًاطخاس ءامسلا يف يذلا ناك الإ ؛هيلع ىبأتف ءاهشارف

 ىتح ٌةكئالملا اهنتَعَل ؛اهجؤز شارف ةّرجاه ةأرملا ِتّناَب اذإ» :يئاسنللو امهل ةياور يفو (حيحص)
 . ؟حبصت

 مهثالص ٌعفترت ال ةئالث» 4 يلا نع سابع نبا ثيدح [باب.-18/0] «ةالصلا» يف يف مدقتو (فيعض)

 ٍناوخأو «طخاس اهيلع اهُجوزو ْثَتاب ةأرماو .نوهراك ل مهو ًاموق مآ لج ارش مهسوؤر َقْؤف

 . "انام راصتم

 . هجام نبال ظفللاو ؛ةهحيحص) يف نابح نباو ؛هجام نبا هاور

 ]٠١- دبعلا قابإ يف مدقتو «هنسحو ةمامأ يبأ ثيدح نم هوحن يذمرتلا ىورو (حيحص ح)

 .[7 6 /عويبلا

 ٌةئالث» : اإ هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) (4)- 1718-86

 هل معن ۰ ) مقر دحاو قيرط الإ رازبلا دنع هل سيل هّنإف هتداع يه امك (04/4) يمئيهلا هعبت ْنِإو رظن هيف :تلق )١(

 نم نهذلا ىلإ ردابتي ال هلأ امك «ءارقلا نهذ ىلإ ردابتم ريغ اذه ةدارإو ءورمع نبا نع بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع ناقيرط

 .(1549) «ةحيحصلا# يف جرخم رهو :«ىربكلا» يف الإ هجرخي مل هلآ عم ؛«ىرغصلا هننس# الإ يئاسنلل ه وزع

 نوكي ةداعلا يق كلذ نأل ؛«تتاب» : لاق اذهلو ءاهنم دارأ اميف هايإ اهتعاطإ مدعل ؛«طخاس اهيلع اهجوزو تتاب ةأرماو» :هلوق (۲)
 : يأ «نامراصتم» :هلوقو .نيملسم انوكي ناب ًانيدو ًابسن يأ "ناوخأو" :هلوقو ؛ليللاب مكحلا صتخي الف الإو ؛ليللا يف
 . لصالا شماه يف اذك . ملعأ هللاو . لطابلا يف وأ ثالث قوف : يأ ؛ناعطاقتم

 ففي



 مهد يف هك عش يلو ىإ جربى آل بلا: نسخ عاملا ىلإ ا «ةالص مهل لبق ال

 وخص ىتح نارکسلاو «یضْرَي ىٌح اهجوز اهيلع طخاسلا ٌةأرملاو

 يف نايخ نباو ةميزخ نباو «ليقع نب دمحم نب هللادبع ةياور نم «طسوألا» يف يناربطلا اور

 .[7 4 /عويبلا ١5 ىضم] .نابح نبال ظفللاو "دمحم نب ريهز ةياور نم ؛امهيحيحص» '

 ال نانا" : ال هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (نسح) (۲۷) - 1948-4

 ۰ .(ٌمجرت ىتح اهَجْوُر ْتَصَع ٌةأرماو «ٌمجري ىتح هيلاوم ْنِم َّقبأ دبع : امُهّسوؤر امهتالص ٌرواجت
 . مكاحلاو ديج دانسإب يناربطلا هاور

 ُتَجرَخ اذإ ةأرملا نإ :لوقي ل هللا لوسر ٌتْعمس :لاق هنعو (ًادج ٍفيعض) 74-8 -)٠١(
 ىنح سنإلاو نجلا ريغ ؛ويلع رم ِءْيَش لکو ءولمسلا يف لَم لک اهم ؛27كلذل] ٌهراك اهجوزو اهتيب ْنِم

 !ٍإ . 1عجرت

 .زيزعلادبع نب ديوس الإ ؛تاقث هتاوزو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 (نهنيب لدعلا كرتو «تاجوزلا ىدحإ حيجرت نم بيهرتلا) -

 دنع تناك نما : لاق لك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) - 19495

 .«طقاس هّفشو ةمايقلا َموي َءاج ؛امهنيب ٌلِدْمَي ْملَف ناتأرشا

 . "امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛هيف ملكتو يذمرتلا هاور

 ' ' .لئام ِهُقِشو ةّمايقلا موب ًءاج ؛امهادحإ ىلإ َلامف «نانأرئا ُهَل تناك ْنَم' :هظفلو «دواد بأ هاورو

 هيّقش ُدحَأ ةمايقلا موي َءاج ؛ىرخألا ىلع امُشادحإل ُليمي ٍناتأرما هَل ثّناك ْنم» :هظفلو «يئاسنلاو

 : 1 . «لئام

 ةمايقلا م موي اج : :الاق امهّنأ الإ ؛هذه يئاسنلا ةياور وحنب «هحيحص# يف نابح نباو «هجام نبا هاورو

 : . ؛طقاس هيّقش ُدَحَأو

 ؛لدْعَيو منيا لک هللا ٌلوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (1) - ۷ - ۱۲۲١
 .2َبْلَقلا ينعي . كِل الو ُكِلْمَت اميف يِنمّلَت الف ءكلمأ اميف يمَسق اذه ٌمهللا» : ٌلوقيو

 هالسرم يور: .يذمرتلا لاقو «4هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو ٰيئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .«حصأ وهو

 هللا لوسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (1)- 1400-8

 مهيُكح يف نوليلعي نيذلا «ٌنيمي هيدي اتلكو ؛ نمحرلا ن نيمي نع رون نِ ريانم ىلع هللا دنع َنيطيقما نإ ا

 هذهو , د نيساشلا ياو يف فيعض وه مث تريلا يدم تادوعا ًاضلأ ينناربطلا قيرط يف اذه ريهز :تلق )١(

 .قيلعتلا يف كانه مدقت امك ؛اهنم

 .(9751) مقرب ؟ةفيعضلا» يف ثيدحلاو ؛«نيعمجملا» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس (۲)

 فكن



 .«اولو امو مهيلْغأو
 .هريغو ملسم هاور

 ,مهتعاضإ نم بيهرتلاو ؛لايعلاو ةجوزلا ىلع ةقفنلا يف بيغرتلا) 5
 (نهبيدأتو تانبلا ىلع ةقفنلا يف ءاج امو

 براقألاو جوزلا ىلع ةقدصلا يف بيغرتلا يف باب) «ةقدصلا باتك» يف مدقت دقو» :(ظفاحلا لاق)

 .؟(مهريغ ىلع مهميدقتو
 هتقفنأ ٌرانيد» :ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) (1) - 1181-4

 ًارجأ اهُمظْعَأ ؛ٌكِلْهَأ ىلع ةف رائيدو .ٍنيكسم ىلع هب َتْفّدصت ٌرانيدو «ةبقر يف ُهتقفنأ ٌرانيدو «هللا ليبس يف
 .؛ٌكلْهَأ ىلع ةتقفنأ يذلا

 . لسم هاور

١ 40Aرانيد لصف : لَو هللا لوسر لاق : لاق كو هللا لوسر ىلوم َنابوث نعو (حيحص) (5)-  
 لبس يف هباحضأ ىلع قت رانیدو «هللا ليبس يف هِسرَف ىلع ةف رانيدو « هلايع ىلع هقفني ٌرانيد «ٌلجرلا ُةقفني

 مهوب راغص ٍلايع ىلع قف لُجر ْنِم ار معا ٍلُجر يأ : : ةبالق وبأ لاق مث .لايعلاب أدب : ةبالق وبأ لاق .«هللا
 . مهينْفُيو هب هللا مهني وأ ٠ ءهللا

 .يذمرتلاو ملسم هاور
 رع رخل: : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (1)- 1111-1

 ٌكولْمَم ٌدْبعو «ديهشلاف :ةّنجلا نولخذي ةئالث ل نوا اًمأف .راتلا نولخدي وثالث وأو ّدَنجلا نولخدي ةا ةثالث ُلَوَأ

 ةَ وذو طلسم ثيمأف : رانلا ٌنولخدي ةثالث لّوأ اًمأو . لايِع وذ بفم فيفَعو ءِهدّيَسِل حصو هر ةدابع نسخ
 . ٌروخَق ٌريقفو هلام يف هللا َّقَح يدوي ال ؛لام ْنِم

 .[؟ /تاقدصلا 8 ىضم] .هوحنب نابح نباو يذمرتلا هاورو . «هحيحصا يف ةميزخ نبا هاور
 :هل لاق ا هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (حيحص) (۳) - ۱۳ ۴

 . كيرا يف يف ُلَمْجت ام ىح ؛اهيلع ترج الإ هللا ةْجو اهب يغتبت ةف فن ْنَل كّناو١

 . ليوط ثيدح يف ملسمو يراخبلا هاور
 قفثأ اذإ» : :لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر يردبلا ٍدوعسم يبأ نعو (حيحص) (4) 1184-5

 . هةَقَدَص هل ثناك ؛اهُيِسَتْحَي وهو ةقفن هِلْمَأ ىلع ٌلُجرلا

 .يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 : اه هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بركي دعم نب مادقملا نعو (حيحص) (0) 14900 4

 )۷١١(. «درفملا بدألا» يف يراخبلاو :تلق ()
 .(۸٤۷)ًاضيأ «درفملا بدألا» يف يراخبلاو 2"

۷۹ 



 ٌةَقَدَص كل وهف َكَتَجْوَر َتْمَمْطأ امو «ٌةقدص كل وهف َكدلَو َتْمَعْطأ امو «ٌةقدص كل وهف كف َتْمَعْطأ امد

 . .هةقَدَصَكل وهف كتداخ َتْمَعْطْأ امو

 2 د داسا دنع ةاوز

50 Ut : (حيحص نسح) لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نغو )8(- ۱۹۵۱ - Ao 

 ,.«كاتْذأف كانذأو .كاخآو كّتخأو «كابأو كأ «لوعت ْنَمِب دباو «ىلفُسلا ديلا نم ُلَضْفأ ايلعلا ديلا» ٠

 مدقتو مارح نب ميكح ثيدح نم هوحنب امهريغو «نيحيحصلا» يف وهو «نسح دانسإب يناربطلا هاور

 .[5 /تاقدصلا -4]

 ىلع :ةقو هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (هريغل حال (۷)- ۱۹۷ انما

 .ةَقَدص يهف هيب لهأو هِدلَوو هتأرثا ىلع قنا نو ةَئدص يهف اهب ُتتسَي 8 ُفِعَتسَي ٌةقَمن هسفن

 . نسح امهدحأ نيداتسإب يناربطلا هاور

YAYهباحضأل اموي لاق قي هلا لوس نا : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۸) - 1468. : 

 : لاق .رخا يدنغ َّنإ : لاق . «َكِسْفن ىلع هقفنأ» :لاق .ٌرانيد يذنع !هللا ٌلوسر اي :ٌلجر لاقف .«اوقّدصت»

 al لاق ' ..ُرَخآ يدنع نإ : لاق .؛َكدَلو ىلع ُه ُهقفنأ» :لاق رخ يدنع نإ :لاق . «كتجؤز ىلع ُهقِفْنأ»

 . دب ُرَصْبَأ َتْنأ» :لاق .رَخآ يدنع :لاق .«كمداخ

 . لكلا يف ؟قغنأ لدب «قدصت# :هل ةياور يفو :هحيحصا يف نابح نبا هاور

 لج ها بلا ىلع رم :لاق هنع هللا يضر ةرجع نب بعك نعو (هريغل ص) (9) - ۱۹۵۹ - كدي

 وسر لاقف !هللا'ليبس يف اذه ناك ول !هللا وسر اي :اولاقف «هطاشنو دج ْنِم و هللا لوس ُباحصأ ىأرف

 ٍْيَحْيَش نبا ىلع یم جرخ ناک ناو ,؛هللا ليبس يف وهف ًاراغص هِدَلو ىلع ىعْسَي جرخ ناك ْنإ» : لي هللا

 ابر ىعْتي جرخ ناک نإو ءهللا ليبس يف وهف اهب هيمن ىلع مشي َجرخ َناك ْنِ و هللا ليبس يف وهف ِنْيريبك

 , .«ٍناطْيشلا يليبس يف وهف ةرخافُمو

 ١[. /عويبلا ١١ ىضم] .«حيحصلا» لاجر هلاجرو يناربطلا هاور

 قفنأ ام : لگ هللا لوسر لاق : لاق هع هللا يضر رباج نع. يورو (هريغإ ح) ۰ 141-4

 ةرشع# يف يثاشنلا هاور كلذكو .(401) :ةحيحصلا# يف جّرخم وهو «هريغو ةدرفملا بأذألا» يف ًاضبأ يراخبلا هاورو :تلق (1)

 : 01/3631 ق) ءءاسنلا

 لاجرلأ بتك يف ًابواراهل اوركذي ملو (18/4) نابح نبا هقثو «يشرقلا نمحرلادبع نب دايز )1١400/984/1١( هيف :تلق (۳)

 صفح :نب يمرح) ثيدحلا اذهل هتع يوارلا َّنكل ؛«فرعي ال : :؟نازيملا» يف يبهذلا لاق كلذلو «(ةحلط نب ليقع) ريغ ٠

 ةلمج امأ . ةفورعم دهاوش هلو اميس الو ۰ /5) يمشيهلا هعبتو «فلؤملا هنسح كلل هلعلف ءًاضيأ ةقث وهو ء(يلمسقلا

 A -517/1) «ءاورإلا» يف هدهاوش رئاسو اينا فلؤملا هيلإ راشأ يذلا ميكح ثيدح اهل دهشيف ديلا

 حيحصأا يف يدنع جّرخم .وهو :؛«يئاسنلاو دواد يبأو دمحأ دنع ثيدحلا ذإ «بيجع اذه : :(؟/159) يجانلا ظفاحلا لاق )( ٠

 . ۱٤۸٤( مقر) «دواد يبآ

VA‘ 



 . ؛ةقدص هل وهف ؛هتبارقو همحر يذو هلهأو هدلوو هسفن ىلع ءرملا
 . ةريثك هدهاوشو ء؛طسوألا) يف يناربطلا هاور

 ٌقفْنَأ امو ءةَقَدَص ٍفورعم لك ل هللا لوسر لاق : aS لا
 َّنإف َةَقَمَت نم ُنمؤملا قَقْنَأ امو ٌةّفَدص هب هل بك هضرِع ٌءرملا هب ىَقَو امو :ةقَدَص هل بنك هلهأ ىلع لجرلا
 :- يلالهلا نسحلا نبا ينعي  ديمحلادبع لاق . اةَيِصْعَم وأ نايب يف ناك ام الإ ٌنماض هللاو ءهللا ىلع اهفَلَخ
 . ىقّتملا ناسللا اذو ءرعاشلا ىطعي ام : لاق ؟«هضرع ءرملا هب ىقو» امو : : ردكنملا نبال تلقف

 ديمحلادبعو» :(ظفاحلا لاق) ١١[. /عويبلا ١5 ىضم] .هدانسإ ححصو مكاحلاو «ينطقرادلا هاور
 . ")هيلع مالكلا يتأي روكذملا

 ةوعملا َّنإ» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (11)- 1451-0
 . هوالبلا ِرْذَق ىلع هللا ّنِم يتأي ٌربصلا ّنإو ءةؤملا ٍردق ىلع هللا َّنِم يأت .

 «كرتي ملو «بيرق مالك هيقف ؛رامع نب قراط الإ ؛؛حيحصلا» يف مهب جتحم ةتاورو ءرازبلا هاور
 . بیرغ ثيدحلاو

YAYYعضوي ام ْلَّوأ» : لاق ةَ ّيبنلا ٍنع هنع هللا يضر [ًاضيأ] رباج نع َيِوُرو (فيعض) ()- ۱۲۲۲۰  
 . ؛هلْهأ ىلع هّنقفن دْبَعلا نازيم يف

 .ه؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

yS 141۲ _ AVYفوع نب نمحرلادبع وأ َناَّمع نب نامثع ّرم :  
 ٍنْب ثراحلا نب ةدْيَبُع َتْنب ةليخس هّتأرما هاسكف «هارتشاف َةّيمأ ٍنب ورمع ىلع هب :لاق «فالفتشاو ءطزمب
 ةليخس ىلع هب ُتْفَّدِصَت :ورْمَع لاق ؟َتْمَتْا يذلا طْرملا لعق ام : ا ا
 ام ّركذف . را وُرمَع لاقف ؟ةَقَدِص َكِلْهَأ ىلإ َتْعَص ام َّلك نإ : لن هتموت

 . مهي ٌةَفَدَص وهف ؛كلهأ ىلإ ٌتعنص ام لك ءٌوِرْمَع قدص :لاقف ؛ِِكَي هللا لوسرل وُرْمَع

 . تاقث هتاورو «يناربطلاو ىلعي وبأ هاور
 ."دَِدَص هل وهف ؛هّلهأ ٌلجرلا ىطعأ ام» :لاق «هنم عوفرملا دمحأ ىورو (هريغل ص)
 . هب رزتؤي زخ وأ فوص نم ءاسك : ميملا رسكب (طرملا)

 هللا لوسر ٌتْعمس : لاق هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نع يورو (هريغل ح) (۱۳) ۔ ۷۶٤ - ١907

 هللا لوسر ْنِم ٌتعمس امب اهُتئّدحو ءاهُتْيَمَسف اهي اهتيَتأف :لاق . هرجا ِءاملا َّنِم هتأرما ىقَس اذإ ّلجرلا نإ : لوقي كي

 . كانه قيلعتلا رظنا ()
 .(1555) «ةحيحصلا» يف هتجّرح كلذلو ء«دحاو ريغ نم قراط عب وت دق ْنكل : تلق قف
 يف ريسي فالتخا عم ًالوطم (19090 رازبلا هاورو ۰ ١ ق) «ىربكلا» نم «ءاسنلا ةرشع» يف يئاسنلا هاور كلذكو : تلق وز

 . لمجلا ضعب

VA! 



 ."1ظسوألا» و ؟ريبكلا» يف يناربطلاو دمج اوز

 حبصُي موي ْنِم ْنم امد : لاق للك يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (14) 1954 - ٥

 . «افلت ًاكسنُم ظغأ مَ 1:: ٌرخآلا لوقيو ءًامَلح ًاقفنُم طعأ َمُهَّللا : امهّدَحأ ٌلوقيف ؛نالزْنَي ٍِناكلَم الإ هيف دابملا

 باب يف:ةزيغو ثيدحلا اذه مدقت دقو» :ميظعلادبع (ظفاحلا لاق) .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 0 ٠١[. /تاقدصلا ]1١6 كاسمإلاو قافنإلا

 لصق ١ ر

 : هلا لوسز لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع (هريغل خ) (16) _ ۲ ١956

 . توق ْنَم َمّيَضُي نأ ًامْنإ ِءْرَملاِب ىقك»
 1 . «دانسإلا حيحص» :لاقو .«لوعي نم» :لاق هنأ الإ ؛مكاحلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 هللا َّنإ» N هللا يضر نسحلا نعو (حيحص:نسح) (10) - ۷ _ ۱۹٩1

 .؟هتنب لهآ ْنع َلجرلا لاب ىنح ٠َمْيَض ما ظِفَح ةاعْزتشا اًمع عار ّلك ٌلئاس

 . (هحیحص) يف نابح نبا هأور

YAYAنإ ء4 كلا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص نسح) (۱۷)- 19797-  

 .؟ "هيب لهآ نع ّلجرلا لاس ىتح : ةياور يف داز - عض مأ طفح ةاعرتشا اًمع عار ّلك ٌلئاس هللا

 ب /حاكتلا ۔ ار كيدح مدقتو» :(ظفاحلا لاق) . ًاضيأ «هحیحلص» يف نابح نبا هاور (حيحص)

 يف عار للا «تّيعر نع ٌلوؤسمو عار مامإلا .هيّيعر نع ٌلوؤسمو از مكّلك» : لوقي ك هللا كوس تت

 .هدّيس لام يف عار مداخلاو ءاهتّيعر نغ ٌةلوؤسمو اهجوز تیب يف ةيعار ةأرملاو ؛هتّيعر نع لوؤسمو هلهأ

 : . (هتّيعر نع ٌلوؤسمو عار مكلكو: (هتّيغر نع لوؤسمو

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور
 ّْ لصق ۔۲ : :

 اهل نانا اهّممو ٌةأرما يلع ثّلخد :تلاق.اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص) (18)- 19748 - كنك

 ف مث .ًائيش اهنم لات ملو ءاهِيتتبا نيب اهْنَمَسَقَك ءاهابإ اهتيطعاف ٍَدحاو رمت ريغ ًائيش يدنع ذجت ملف ؛ٌأست

 EE نهلإ نخاف ءٰيشب ٍتانبلا هذه ني يلا نما : لاقف «هنربخاف ءأنيلع لكي لا لحتف «ثجرَخف ْثَماق

 .دلقو ٤۱ت اذهو ؛فعض يرهزلا نع ثيلح يفو «نيسح نب ذايفس هوا :لاقر ۳۲١( /5) ؟عمجملا» يف اذكر :تلق 0(

 )۲۷۳١(. «ةحيحصلا» : رظنا ا ركذ هيف يرهزلل سيلو 1۹١(! /۲) ةئالعلا

 ا ر ار یی یف نارام خیر ل ىلإ دی ب مش وتلا و یتا قفز

 ححضو «هلثف نسحلا .نع هنعو «سنأ نع ةداتق نع هدعب يذلاو وه «ىربكلا» نم ةءاسنلا ةرشعا يف يئاسنلا هجرخأ دقو

 .(155] «؟ةحيحصلا) :رظنا .لسرملا ينطقرادلا

 يف يئانشلا دنع سنأ ثيدح يف يه معن .مدقتملا يرصبلا نسحلا ثيدح يف الإ نابح نبا دنع تسيل ةدايزلا هذه :تلق 7

 : . یلوآ ناك يئاسنلل هازع ولف . «هلثم* :لاق نسحلا نع هقاس مث ء(۱۹۱۷۳ /ا/4 /5) :ىربكلا» '

YAY 



 . «رانلا نمارس

 ؛نهيلع ربَصَق تادّبلا نم ٍءْيَشب يبا نما : هل ظفل يفو «يذمرتلاو ءملسمو يراخبلا هاور (هريغل ص)

 . ةرانلا نم ًاباجج هل نك

 ثالث اهُيْدَعْطأَف ءاهل ن يتلا لمت ةنيكسم ينذءاج : لاق اهنعو (حيحص) (19) 1959-6
 يتلا ةرملا ٍتْقَشف ءاهاتنإ هما ٠ ءاهّلكأتل ةرْمَت اهيف ىلإ تعفو ةر امهنم ةدحاو ّلك ثطْعأف «ِتارْمت
 دق هللا َّنإ» :لاقف ب هللا لوسرل ْتَمَتَص يذلا ٌثركذف ءامهئأش ينبجغأف ءامهنيب اهلكأت نأ ٌديرت ثناك
 .«رانلا نم امه اهقتعأ وأ ؛ةّنجلا امهب اهل بجو

 . ملسم هاور

 ىتح ِنْيَتيِراج لاع ْنَم» : لاق لڳ يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۲۱) ۱۹۷۰-۱
 . «ةعباصأ ٌمِضو . وهو انأ ةّمايقلا موي َءاج ؛اغنبت

 .هل ظفللاو «ملسم هاور

 ةَباّبَسلا ِهْيَعَبْصأِب راشأو .َنْيتاهك َةنَجلا وهو انآ ُتْلَخَد ؛ِنِكَيراج َلاع ْنَم :هظفلو «يذمرتلاو (حيحص)
 . اهيلت يتلاو

 وأ ِنتحُأ وأ «ًاثالث وأ ِنْيتْبا َلاع ْنَم» : لل هللا لوسر لاق : هظفلو ««هحيحص» يف نابح نباو (حيحص)

 . «اهيلت يتلاو ةبابسلا هيَعَبْصأب ٌراشأو . ٍنْيَتاهك ةّنجلا يف وهو انأ تنك ؛ ٌنِهْنَع تومي وأ بي ىتح ًاثالث

 » : هلي هللا وسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ح) (۲۱) 1991-1

 . نجلا هاتلَحْدأ الإ ؛ امهُّثيجص وأ هانبحَص ام امهيلإ ٌنِسْحُبف ابا هل ملسم

 :لاقو مكاحلاو «هنع ليبحرش ةياور نم 'هحيحص» يف نابح نباو ؛حيحص داتسإب هجام نبا هاور
 . دانس إلا حيحصاا

 ًاميتي َلَفَك ْنَم : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (4)- 1774-7887
 يف وهف ؛تانب ثالث ىلع ىعس ْنَمو د هِيعَبِصإ ٌمضو - ٍنيتاهك نجلا يف ّوهو انأف ؛هل بارق ال وأ "بارق وذ هل

 .«ًامئاق ًامئاص هللا ٍليبس يف هاجم ٍرْجأك هل ناكو .ةّنجلا .٠٠

 . ميلُس يبأ نب ثيل ةياور نم رازبلا هاور

 كي هللا لوسر َّنأ ا ل N اولا 41

 هل ثلاقف .هرانلا ّنِم ًاباجج هل َّنُك الإ ؛َنْنمَي و وأ َّنِيَب ىتح ٌنهيلع ٌقفنيف انب ثالث هل نوكي ملسم ْنِم ام» :لاق
 . «ِنامْنِب ْوأ» : لاق ؟ناعْنب وأ :ةأرْما

 . ةريثك هذهاوشو

 سیلو ءأطخ هن أ نيقلعملا ضعب نظو «ةبارق وذ وه : يأ ا عمجملا و «راتسألا فشك» يف اذكو 0(

 )٥۳٤۲(. «ةفيعضلا» يف هتنيب امك كلذك
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 : و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نعو (هريغل ص) (۲۲) 1408-6

 . جلا هلف ؛َّنهيف هللا ىقّناو َنُهتَبْحُص نسخاف ءٍناتْعَأ وأ «ناتني وأ ءِتاوَحَأ ثالث وأ ٍتانب ثالث هل ناك ْنَم"

 : 1 .هل ظفللاو «يذمرتلا هاور

 . نجلا هلف ؛ ٌَنُهَجّدزو ّنِهْبلإ نّسحأو َّنهبَداف» :لإق هلأ الإ ؛دواد وبأو (هريغل ص)

 ها دياب طل مكر ركل ع هللا لوسر لاق : يذمرتلل ةياور يفو . ا راو

 . اًدّنجلا لخد الإ ؛ ّنِهْيلإ ْنِسْحَيَف «ِتاوَحأ ثالث

 .«باتكلا اذه ريغ يف هتركذ فالتخا مهديناسأ يفو١١ : (ظفاحلا لاق)

AA"ٹاک نَم» :ڈ هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۵) ۱۲۲۰ -  

 : ٠ . اجلا هللا هلأ ؛اهيلع روكذلا ينعي هلو رؤي مو ءاهْنهُي ْمَلو ءاهذ ْمَلَق ؛ىقث

 :مكاحلا لاقو . سابع نبا نع. روهشم ريغ وهو  ريدح نبا نع امهالك Ry دواد وبأ هاور

 . ادانسإلا حيحص»

 ةدؤؤملا اذإو# :ىلاعت هلوق هنمو «ءايحآ تانبلا نونفدي اوناكو « ةيحاهنفدي مل : يأ :(اهدئي مل) : هلوق

 . (تلئس

GAS E YAAYكير  ESEجوز ةملن مأ ىلع تلخ :  

 لوسر ٌتعفس : تلاق !هّمأ اي ىلب : تلق ؟لو هللا لوسر نم تعمس امہ كثدحأ الأ !ينب اي : تلاقف ةَ يلا

 : : : لوقي ةَ هللا

 نم هللا اههينغي ىتح امهيلع ةقفنلا ُبستحي ةبارق يَئاوذ وأ نيتخأ وأ نيتبا ىلع قفنأ نما (هريغل ح)

 . «رانلا نم ازتس هل اتناك ؛امهيفكي وأ «هللضف

 يف رضي الز ٠ هش اكو و a يعج a نس ياريقلاو دمخا هور

 . تاعباثملا

 ثالث هل نكن : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل ص) (15) 1970-4

 نو : لاق ؟ِنْيْلا اتناك ناف !هللا لوسر اي :ليق .«ةّبلأ ُةّنجلا هل تّبَجو ؛ ؛ هليو َّنهمحريو َنهيوؤُي تانب

 . '"ةدحاو :لاقل ًةدحاو :َلاق ول نأ موقلا ضعب ىأرف : لاق . ؛ِنيََتنا انتاك

 .؛َنهجَوزيوا :دازو ء««طسوألا» ىف ة يناربطلاو «نازبلاو «ديج دانسإب دمحأ هاورأ

 ثالث هل یک نما :لاق وكي نلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو دج ركنم) (5) - 117 ۸۸۹

 )١( «دنسملا* نم حيحصتلاو «هللا لضف نم» :لصألا )5/ 0591 .

 نبا ثیدحلا دنس يف ّنإَف نهجوزيو» : هلوقو ...٠٤ ضعب ىأرف :لاق» :هلوقو :هقتبلا' :هلوق توبث نم ءيش شفتلا يف (1)

 ا فوع ثيدح اھنم دهاوش هلف «ثيدحلا فالخب ءربتعم ًادهاش تادايزلا هذهل دجأ ملو ءفيعض وهو «ناعدج

 .ينالا وهو «مكاحلا هححص رخآو

YA 



 اي ناتنثاو :ٌّلجر لاقف .«َّنَماَّيِإ هنمحرب ةّنجلا هللا ُهَلَخْدأ ؛َّنِهئاَّرسو «َنِهئاَّرضو ءّنهئاوأل ىلع ربّصف ؛تانب

 . ةدحاوو» :لاق ؟ةدحاوو !هللا لوسر اي : ٌلجر لاق .«ناعنثاو» :لاق ؟هللا وسر

 ىلع ةقفنلاو ميتيلا ةلافك يف باب» .[4 /ربلا -۲۲] يتأيو .9'2دانسإلا .حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 . هللا ءاش نإ «ةلمرألاو نيكسملا

 (اهربيغتو ةحيبقلا ءامسألا نع يهنلا يف ءاج امو «ةنسحلا ءامسألا يف بيغرتلا) 5

 َنْوَعدُت مكن : هل ۶ هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ِاَدْرَّدلا يبأ نع (فيعض) (1) - ۱۲۲۷ ۸4۰

 . (مُكءامسأ اونسحف ؛مگئابآ ِءامسأو مكئامشأب ةمايقلا موي

 ايركز يبأ نب هللادبعو «هنع ايركز يبأ نب هللادبع نع امهالك ؛هحيحص' يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 ايركز يبأ مساو «ءادردلا يبأ نم عمسي مل هنكل .«زيزعلادبع نب رمعب لدعي ناك" :يدقاولا لاق .دباع ةقث

 . ديزي نب سايإ
  )۱( 1915-0١:ِةلكك هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نعو (حيحص) »

 .؛نمحرلادبعو هللاّدبع هللا ىلإ ءامسألا تحأ

 .هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 بهو يبأ نعو ((فيعض) (۲) - ۱۲۲۸ وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (هريغل ح)) (۲)- ۱۹۷۷ _ ۲

 ٌبحأو [ءايبنألا ءامسأب اومست]» :هلَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر - ٌةبحص هل تناكو - ٌيِمّشْجلا

 . رمو ٌبْرَح اهُحَبفاو ٌماَمَمَو ٌثراح اهُقَدِصأو «نمحرلادبعو هللادبع هللا ىلإ ءامسألا
 وه :(ثراحلا) َّنأل ؛ءامسألا قدصأ مامهو ثراح ناك امنإو .يئاسنلاو - هل ظفللاو - دواد وبأ اور

 . نيذه نع كفني ال ناسنإ لكو «ىرخأ دعب ةرم مهي يذلا وه :(مامهلا) و «بساكلا

 ٌبحأ» :ولَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو (حيحص) (9) 1998898

 مسن ال . تأدب نهیاب كرضي ال .ربكأ هللاو هللا الإ َهلإ الو «هلل ٌدمحلاو «هللا ّناحبس : عبرأ هللا ىلإ مالكلا

 الف « عبرأ َّنُه امّنإ ال :ٌلوقيف نوکی الف ؟وه مث أ :لوقت كّنإف ؛ ؛َحَلفأ الو ءًاحيجت الو ءًاحابَر الو راسي َكَمالغ

 . ۲ ےل ندير

 وهو ."ةدحاوو" عفر اهيف سيل نكل «هانعمب بابلا ثيداحأل فلاخم وه مث «للعلاب )١175/5( هدنع للسم وه :تلق (1)

 .(584501) «ةفيعضلا» يف جرخم

 ةطوطخملا يف درت مل ةلطاب ةدايز يهو . (ةياور يفو :«دمح امو.دبع ام هللا ىلإ ءامسألا بحا») : اهصن ةدايز لصألا يف انه قفز

 )41١( ؛ةفيعضلا# يف هتنيب تنك امك ظفللا اذهب هل لصأ ال هّلإف «خاسنلا ةلهج ضعب نم ةجردم اهَّنأ رهاظلاو ءاهريغو

 هللا رفغتسأف «باتكلا ققحمب نظلا ينم ًاناسحإ «هللا همحر فلؤملا ىلإ انه أطخلا تبسن تنكو «هنم (508) ثيدحلا رظناو

 . هققحم نعو اتع افعو «كلذ نم

 دمحأل ةحيحص ةياور يف َّنأ كلذ دكؤيو هِي همالك نم عوفرم «. . .عبرأ نه امنإ» :هلوق َّنأ ىلع لدي قايسلا رهاظ (۳)

 نم سيل يوارلا لوق نم هنأ معز نم لوقل لاطبإ كلذ يفو ء(١٤۳) «ةحيحصلا# يف اهتجرخ تنك كلذلو «كلذب حيرصتلا

 - لوبنتسا عبط «ملسم» ىلع ةيشاحلاو «يوونلل ؛ملسم حرش» رظنا . ثيدحلا

 اكان



 اق هلا وسر نات: لاق : هظفلو: ءًارصتخم هجام نب باو يذمرتلاو دواداوبأو - هل ظفللاو - ملسم هاور

 ٠ 1 . راسو « ابرو «عفانو ءّحَلفأ : ِءامْسأ ةعبرأ 'انقيقر يمس

A44مسا عفا : لاق ا هلا لوس نأ ؛تع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) - 1414  
 '.ياشناهانش» لثم : ٌنايفس لاق .؛هللا الإ كلام ال - : ةياور يف داز  «كالئألا َكِلَم ىَّمَسَت لجر هللا دنع

 يراخبلا اور . أ لاقف ؟«َمَتْخأ» نايك يداوم دال :لبتح نب دمحأ لاقو
 ا لس

 الا . كالثألا كَم 2رس ؛ [ناك] ٌلجر هبخأو ةايلا موي هلا ىلع يلج يلا : ملسملو (حيحص)
 , هللا الإ َكِلَم

 1 لصف

 . خيبقلا مالا رغب ب ناك الڳ هللا لوسر أ : اهنع هللا يضر ةشئاع نع(هريغل ص) 1480-6 -)٩(
 سرا را كمت دورا داو ا لاقو يذمرتلا هاور

 : «ةشئاع هيف ركذي ملو ««لسرم يي يبنلا نع هيبأ
 :(ةيصاع): ٠ :اھل لاقي ناك رمعل ب نأ: اهتم هللا يضر رمع نبأ نع (عيحص) (3)- 19414

 : ' ٠ (ةَليِمَج) ل هللا لوسر اهاّمسف

 . «نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو «هجام نباو يذمرتلا هاور

 1 .اًكليمَج تنأ» : لاق ؛(ةيِصاع) مشا ريغ ل هللا وسر نإ :لاث راصتخاب ملسم هاورو
 اهُمْسا ناك َةَمَلَسٴيبآ َتنب َبَنْيَر َّنأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷) - ۱۹۸۲ - ۷

 e .(بتبز) لي هللا ٌلوسر اهاگسف ءاهسفت كرن :(ةّرب)
 1 . مهريغو هجام نباو ملسمو يراخبلا هاور
 دب ا تاققا هرب يتتبا كيس : لاق ءاطع نب ورمع نب دمحم نعو (حيحص) (۸) - ۱۸۲ - كحلي

 00 : الب هللا ٌلوسر َلاقف «(ةرب) ُثيحُسو مسالا اذه نع ىهن لك هللا لوسر نإ : :ةَمَلَس يبأ
 .(َبَنْيَر اهوُكس» :لاق ؟اهيّمسن مب :اولاقف . «مكنم ريلا لهأب ٌمّلعأ هللا

 ‹تاطيشؤا :ةلثقو ءزيزعو  يصاعلا مسا ةَ هللا لاوس ريغ هواد بأ لاق .دواد وبأو ملسم هاور

 كنف لو اهيف يهنلا ليلعت هديؤيو ءىلوألا ةياورلا يف.(كمالغ) ىنعم ,ضعب وه لب ءءاقرألاب ًاضاخ اذه سيل )١(
 سوم لوركا ترص يعرج دير رايز aS 4, . . لوقت

 : .ًاضيأ تاملك عبرألا یور هجام نبا نأ امك
 3 .«يرابلا حتف» عجار . . هريغو يقارعلا ظفاحلا دنع (ةاضقلا يضاق) هلثمو قفز
 الذ دشأهب:ىمست نم ناك ءامسألا لذأ مسالا ناك اذإو .ليلذلا : عناخلاو «اراغص ءامسألا دشأ هَّنأ :هانعم» :ضايع لاق ()

 . (حعتقاا

O ETE E لصاألا: )( 

YA 



 َتهَبُْملا :ٌعجطضملا ىقسو «ًامْلس :ًايْرَح ىكسو ءاماشه :هاّمسف «َباهشو «َبابُحو «َبارُعو مكَحلاو
 ضش اا ةينَرلا ينبو «ىدُهلا َبْعش :هامس ةلالضلا بشر ءةَرِضَخ :اهامس «ةرفَغ ىّسُت ًاضدأو

 . “؟راصتخا اهديناسأ تكرت» : دواد وبأ لاق .«ةدشر ينب : ةّيوعُم ينب ىّمسو «ةدشرلا

 ةعاطلا نمؤملا ةّمِس امنإو «نايصعلا ىنعمل ةيهارك هرّيَغ امنإف (يصاعلا) امآ» :(يباطخلا لاق)

 ةدشلا اهانعم (ةلْثع) و . ةناكتسالاو ةلذلا :دبعلا راعشو «هلل ةزعلا َّنأل هريغ امنإ (زيزعلا) و .مالستسالاو

 هقاقتشا (ُناطْيَش) و . ةلوهسلاو نيللا نمؤملا ةفص نمو «ظيلغ ٌديدش : يأ ءّلُثُع ٌلجر : مهلوق هنمو «ةظلغلاو

 يذلا مكاحلا وه :(مكَحلا) و .سنإلاو نجلا نم ثيبخلا دراملا مسا وهو «ريخلا نم دعبلا وهو «نطشلا نم

 وهو «بّرَعلا نم ذوخأم (بارغ) و .ّمّكحلا هئامسأ نمو «ىلاعت هللاب الإ قيلت ال ةفصلا هذهو «همكح دري ال

 احلا مضب يدي باوا اولا يف هل و حلبا «معطملا ثيبخ ناويح وه مث ؛دعبلا

 ءراتلا نم ةلعشلا (ٌباِهّشلا) و . ناطيش مسا هنأ '' يورو «تاّيحلا نم عون :ةدحوملا ءابلا فيفختو ةلمهملا

 ءائيش اهيف تبنت تبنت ال يتلا ضرألا تعن يهف - ءافلا رسكو نيعلا حتفب ينعي - (ةرِفَع) امأو .هللا ةبوقع رانلاو

 . "یهتنا «رضخُت ىتح لؤافتلا ىنعم ىلع ةرضخ :اهامسف

 (دالوألا بيدأت يف بيغرتلا) -۷

 َبّدَؤُي نأل» : لكي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع (فيعض) (۱)- 1114-8

 . «عاصب َقَّدَصَتَي نآ نم هل ريخ ؛ُهَدلَو ُلُجرلا

 حصان» :(ظفاحلا لاق) .«بيرغ نسح ثيدحا» :لاقو ا وم ا ةياور نم يذمرتلا هاور

 . «ظافحلا هيلع هركنأ امم اذهو «هاو ؛يِمّلحُملا هللاديبع نبا وه ؛اذه

 ١ : لاق لي هللا لوسر َّنأ ؛هدج نع هيبأ نع ىسوم نب بويأ نعو (فيعض) (۲) - ۱۲۳۰ ۰

 .هٍنَسَح بدا ْنِم َلَضْفأ لحث ْنِم ادَلَو ٌدلاو لح

 .«لسرم يدنع اذهو «بيرغ ثيدح» :لاقو ًاضيأ يذمرتلا هاور

 . بهوو ىطعأ : يأ ؛ ةلمهملا ءاحلاو نونلا حتفب (لَحَت)

 ءْمُكدالوأ اومِرْكأ» : ال يبنلا نع سابع نبا نع هجام نبا یورو (ًادج فيعض) (۳)- ۱۲۳۱-۱

 فلؤملا ريشيسو «بابح مسا الإو . ةلوهجم يهو ؛ملسم تنب ةطير هيفف «بارغلا مسا رييغت الإ «ديناسألا ةتباث اهلكو :تلق )١(

 . ؟دواد يبأ حيحص؛ يف ةجرخم يهو ؛هفيعضت ىلإ ابيرق

 )۴١١١(. «ةفيعضلا# يف هنايبو ؛كلذ يف يورملا ثيدحلا فعض ىلإ ةراشإ هيف :تلق (۲)

 , 25657168 /۷) «ملاعملا» يف وهو «راصتخاب يباطخلا مالك ينعي (؟)

 ةلحّتلاو .مضلاب الحُب هني هلحن : لاقي «قاقحتسا الو ضوع ريغ نم ءادتبا ةبهلاو ةيطعلا :(لحتلا)» :ريثألا نبا لاق (5)

 فلؤملا هديق يذلا (لعف) ةغيص ىلع يآ «ثيدحلا لوأ يف امك ًاضيأ (لَجت) انه ةثالثلا ةعبط يف عقوو . ةةيطعلا : رسكلاب -

 ! !هردصم رسفيو ديقي نأ هب ىلوألا ناكو ءهرسفو

YAY 



 . مبدأ اونسخأو

 (هيلاوم ريغ ىلوتي وأ هيبأ ريغ ىلإ ناسنإلا بستني نأ نم بيهرتلا) 8

 * :لاق كلو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع (حيحص) (1) 1444-7 ۲
 . مارح هيلع ُةتجلاف ؛هيبأ ريغ هنأ ُمَلعي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعأا

 ًاعيمج ةركب يبأو دعس نع هجام نب باو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور :

 نم يلا : :لوت ل لا وسو عمس هلا هع هللا يضر زف يآ نعو (عيحص) 010 - ۱۸ - 4۴۳

 اد ْنَمو رادان هدف ألو ءانم ّسيلف ؛هل سيل ام ىعدا ٍنَمو «رفكآل| ؛ْمّلعي وهو هيبأ ريغل ىعذا لجر
 .«هيلع راح الإ ؛كلذك يلو !هللا ودع : لاق وأ ءرْفَكلاب الجر

 . ملسمو يراخبلا هاور

 . لاق ام ةيلع عجر : يأ :«ءارلاو ةلمهملا ءاخلاب (راح)

 هنع هللا يِضْ الع تير : لاق يميمتلا قراط نب ب كيرش نب ديزي نعو (حيحص) (50- 1483-5 ٤

 ةفيخصلا هذه يف امو هللا بانك الإ هْؤَرْقن باتك ْنِم انّدنع ام هللاو ال :ٌلوقي هتعمسف «ٌبطخي ٍربثملا ىلع

 ريج نيب ام مرح ٌةنيدملا# : : لكي هللا وسر لاق :اهيفو ؛ ٍتاحارجلا نم ءايشآو ءللبإلا نانسآ اهيف اذإف ءاهرشتف

 نم هللا لقي ال ٠ ؛ نيعمجأ سانلاو ٍةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اثدحُم ىدا ذأ ًائَدَح اهيف ٌتَدْحَأ ْنَمَق ءرْو لإ

 هللا ٌةنعل هيلعف الما رفحا نمف مُهانْأ اهب ىعْسَي :ٌةدحاو ّنيملسملا ة ٌةّمو افْرَص الو ًالْدَع ةمايقلا موي

 ىلإ ىمتنا وأ هيبأ ريغ ىلإ ىعّدا نمو . ًافْرَص الو ٌالْذَع ةمايقلا موي نم هللا لبقي ال ٠ ّنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 . «ًافْرَص الو الذ ةمايقلا موي هنم هللا ُليقي ال «َنيعمْجُأ سانلاو ةكئالملاو هللا ٌةنعَل هيلعف هيلاوم ريغ

 .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور
 :ةل هلا وسر لق: لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو (جیحص نسح) 4.0 - 1941 -)٤(

 .؛تَرْمُي ال بسن ٌءاعذاو قَد نو پست ْنم ور و

 )١( «ةفيعضلا# يف جرخم وهو «نافيعض هيف :تلق )1145(. :

 ىلع هنع هللا يضر ايلع تيأر# هعم نيروكذملا دنع الو «هدنع سیلو «641178و187/1//5798) ؟یربکلا# يف ينعي : تلق (0)
 نمم نيرخآدنع تسيل كلذكو ء(٠٠٠۷و١٥٠۷٦و۷۹٠۳و۷۲٠۳و١۱۸۷) عضاوم ةسفخ يف يراخبلا هقاس دقو «؟ربنملا
 «ءاورإلا“ يف جرخم وهو «مهريغو «تاياور ثالثب دمحأو «(۳۷۰۹و۳۷۰۸) نيتياورب نابح نباك ثيدحلا اوجرخ

 نم ربنم ىلع هنع هللا يضر يلع انيطخ» : ظفلب ةريخألا يراخبلا ا هاور فلؤملا نأ رهاظلاف ء(۸١١٠)

 0 . .لاقف :ةقلعم ةفيحص هيف فيس هيلعو ؛رجآ
 هلك كلذ لهجو اش نب ورمع نع قرط نم هوجرخأ دقو E رداصم نم بيوصتلاو ء(ىفك) :لصألا 0

 دمحأل هازعو ء(۷٩ /1) «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو» ٤ ۷١(: /۲) نيلئاق دمحأ قيرطب ثيدحلا اوفعضف «ةئالثلا نرقلعملا

 دنع عباتم ىنثملا :لوقأف !؛ةرخأب طلتخا فيعض حابصلا نب ىنثملا هدانسإ يف :(!)انلق ؛(طسوألا» و ؛ريغصلا# يف يناربطلاو
 دعب هلوقب هتيوقت ىلإ د ئرذنملاك اذه راشأ لب «يمشيهلا الو يرذنملا هب هلعي مل كلذلو «ةقثلا ديعس نب ىبحي نم يناربطلا

 = فذحف «هتیاورب ةمئألاو يراخبلا جاجتحا ىلإ ًاريشم .«هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةياور نم وهو" :ةثالثلل هوزع

 ف



 هيلع مالكلا يتأي ورمعو .؛ريغصلا» يف يناربطلاو دمحأ هاور

 نم : 5 هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) ۳۹۰٩ - ۱۹۸۸ - )٥(

 .هأماع َنيعبس ةريسم وأ ءًاماع َنيعبس ٍردق ْنِم ُدَجويل هير َّنإو ءةَللا ةحئار حري ْمَل ؛هيبأ ريغ ىلإ ىعّدا

 5 دمحأ هاور

 ىععّدأ نما : لكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (عيجص) 01-11 4¥

 . «ًنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف «هيلاوم ريغ ىَلوت وأ هيبأ ريغ ىلإ

 . "هحيحص) يف نأبح نباو هجام نب راو دمحأ هاور

 رْيَغ ىَلَوَت ْنَم» : ي هللا ٌلوسر لاق :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) ۱۲۳۲-۸ - )١1(
 د

 . «راَللا نم هَدَعَقم الق ؛ هيلاوم

 . "«هحیحص) يف نابح نبا هاور
 ىعذا ِنَم» :لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۷)- ۱۹٩۰-۰۹

 «ةمايقلا موي ىلإ ِةَمانملا هللا ةنعل هيلعف «هيلاوم ريغ ىلإ ىمّتْنا وأ هيبأ ريغ ىلإ

 ١ .دواد وبأ هاور

 -١441 - ) )۸ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نعو (هريغل ص) : ٠م

 .«هللاب رَ قَد ناو پست نم ىََلا وأ ههللاب رفك ُفَرعُي ال ًابسن ىعّدا

 . هدضعي بيعش نب ورمع ثيدحو «ةاطرأ نب جاجحلا ةياور نم «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 (باوثلا ليزج نم ركذي اميف دحاو وأ نانثا وأ دالوألا نم ةثالث هل تام نم بيغرت) 4

 تومي ملسم ْنِم اما : لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع (حيحص) (۱) - 1948-0

 يف جرخم ثيدحلاو .ناعتسملا هللاو !. .انلق» :ًالهجو ًارابكتسا حفطي يذلا مهكاردتساب هيلع اولعتسيل اذه هلوق ةلهجلا =

 . )۳۳۷١( «ةحيحصلا» ن نم عباسلا دلجملا

 هاور هلأ يناثلا حجريو «اةريسم» وآ «ردق» ظفلب ثيدحلا نوكي نأ - يدنع ريرج نب بهو وهو - ةاورلا دحأ كش :تلق )١(

 . كشي ملو يناثلا ظفللاب بهو داتسإب رفعج نب دمحم
 .حبحصلا لاجر امهلاجرو .«ماع ةئم سمخ ةريسم نم دجويل اهحير نإو» :لاق هنأ الإ ؛هجام نباو :انه لصألا يف (؟)

 هنأب مزجلا نكل «ملسم اذه : تلق .«هيف ليق ام ىلإ تغلب الو ءامهريغو ناخيشلا هب جتحا ةقث «يرّرَجلا وه ميركلاديعو

 ررمع نبا نع ذهاجم نع ميركلادبع نع تايفس انابنأ :حابصلا نب دمحم نع (7711) هجام نبا دنع هنأل «رظن هيف يرزجلا

 نايفس هنع ىور امهنم لکو يف غي ؛يرصبلا ةيمأ يبأ نب ميركلادبع هنع ىورو ءاذه يرزجلا هنع ىور دق دهاجمو
 « ةحيحصلا دمحأ ةياور يف هارت امك «اماع نيعبس» : ظفلب دهاجم نع ةبيتع نب مكحلا هاور دقو ءانه دارملا وهو «ةنيبع نبا

 نم ىلوأ هب ةفلاخملا بيصعتف «فيعضلا ةيمأ يبأ نبا نوكي نأ لمتحملا نم ناك اذإو «ميركلادبع نم ةرهاظ ةفلاخم هذهو

 . ىلاعت هللا نذإب ىفخي ال رهاظ وه امك ةقثلا يرزجلا نباب اهبيصعت

 «لوهجم اذهو ؛(نصح) نع هدنسب ملسم نب ديلولا انثدح : حلاص نب ناوفص قيرط نم (دراوملا )١114 هدنع وه :تلق (۳)

 . ةيوستلا سيلدت ناسلدي هلبق نمو
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 . مايل هيمْحر لضفب ةّنجلا هللا ُهَلَحْدأ الإ ؛ ٌَتْدحلا اوُُلَْي مل ةثالث هل وكيك هع

 ١ .هجام نياو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 قلبنا لغم لص نم الق تضل نسف ١ : لاق هله هللا لوسز نأ : يتاسنلل ةياور يفو (هريغل ص)

 . 20«نانثا وأ» :لاقف ؟نانثا وأ : تلاقف ٌةأرما تماقف

 . (ةنجلا لحد ِهِبلُص نم ٌةثالث َبَمتْخ َبَسَتْحا نمل : ًارصتخيم «هحيحصض# يق ناب نبإ هاورو (حيحض نسح)

 بتكت يذلا نسلا اوغلبي مل مهّنآ :ىنعملاو .بنذلاو مثإلا وه : :نونلا نوكساو ءاحلا رسكب (ُتْنِحلا)

 ا ٠ بونذلا يف مهيلع
 و :لاق هنع هللا يضر يملسلا ٍدبع نب ةبتع نعو (نسح) (۲) - ۹۹۳ - 141۲

 ًءاش اهّيأ نم ؛ ةيئامشلا ةجلا باوُبأ ْنِم هوَ الإ ؛ نجلا اوعي مل لولا َنْم ٌةنالث هل تومي ملسم ْنِم ام : :لوقي
 .1َلَخَد

 . نسح داتسإب هجاف نبا هاور

 تومي ال: هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (جيحص) (۳) 1444-3

 . مسا ةَلِجَت الإ ٌرانلا هسمتف دولا نم ةثالث َنيملسملا ّنِم ٍدحأل

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ماسمو يراخبلاو كلام هاور
 دلولا نم ثالث ٌَنكادخإل تومي ال» :راصنألا ّنِم ةَوْسْنِل لاق يب هللا لوسر 3 :ملسملو (حيحص)

 نانا وأ» : لاق ؟هللا لوسر ای نانا وأ : نهتم ٌةأرفا تلاقف . ؛ّنجلا تلح الإ ؛ هبسَكحَتف

 :لاقف .ة ةثالث ُتنفد ذل ٠ يل هللا حدا !هللا يبن اي : ثّلاقف اهل يبصب ًةأرثبا ٍتنأ : لاق ًاضيأ هل ىرخأ يفو

 1 .هرانلا َنِم يدش ٍراظحب ٍتْرطَْما ٍدقل» :لاق .معن :ثلاق . (؟ةلالث تنَقدأ»

 عو روسلاك ءيشلا لوح لعجي طئاحلا وه :ةمجعملا ءاظلابو ةلمهملا ءاحلا رسكب (راظحلا)

 .نيصح نصحو ؛ميظع ىمحب راثلا نم تنصحتو تيمتحا دقل : [مانعتو
 مام : .لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يب أ نعو (حيحص) (4)- ۱۹۹ - ۹14

 00 ُْهاَيإهيمحر ٍلْضفب كجا هللا اهل الإ ؛ كلا اوي مل دولا َنِةالث امهنيب ومي نِي

 ُ : ' | . اهحیحضا يف نابح نبا هاور

 . كلام نب سنأ مأ ثيدح نم 'دنسملا# يف وهو (حبحص) (5) - 19495

 ؛ةهل نا : :لاق : هيف دازو ؛ةريره يبأ ثيدح نم هوحنب ؛يئاسنلا# يفو (حيحص) (0) 1940 - ٠

 E لارلخالا مهل ُلاقيف . .انؤابأ لخت ىح : نیلوفر جلا اولا

 هريغو يئاسنلا دانسإ يفق «ةحيحص تسيل اهنأل اهتفذح .ادحاو : :تلق يننيل اي : :ةارملا تاق :لصألا يف ثيدحلا مامت )%9

 يف ةقيثوت !نييلت ىلإ يبهذلا ظفاحلا راشأ كلذلو ءدحاو وار الإ هل سيلف يئاسبلا هقثو نإو وهو «(عفان.نب نارمع) ا

 .؟لوبقم» : «بيرقتلا» يف هلوق يف ينالقسعلا ظفاحلا اذكو «؟ينغملا)
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 َتنآ امف نانْبا يل تام دق هّلِإ :ةريره يبأل تلق :لاق ناّسح يبأ نعو (حيحص) (۷) - 1948-6

 ىقلتي نجلا صيماعد مهراغص» معن :لاق ؟اناتوم نع انّسفنأ [هب] ُبْيَطُت ثيدحب كي هللا لوسر ْنع يلم
 : لاق ْوأ  ىهانّتي الف ءاذه كيو ِةَفَتّصِب انآ ذخآ امك «هديب :لاق وأ :هيوشب خايف «هيوبأ :لاق وأ ابأ مهّدحأ

 . اةّنجلا هابأو هللا ُهّلْخدُي ىتح- يهتني

 ور

 يف نوكت داوسلا ىلإ اهنول برضي ةريغص ةبيود يهو :اهمضب (صومعُد) عمج لادلا حتفب (ٌصيماعّدلا)

 «كولملل راّوزلا لجرلل مسا وه :ليقو .هتكرح ةعرسو هرغصل ةنجلا يف اهب لفطلا هبش .تفشن اذإ ناردغلا

 ةنجلا لفط هبش «مهرايد نم بهذ نيأ فاخي الو «مهنم نذإ ىلع فقوتي ال ءجورخلاو مهيلع لوخدلا ريثكلا

 ةفلص) و . ملعأ هللاو . رهاظ لوق اذهو . عضوم الو اهيف تيب نم عنمي ال ءءاش ثيح ةنجلا يف هباهذ ةرثكل هب

 وه لب :ليقو .هل َبْدُه ال يذلا هفرطو هتيشاح يه :ثينأت ءاتو ءاف امهدعب نونلاو ةلمهملا داصلا حتف (بوثلا

 .بدهلا تاذ ةيحانلا

 هللا لوسز ىلإ ٌةأرما ِتَءاج :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (۸)- ١444-5

 َكمّلع اًمم انُمّلَمُت .هيف كينان ًاموي َكِسفن نم انل ْلَمْجاَف «كئيدحب لاجرلا ٌبَهَذ !هللا ّلوسر اي : تلاقف لكي

 ُهمّلع امم َنهِمّلعف ب ٌيبنلا َنُهانأف «َنْعَمَْجاَف .2")ذكو اذك عِضْوَم يف ءاذكو اذك موي َنْعِمَتْجا» :لاق .هللا

 ناو :ٌةأرما ٍتلاقف '.«رانلا نم ًاباجج اهل اوناك الإ ؛دلولا نم ثالث ُمّدقت ةأرما نم ّنكنم ام» :لاق مث ؛هللا

 .«[نينثاو «نينثاو] ءِنْيَْاو» : ل هللا لوسر لاقف ؟[نينثاو «نينئاو]

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ْنَم» :لاق هلأ لكي هللا لوسر نع هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) (4) 7٠٠١0

 . اهَّنجلا هل ْتّبَجَو ؛ لجو رع هللا يبس يف [ : ةرم ةناشع وبأ لاق] هللا ىلع مُهَبَسَمْحاف هبلص ْنِم ٌةئالث لكنأ

 . "تاقث هتاورو ؛يناربطلاو دمحأ هاور

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يراصنألا ريشب نب نمحرلادبع نعو (نسح) ۲٠٠۱-۸ -)١١(

 هتبثأ ام هيفو «هنم ةدايزلاو 5٠(« /8) ملسمل ةياور وهو . ءب هللا لوسر نم هعمس هلأ هيفو ١٠١(. /۲) ًاضيأ دمحأو :تلق )١(

 .اضيأ دمحأو ملسم ةياورل هتفلاخمل هل حترأ ملو ؛«ةينثتلاب «هيوبأو» : باوصلا" :يجانلا لاقو . «ةنجلا هابأو» :هالعأ

 :رظنا ."عضوم# لدب «ناكم» : لاق هنأ الإ «يراخبلل وه امنإو ؛«اذكو اذك عضوم يف» :هل قايسلاو (۳۹/۸) ملسم دنع سيل (7)

 هذه يف ةريره يبأ ثيدح يف امك مهدحأل اتيب ناك هيلإ راشملا ناكملاو .(باب 5 /باتك 47) ؟يراخبلا حيحص رصتخم»
 لعفي امك ءاسنلا ىلع دجسملا يف ةأرملا سيردت ةيعدب ىلع كانه تهبن دقو )718٠0(: «ةحيحصلا# يف جرخم وهو ءةصقلا

 .«نيحيحصلا» نم ناتدايزلاو . (نهل ريخ ّنهتويبو) : لئاقلا انيبن قدصو .اهريغو قشمد يف نهضعب .

 .١!؟ةعيهل نبأ هيفو فيك ١/1171(: ق) هلوقب هبقعتف ءيجانلا خيشلا ىلع كلذ يفخو ءحيحص يناربطلا دانسإو :تلق (۳)

 وهو !لوصألا ىلإ عوجرلا نع مهزجعل هوبقعتي ملو ؛(١٠7 /۲) ةثالثلا نوقلعملا هنع هلقنو !طقف دمحأ دانسإ يف وه امنإو

 .(5153) «ةحيحصلا» يف جرخم
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 .هطارطلا ىلع وجا ين ب .يليبس رباع الإ َرانلا ورب ْمَل ؛تْجلا اودي مل لولا نم ٌةثالث هل تام ْنَم١ : : لكي

 . 6 ریثک دهاوش هلو «هب ساب ال دانسإب يناربطلا هاور

 ًائيدح انْثُدَحأ :هل تلق : :لاق ةَسْبَع نب وِرْمَع نع ةّمامأ يبأ نعو (هريغل دص) (11) 7٠05-4
 ءيالشإلا يف الرا الث هل لو نک : لوقي هّتعمس : لاق معو الو صاقتلا هيف سيل الل هللا لوشر نو ةتعمس
 جلل نف هللا يليبس يف ' يجوز قا نمو مها هتمخرب نجلا هللا َُلَخْدأ ؛َتنِحلا اوفي نأ لبق اوتامف

 : . نجلا اهنم ًءاش باب يأ ْنِم هللا ُهَلِخْدُي باوُبأ ةّينامث

 . نسح دانسإب دمحأ هاور

 هيل ءاجف ءاهنع هللا يضر تاع دنع تناك اهل : ةبيِبَح ْنعو (حيخص) (۱۲) - ۲۰۰۳-۰
 ةقايقلا موي مهب ءيبجالإ كلا او مل للان نم ةقالث امهل ومب ٍنيَمِلْسُم ْنِم اما : لاقف اهيلع لَخَد ىتح
 اجلا اولا : مهل لاقيف . انزال لخدت یتا نولوقيف .ةّنَجلا اولخأا : مهل ٌلاقيف جلا باب ىلع اوتو ىتح
 . «مكؤابآو منن

 . ديج نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 راصنألا َن ةآرما تاج : لاق هنع هللا يضر ةمقلع نب ريهز نعو (ةريغل ص) (۱۳) - 71-0

 تلد نم نانا يل تام دق !هللا لوسر اي :ثلاقف ءاهوَُّتع َموقلا َنأكف تام اهل ِنْبا يف ايب هللا لوسر ىلإ

 00 aE LI ل

 ٠:1 بانلا aS as 10 ©”هيحص دانسإب ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ام لي هللا ُلونسر لاق : لاق هنع هللا يضر شيما نب ثراحلا نعو (فيعض) (۱) - ۱۲۳۳-۲
 ؟ةلالثو .!هللا ٌلوسر اي :ٌلجر لاق . «هيَمْحَر لضفب جلا هللا امُهلَخْأ الإ ؛والوأ ةر امهل تومي ِنْيِمِلْسُم نم
 ٌ : . «نانثاو» : لاق ؟نانثاو :اولاق .«ةثالثو» :لاق

 : : .©©يحص دانسإب ىلعي وبأو «هدئاوز» يف دمحأ مامإلا نب هللادبع هاور

 لع :لاقو ءمكاحلاو ((فيعض) ف نيتفوقعملا نيب ام ادع (هزيغل ص)) )١4( ب ٠-7٠08
 امهلخدأ الإ ٌتنحلا اوغلبي مل ةثالث نامّدقي نيّملسم نم اما : كو هللا لوبسر لاق : لاق :هظفلو ؛«ملسم طرش

 "بابلا يف ثلاثلا ثيدخلا اهنم ؛ تلق ()
 ریش هاج قو امج دحاولا ىلع انه وهو «نينئالا ىلعو دحاولا ىلع قلطي (جوزلا) و . قفني ناك عون يأ نم نينيش : يأ ()

 . هلك لاملا فانصأ ّدع ىتح :ناريعبف ٌدلبإ تناك ْنِإو «ناسرفف اليخ ناك ْنإَو «نالحرف ًالاحر تناك نإ :ثيداحألا ضعب يف
 ْنكل ء(۸0۸) ًارصتخم ًاضيأ رازبلا هاور .ثيدحلا نإ مث :ةةباصإلا» :رظنا . .فالخ'اهيفف «ريهزب ةبحص تتبث ْنِإ معن :تلق )۳(

 ثيدح نيبو هنبب رياغو ««نانبأ هل تام نم باب» يف (8/7) يمشيهلا هدروأ كلذلؤ.. تام ؛هلوق نرد اهل نباب» : ظفلب

 !«تام اهل نبا يف هتم طقسو «ةدالوألا توم يف هلبق باب يف اذه دروأف ؛يناربطلا

 .ًاواو ةزمهلا لدبت دقو «ًارغصم ةمجعملاو فاقلاب ()

 . (5831) (ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛هريغو رجح نبا ظفاحلا لاق امك لوهجم سيق نب هللادبع هيف : تلق )0(
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 ُلُخْدَي ْنَم يعئتأ نم لإ . نينثالا وذو» :لاق ؟نينثالا وذو !هللا لوسر اي :اولاق .«مهايإ هتمحر لضفب ةنجلا هللا

 . .٠ [«اهایاوز ىدحإ نوكي ىتح رانلل '''مظعُي نم يتمأ نم نإو] رض نم ٌرثكأ هتعافشي د ةنجملا

 تومي ٍنيملسم نم ام : لاق لَ يبنلا نع هنع هللا يضر ةزرب يبأ نعو (فيعض) (7) - ۱۲۳۶ 4

 :اولاق . «ٌةثالثو» : لاق ؟ٌةئالثو !هللا لوسر اي : اولاق .«هنمحر يلضفب ٌةّنجلا هللا امُهَلَخدأ الإ ؛ طارفأ ُةَعَيْرأ امهل

 هتعافشب ةلجلا ُلُخْدَي "7. . .اهاياوز َدَحأ ٌنوكي ىّبح رادلل عي ْنَمَل ينك نم ناو : لاق .«نانْئاو : لاق ؟ِناَنْئاَو

 . هرضُم لم

 كلذ نايب يتأيو . .هلبق يذلا شق نب ثزاحلا ٌتيدح هارأو «تاقث هتاورو «دمحأ مامإلا نب ر هللادبع هاور

 ا ءانغذإ

 تام !هللا وسر اي : تلق : لاق هنع هللا يضر ّيِوَجشألا ةع يب أ نعو (فيعض) (5)_ 4-۱۲۳١

 :لاق .هامُهاّيإ هتمْحر ٍلْضَفب ةّنجلا هللا لحد ؛مالشإلا يف نادّلَو هل تام نّم» :لاقف ؟مالسإلا يف ٍنادلو يل

 . معن :ُثلق ؟َلاق ام ِنْيَدَلَولا يف ال هللا لوسر هل لاق يذلا َتْنأ : يل لاقف ؛ةرْئَرُه وبأ ينقل كلذ َدْمَب ناك الف

 .نيطسّلِفو صْمح هيلع ْتَقَلَغ ام م ّيلإ ّبَحأ ؛يل ُهلاق نوي نأل :لاق

 , تاقث دمحأ ةاورو «يناربطلاو دمحأ هاور

 . ءافلا حتفت دقو . ماشلاب ةروك : ةلمهملا نيسلا نوكسو ماللا حتفو ءافلا رسكب (نيطسّلف)

 : لوقي كو هللا ٌلوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص نسح) (16) - 1_1

 لاق .«نانثاو» : لاق ؟نانْناو !هللا وسر اي :انلق :لاق . «ةلجلا َلَحِد ؛ مُهَبَسَتْحاف دلولا ّنم ةثالث هل تام ْنَم»

 نظا هللاو] انأو :لاق .دحاوو :َلاقل ؟دحاوو : معلق ول مكارأ :رباجل تلقف ؛- ديبل نبا ينعي  دومحم

 . !هحيحصا يف نابح نب باو دمحأ ءاور

 هعمو ل ّيبنلا يتأي ناك الجر نأ : هنع هللا يضر سايا نب يق ن نعو (حيحص) (15)- ۲۰۹۷-۹

 «دنسملا نم بختنملا» و :(1/175 /1) هريبكلا مجعملا و ,(281/4) اكردتسملا» نم حيحصتلاو .(مظعتسي) :لصألا )١(

 1١/77(. ق) ديمح نب دبعل

 ام هباوص ءأطخ كلذو ««دمحأ مامإلا نب هللادبع هاور» :قباسلا ثيدحلا يف هلوق لبق ةقباسلا ةعبطلا يف نيتفوقعملا:نيب ام (۲)

 .[ش] . خيشلا لوصأ يف امك ءانه هانتبثأ

 . فيعضلا طرش نم تسيل اهنأل اهتفذحف .٠٠ . .ةنجلا لخدي نم يتمأ نم نإو» : ةلمج انه لصألا يف فرفإ

 دنسم نم سيلو «هب ةزرب ابأ ثّدح هنأو ؛هلبق يذلا شيقأ نب ثراحلا دنسم نم ثيدحلا نأ :كلذ ةصالخو «باتكلا رخآ يف (4)

 . )٤۸۲۳( «ةفيعضلا# يف كلذ تققح دقو .ةزرب يبأ

 هيفو :هريغو يبهذلا لاق امك ؛ةلاهج هيفو «نابح نبا ريغ هقثوي مل ؛يزاجحلا ناهبن نب رمع هيفو !يمشيهلا هعبتو ءلاق اذك (0)

 .(3871) ؛ةفيعضلا يف جرخم وهو . جيرج نباو ريبزلا يبأ ةنعنع ًاضيأ

 اهنع لفغ «لصألا يف تناك ءاطخألا ضعب تححص هنمو «نسح هدنسو «دمحأل قايسلاو ؛نيروكذملا نيردصملا نم ةدايز قفز

 ١ !مهتداعك نوقلعملا
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 ام» :لاقف لكي بلا هدقفق . هبحأ امك هللا كّبحأ !هللا لوسر.اي معن :لاق . «؟هّيَحنأ» : لي بتلا لاقف «هل نبا

 جلا باويأ ْنِماباب يأت ال نآ بح الا» : هيبأل كي ٌئيبنلا لاقف .ّتام !هللا لوسر اي :اولاق .2'""نالف ُنْبا ّلعف
 : !.همُكّلكل لبا : لاق ؟انلكل مأ «ةّصاخ هلأ !هللا لوسر اي: لجر لاقف .1؟َكُرظتني ُهَنَدَجَو الإ

 ا : ا اا يف دا تيإو ا

 .هرخآ ىلإ .٠ . ةّصاخ

 ةا «هباحصا ني رق هيلإ يلج يلج اذإ ل هللا مین ناک : لاق يئاسنلل ةياور يفو (حيحص)
 نزحف] نشا ركل ةقلغلل رضع نأ لجرلا عباد «كّلهف يدي نيب هدِعقْيف ِهِرْهَظ ِضّلَح نم هينأي ٌريغص نبا
 يلا ُّيقلف . كله هتيأر يذلا هَ لب !هللا لوسر اي : اولاق . «؟ًانالف ىرأ ال يل ام» : : لاقف نلت ٌئيبنلا هدم ء[هيلع

 “ب َمّتَمَتَت نأ كيلإ بح ناك امُيأ !نالف ايل :لاق مث هيلع ءاّرعف . كله هلا ةربخأف ؟هْيتب نع هلأسف ذك
 لب !هللا ّيِنن ذ اي : لاق. . *؟كل هتي هيلإ كميس دق دق ُهَنْدَجَو الإ ةّنجلا ٍباوُبآ ْنِم م باب ىلإ [ًدغ] ينأتال زا َكَرْمَع
 : . كَل كاذف» :لاق : ّيلإ بجا َوُهَل [يل] اهحتقيف .ةّنجلا باب ىلإ يقيس

 يضر ذاع نعو (هريغل ص) (۱۷) ٠١١8 ف نيتفوقعملا نيب ام ادع (فيعض) (4) ۴-۷
 لضفب هللا هللا امُهَلَخْدأ الإ للان ةنالث امُهل ىَوََ نيم نم اما : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا
 مث ءفذحاو ْوأ» :لاق ؟حاو وأ :اولاق .نانثا وأ» :لاق ؟ِناَننا وأ !هللا لوسر اي.:اولاقف .«امُهاّيإ هتمحر

 5 . [هئَبَسَتْحا اذإ ةّنجلا ىلإ هر دز رسب ُهَمأ رجل طقّسلا ّن َّنإ هديب يسفن يدّلاو'] :لاق

 ْ .سسحلا نم بيرق وأ «نسح دمحأ داتسإو يئاربطلاو دمحأ ءاذر

 . ةّرّسلا غلا وهف عطقلا دعب نقب امو «ةلباقلا هعطقت ام وه : ًاكرحم ةزركم ءارو ةلمهم نيسب (رّرّسلا)

 ا تسلا لاق لكك هللا لوسر يعار ىملس يبأ نعو (حيحص) (18) - مدكو
 هللاو ءهللا الإ هلإالو .هلل ٌدمحلاو هللا ٌناَحْبُس : ارا يل ااه نمل هني زافأو جب عبا :لوقي

 هيستحيف ملسملا ِءرَملل ىب حلاصلا دلولاو .ٌربكأ
 .[۷ /ركذلا ١4 ىضم] . مكاحلاو «- هل ا يف نابح باو « يئاسنلا هاور

 .هدانسإ نسحو ؛نابوث ثيدح نم رازبلا هاورو (هريغل ص) (۹)- ۲۰۱۰ - ۰

 )١( ؟دنسملا» يف هتيثأ يذلاو ؛:عمجملا# يف اذكو ««نالف نب نالف» : :لصألا ٠ حصأ هلعلو .

 م لر ؛ يقهييلا ةياور يف نف ۰ /6) «عمجملا# يف كلذكو ءانه ام باوصلاو ء(لجرلا) ١١(: /5) «دنسملا» يف عقو (۲)
 .(فراعملا )٠١ زئانجلا ماكحأ» يف جرخم ثيدحلاو «ةراصنألا

 .(مّتمت) : : يئاسنلا يفو . ةطوطخملاو لصألا !اذك (۳)

 )٤( كانه اهدجت دهاوش اهل ةمتت هلو . يدنا ا «حيحصلا# يف اهارت دهاوش.هل ؛حيحص انه ىلإ ثيدحلا :تلق .

 ؛ةاكشملا» : رظتاو )1/ 881(. 5

 ةةاكشملا» يف اذهو. «يلع ثيدح نم ارخآو «ةدابع ثيدح نم دهاش اهل هذه طقسلا ةلمجلو «برقألا وه يناثلا :تلق )٥(
11/0 : 
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 E ا اال يع ب و ادب اع عا اج

 ْنَم١ :لوقي كو هللا لوسر حمس هلأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) 414 - ۱۲۳۷ -)٩(

 ES لاق ؟طَرَق هل َناك ْنَمَف : ةشئاع هل تلاقف . ؛ةثجلا امهي هللا هّلَخْدأ ينمآ نم ناطق هل ناك

 .«يلْغمب اوُباَصي ْنَل .يتكأ طرق اناف» :لاق ؟كمأ ْنِم َطَرق هَل ْنُكَي ْمَلنَمَف : لاق .اةَقَقَوُم

 . بیرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . (طارفأ) هعمجو «"ثانإلاو روكذلا دالوألا نم كردي مل يذلا وه : ءارلاو ءاقلا حتفب (طّرقلا)

 ْمَدَق ْنَم» :8 هللا ٌلوُسَر لاق :َلاق ّهْنَع هللا َيِضَر ِدوُعْسَم ِنْب هللادْبَع نع يورو (فيعض) - °٠

 .«ِنْيتْلاَو» :لاق . نينا ُتْمَدق : د وبأ لاقف .؛راثلا َنِم ًانبِصَح انصح هت اوُناَك تلا اوه وَلا نم ةلالث
 .«ًادِجاَوَو» : لاق ؟اًدِحاَو ُتْمَدَق : و أ لاق

 جام نبا هاور

 :لاق اي هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو (هريغل ح) (71) ۲۰۱۲-۱

 :نولوقيف ؟هداؤف َةرْمَث متصف :لوقيف .ْمَعَن :نولوقيف ؟يدْبع َدلَو ْمُكْضِبق : هتكئالمل هللا لاق ٍدبعلا دلو تام اذإ»

 ءدّنجلا يف ًاتيب يدبعل اوُنْبا :[ىلاعت هللا] لوقيف . ٌعَجْرَتْساو كّدمح :نولوقيف ؟يدّبع َلاق اذام :لوقيف .معن

 .هدْمَحلا تيب هوُمَسو

 . ؟بيرغ نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو «هحيحص» يف نابح نباو «يذمرتلا هاور

 (هديس ىلع دبعلاو اهجوز ىلع ةأرملا داسفإ نم بيهرتلا) ٠
 فّلح ْنَم اًنم َسيل» ا هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر َةَدْيَرُب نع (حيحص) (۱) - ۲۰۱۳-۲

 . "ام سيلف هكولْمَم وأ هّتجوز ٍءىرما ىلع َبّبْح نمو «ةنامألاب
 .«هحيحصا يف نابح نباو .رازبلاو هل ظفللاو - حيحص دانسإب دمحأ هاور

 .دسفأو عدخ :هانعم ؛ىلوألا ةدحوملا ءابلا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا حتفب (َبّبَح)

 َتَّبَح ْنَم اتم سيل» :لاق ي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲) ۳ 7١14

 ءرثكألا هفعض (يفنحلا قراب نب هبر دبع) هيف نإف ؛برقأ وهو ؛«نسح» :هلوق هنع ؟ةاكشملا» بحاص لقن يف سيل :تلق )١(

 لاقو .هتراكن ىلإ نيريشم ثيدحلا اذه يبهذلاو وه هل قاسو ١75( /5) يدع نبا اذكو «؟ءافعضلا» يف يليقعلا هركذو

 . (770) ؛لئامشلا رصتخم# و )۱۷۳١( «ةاكشملا# رظنا .؟ريكانمب يشرحلا هنع ثدح# : يجاسلا

 لصأو ,اهب ربع ةغللاو بيرغلا لهآ نم ًادحأ ملعأ ال «ًادج ةكيكر ةرابعو «بيجع ريسفت اذه» :(؟ /1أ/١ ق) يجانلا لاق (1)
 اذه وحنب (طرفلا) فنصملا رسف دقو مهل يقسيو «ضايحلا ردميو «ءالدلاو ةيشرألا ءىيهيف ةدراولا مدقتي يذلا :(طرفلا)

 انه ذشو ؛داجأو نسحأف مريغ يف اذكو [حيحصلا /ثيدح ١7/7 /تاقدصلا ۸] باتكلا اذه نم ؟ةقدصلا ىلع لمعلا يف

 «...ىرت امك برغأو
 خيشلا هيلع مكحو ؛«بيغرتلا» نم ةيرينملا ةعبطلا نم (؟ .٠ مقر ٩۳ / ) يف وهو «ةقباسلا ةعبطلا نم ثيدحلا اذه طقس فز

 .[ش] .(115-177185) اهجام نبا ننس فيعضا و (1783) !ةاكشملا# و ؟بيغرلا قيلعتلا» يف فعضلاب هللا همحر -

۷40 



 . «هدّيس ىلع ًادْبع وأ ءاهِجْوَر ىلع ةأرما

 ىلع دبع بَ نما :هظفلو ««هحیحص» يف نابح نباو يئاسنلاو - ل ا وبأ هاور

 : ا a ىلع ردت دير هج يللا

 11700005 «ريغصلا» يف ف يناربطلا هاؤر (هريغل ض) (۳)- - ۲٠٠١

 ياو ج شرا ےک نک ااو نادي ربآ اورو تن ترفل( 40 ۹

 : .تاقث مهلك ىلعي يبأ ةاورو
 ىلع هع يسيل ی : لاق ل بنا نع هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (6)- ل

 ام : لوقيف,. اذكو اذك ٌثلعف :لوقيف مهدحأ ُءيجي ؛ةنثف مهمظعأ ٌةلزنم هنم مُهانذأف ءهايارس تعبي مث ءِءاملا

 .تنأ مهن : ٌلوقيو هنم هینذیف !هتأرما نيبو هنيب ُتْقَّرَف ىتح بكرت ام :لوقيف مهلحأ ٌءيجب مٿ . .ًائيش ٌتعنص
 ۴ : ۸ هٌمرليف

 .هريغو ملسم هاور

 (سأب ريغ نم قالطلا اهجوز لأست نأ ةأرملا بيهرت) 0 ١

 اهججوز ثلأس ةأرثا اما : لاق ل يتلا نع هنع هللا يضر نابوث نع (عيحص) (1) - 1۰14 ۳۵

 . نجلا ةحئار اهيلع ٌمارحف ؛ ؛ سأب ام ريغ ْنِم اهقالط

 ا ب تاو هی یاب باو «هجام ¿ نباو «هتسحو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 خر دج يا قالطلا اهّجوز ُلأست أرضا ٍنِ امو «تاقفانملا نه [تاعزتنملاو] ت تاعلّتخملا ناو

 .هةّنجلا ةحئار :لاق وأ ءةّلجلا

A 4۳ىلإ الحلا سب » .:لاق ةي يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (1) - ٦ 

 . «قالطلا هللا

 3 مل «لسرم 5 نع راثد نب براحم نع هيف روهشملاو» : يباطخلا لاق .هريغو دواد وبأ هاور
 ا : . «ملعأ هللاو «رمع نبا هيف

 هذه يف كش شمعألا َّنأ لمتحي قايسلا اذهو .ةهمزتليف :لاق ءارأ :شمعألا لاق .تنأ معن# :(188/4) ملم ظفل :تلق (1)
 امنإ هكش َّنأ : لمتحيو «ثيدحلا لصأ ىلإ اهنمض ثيح «فلؤملا ىرج هيلعو ؟ال مأ يوارلا اهلاق له ؛ةهمزتليف» ةدايزلا

 (*914/7-19) دمجحأ ةياورل ؛يدنع برقأ اذهو ءامهنيب عمجي ملو ههمزتليف» : لاق مآ ء«هنم هينديف : يوارلا لاټ له ناك

 . هم هينديف :ةرم (شمعألا نع يوارلا وهو) ةيواعم وبأ لاق .تنأ.معن :لوقيو,همزليق :لاق.وأ «هنم هينديق :لاق» : ظفلب

 يتايسو ًاعوفرم يرعشألا ىسوم يبأ ةياور نم هنم متأب ثيدحلا حص دقو .ملعأ هللاو .كشي ملو ةرم اذهب مزجف : تلق

 رباج ٹیدح ةياور يف نإف )0253١1 «ةفيعضلا» و )۳۲١١( (ةحيحصلا» هل عجارو .كانه هرظناف ؛(5 /دودحلا د11(

 1 .«ةفيعضلا» يف ليصفتلاو .«هئايبب مالكلا لوطي ًالخم ًاراصتخا -

 يقهيبلا دنع نيثيدحأ نم هبكر هللا همحر فلؤملا ماهوأ نم وه امنإو ءاذكم يور هنأ نظأ الو ءثيدحلا اذه فرعأ مل ()

(I/Dيف.جرخم اذهو .هلبق يذلا وهو ؛نابوث نع :رخالاو ؛هتم ةدايزلاو «ىلوألا ةلمجلاب ةريره يبأ نع امهدجأ  

 . مهتذاعك اوزيمي ملو اوطلخو اوجّرخف ةثالثلا نوقلعملا امأو «(1۳۲) ؛ةحيحصلا7 يق هلبق يذلاو ٠١٠١(. /۷) «ءاورإلا»

 لوكا



 (ةنيزتم ةرطعتم اهتيب نم جرخت نأ ةأرصلا بيهرت) ٠ 1١

 ٌةأرملاو نار ٍنيع لك : لاق كو يبنلا نع هنع هللا يضر ىسوم يبآ نع (نسح) (1)- ۲۰۱۹۳۷

 .«ًةيناز ينعي .اذكو اذك يهف سلجملاب ْثَجََمَف ْتَوَطْمَتْسا اذإ

 : یس نسمح تيذع» لاو يذمرتلاو هواد وأ هوز

 ةأرما امّيأ» : قي يبنلا لاق : مهظفلو ؛«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو «يئاسنلا هاورو (نسح)

 . (ةيناز نيع لکو دينا ي ّيهف اهّحير اودجيل موق ىلع ٌتّرمف ثرطختشا

 . ؟دانسإلا حيحصا : :لاقو ًاضيأ مكاحلا هاورو

 . ُفِصعَت اهځيرو ٌةأرما ةريره يبأب ترم : لاق راسي نب ىسوم نعو (هريغل ح) (7) - ۸ _ 7١7١

 ييجراف :لاق .معن :ثلاق ؟تئَيطتو :لاق .دجسملا ىلإ :ثلاق ؟ٍراّبجلا َهَمأ اي َنيديرُت َنيأ :اهل لاقف

 اهحيرو دجسملا ىلإ ثَجرخ ٌةالص ةأرما نم هللا بقي ال» : :لوقي كي هللا لوسر ُثعمس ياف < «يلتغاف

 . اَلِسََْتَف جرت ىح ُفِصْخت

 يفنو «دجسملا ىلإ جورخلل ةبيطملا ىلع لسغلا باجيإ باب» :لاق هحيحص) يف ةميزخ نبا هاور

 ؛تاقث هتاورو «لصتم هدانسإ» :(ظفاحلا لاق) .*ربخلا حص ْنِإ «لستغت نأ لبق تلص ْنِإ اهتالص لوبق

 .©”!(رضي ال مالك هيفو «ةقث يتوريبلا مشاه نب ورمعو

 الو ءمهضعب هاشم دقو «يرمعلا هللاديبع نب مصاع قيرط نم هجام نباو دواد وبأ هاورو (هريغل ىلإ

 . ملعأ هللاو . .اهتّحئار ٍباهَّذل لسغلاب ْثَرِمُأ امنإو «هب جتحي

 ةأرما امّيأ» : ةا هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳) 8-7١1١

 . ؟ةرخآلا  :ليفن نبا لاق  ًءاشعلا انعم ٌنَدهشَت الف ًاروُحَب ثَباِصأ

 نع» :هلوق ىلع ديعس نب رسُب نع ةفيّصخ نب ديزي عبات ًادحأ ملعأ ال» :لاقو يئاسنلاو «دواد وبأ هاور

 بنيز نع رسُب ثيدح قاس مث .«ةيغقثلا بتيز نع هاور ؛جشألا نب a «ةريره يبأ

 اب قرط نم

 يف سلاج ةا هللا وسر امتي : ثّلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض) (۱)- ۱۲۳۹ ۰

 ىلع يقيلعت يف تركذ كلذلو «ةريره يبأ نم عمسي ملو يندرألا وه راسي نب ىسومو 91/8(2) «ةميزخ نبا حيحصا )١(

 مل اذه ناق ؛ ؛مهو وهو يندملا راسي نبا وه اذه ىسوم ناب نظ هلأ يل ودبي لصتم هلأ فنصملا لوقو «عطقتم هلا ؟حيحصلا»

 .(11۸۲) ثيدحلا مقر ء كانه تنيب امك نسح ثيدحلا معن . هنع هتياور نم اذهو «يعازوألا هنع وري

 مصاع قيرطب ؛ىوفتي هّنكل ؛«بيذهتلا» يف امك ةريره يبأو راسي نب ىسوم نيب عطقنم هّنكل ؛ءيطخي قودص وه :تلق (۲)

 .(۱۳۸) «ةأرملا بابلجا ر(٠ )٠١71 «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «ةريره يبأ نع مهر يبأ ىلوم ديبع نع هاور «يرمعلا

 هجرخأ كلذلو ءةريره يبأ نع هدانسإب هميهوتل هجو الف «نيخيشلا لاجر نم ةقث :ةفيصخ نب  هللادبع نبا وهو - ديزب :تلق (۳)

 دمحم رخالا دانسإ يف نأل «حصأ لوألا نع هدانسإ َّنإ لب «بنيز ثيدح نم هريغ قيرط نم هجرخأ امك ء(٤۳ /۲) هنع ملسم

 .دهاوشلا يف ملسم هل جرخأ امنإ كلذلو ؛«فورعم مالك هيفو «نالجع نبا

 واب



 مُكءاسن اوهنأ !ُمانلا هيأ اي» : : للك يبنلا لاقف .دبجسملا يف اهلي ين لَ هرم نم ةأرمإ ِتلحَد دجسملا
 ا ورا اطل يدا د ا

 .؟دجاسملا

 ا ١ 1 .[باب ١ انه ىضم] هجام نبا هاور
 و لا ا ل وم

 (نيجوزلا نيب ناك ام اميس رسلا ءاشفإ نم بيهرتلا) ١

 ٌرشأأ] نين" :كَي هللا لوسر لاق : و ع
 .«اهرس رشي مك ءديلإ يضقنو هنأرماا ىلإ يضفي لجرلا !3 ةَمايقلا موي ةر هللا دنع سانلا

 شنب مث ءىيلإ يضف هتأرما ىلإ يِضْقُي ْلُجَرلا ؟ةمايقلا موي هللا دنع ةنامألا مظغأ ْنِم لإ : ةياور يفو
 5 5 .«اهّرِس

 ! .'امهریغو دواد وبأو ملسم هاور

 ها هلا وسر نج ثناك اهنا اهنع هللا يضر ديزي تنب ءامسأ نعو (هريغل ص) (1) - 7١
 . ةاهجؤز عم ثّلعف امي رخت . بخت ارم ّلعلو ءهلهأب ّلعف ام ٌلوقي الجر لعل: :لاقف 0 ا

 كلذ ثم امّنإف e لاق .َنَمفل َّنهَّناو ءنولَفي مّن !هللا لوسر اي هللاو یا :ُتْلقف ءموقلا ٌمّرأف

 . «ًنورظُنَي سانلاو اهيشَعف «ةناطِيَش يقل "”ناطيش
 ."”بشوخ نب رهش ةياور نم دمحأ هاور
 .هوحنو فوخ نم اوتكس : ليقو .اوتکس : يأ « ميملاٍديدشتو ءارلا حتفب (موقلا َمَرأ)

  )1(- F-4:لاق قي يبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نع يورو (هريغل ح) »

 ی و كاس رمل ی نا د :هئارولح ا ركعات
 ُءاعْفَس ٌةأرْمآ تلاقف . «اهّبحاوص ْتَْنَدَح اهتَجاح ْتْضَق اذإف ءاهرتس يخرثو ءاهباب َقِلُْت نآ ٌَنكادْحِإ ىسَع الأ
 يديم ردد ويعلو ءاولَمْفَت الف» : لاق .نولعفيل مُهّنِإو ؛ َّنْلَْفل َّنهَّنِإ !هللا لوسر اي هللاو :نيّدخلا
 .«اهكرتو فرصا مث ءاهنم ُهَتَجاح ىضقف «قيرطلا ةَعراق ىلع ٌةَناطيش يَ

 . هيوقت دهاوش هلو .رازبلا هاور

Ytنغ- اجو هر اولا هرج رت واب يل دنع تو هيغل ع 0  

 . ةريره يبآ

 نأكو ءهنم ةدايزلاو (157 /4) ملسمل ناتياورلاو «(ةيمالسإلا-١١٤١-١٤٠و ٦۳-۷٠ ص) «فافزلا بادآ» يف هيلع مالكلا رظنا )١(
 . دواد يبأل ىرخألا ةياورلاو . هنم ةدايزلاو تيثملاو !؟هبحاص رس امهدحأ رشني : لصألا

 .[ش] .«. . . يقل ناطيشلا لثم كلذ .. .نولعفيل مهنإو نمي َنهنإ" : :(500 /5) «دنسملا» عوبطم يف (؟)
 .هدعب يتأي ام اهنم :(11-78) قباسلا ردصملا يف اهتجرخ ءاهب ىوقتي دهاوش هل نكل : :تلق (۳)

YARA, 



 . مارح ٌعابّسلا» : لاق لي هللا لوسر ْنَع ًاضيأ ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (۲)- 141-14

 جارد قيرط نم مهلك ؛يقهيبلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور .«عامجلاب رختفي يذلا هب ينعي» :ةعيهل نبا لاق

 .دحاو ريغ اهححص دقو «مثيهلا يبأ نع

 . ةمجعملا نيشلاب : ليقو . . روهشملا وه ةدحوم ءاي اهدعب ةلمهملا نيسلا رسكب (عابّسلا)

 : لاق ب هللا ّلوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) (۳) - ۲۲ وه

 . ؛ٌقح ريغب لام ٌعاطِْقا وأ مارح جرف وأ «مارح مد ُكْفَس : َسلاجم ةلالث الإ ؛ةّنامألاب ٌسلاجملا»

 ىور « غئاصلا عفان نب ب هللادبع ًاضيأ هيفو . لوهجم وهو هللادبع نب رباج يخ نبا ةياور نم دواد وبأ هاور

 . مالك هيفو «هريغو ملسم هل

 مث ثيدحب الاجر ٌلجر ثّدح اذإ» :لاق لي هللا ٌلوسر َّنأ ؛هنعو (نسح) 95 ۲۰۲۵ _ )٤(

 . «ٌةلامأ وهف ؛ تملا

 : (ظفاحلا لاق) .؛بئذ يبأ نبا ثيدح نم هفرعن امنإو «نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .؛ملعأ هللاو . دانسإلا نيسحت نم عنمي الو «يندملا ءاطع نب نمحرلادبع هدانسإ يفو»

 ةنيزلاو سابللا باتك ۸

 (بايثلا نم ضيبألا سبل يف بيغرتلا) ١

YT AYنم اوسَبْلا» : لاق كي هللا لوسر َّنأ ؛ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع (حيحص) (1)  

 . «مکاتوم اهيف اونفکو «مکبای ريخ ْنِم اهّنإف ؛ ضايِبلا مكا

 . ؟هحيحصلا يف نابح نباو . ؛حيحص نسح ثيدح# :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 ؛ ضايَبلا اوسّبْلا» : لكي هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ةرمس نعو (جيحص) (0- 57

 . «مُكاتْؤَم اهيف انفو ؛ُبَيطأو ُرَهْطأ اهّنإف

 ىلع حيحصاا :لاقو مكاحلاو «هجام نباو يئاسنلاو . احيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 .«امهطرش

 [نإ]» كو هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا نبأ نع يورو (عوضوم) (۱)- 1148-9

 .«ضاّيبلا ؛مكدجاسمو مكروبق يف هب هللا ُعُتْرُز ام نسحأ

 .هجام نبا هاور

 هريغ لوطو هلوط نم بيهرتلاو صيمقلا يف بيغرتلا) -؟

 (اهريغو ةالصلا يف هلابسإو ءءاليخ هرجو ,سبلي امم

 هللا لوسر ىلإ بايشلا ٌبحأ ّناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مآ نع (حيحص) 7١78-6 _)١(

 . «صيمقلا كي

 .سلجملا نع فرصنا : يآ )0

 ذآ



 يبأل ةناوز رمزا . هظفلو ءهجام نباو «هححصو مكاحلاو «هنسحو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ.هاور

 .«صيمقلا ّنِم كي هللا لوسر ىلإ ٌبحأ ٌبوث ْنُكي لا :- دواد
 ٍنْيَبْعَكلا نم م لقشأ اما : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲) - 7١55-1١

 . ؛رانلا يفف رازإلا نم

 000 ٠ . يئاسنلاو يراخبلا هاور

 هوو هلك و ما يرام قاس ةَلَّضَع ىلإ نمؤملا "رز :لاق يئاسنلل ةياور يفو
 . رانا يفف رازإلا نم ِنيبعكلا

 رهن اذإلا ف هلا ومر اقا : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (نسح) (۳) - لس _ 40۲
 . صيمَقلا يف

 .دواد وبآ هاور

 ؟رازإلا نع ديعس اأ ُتلأس : لاق هيأ نع نمحرلادبع نب ءالعلا نعو (حيحص) 40 - لي _ 40۲

 ال :لاق وأ - َجَرَجالو تاسلا قصن ىلإ ٍنمؤملا ٌةرزإ» : هلي هللا لوس لاق «َتطقَس "ريبخلا ىلع : لاقف

 هيلإ هللا رطب مار ازا رج نمو ا ا
 . اةَمايقل قلا موي

ED SE 

 بنت ىلإ الا: لاق - لك ّيبنلا ينعي هّنأك :ديمح لاق - سنأ نعو (حيحص) (6) - سيك سن
 .«كلذ ْنِم َلَفْسأ اميف ريخ ال «ٍنْيبْمكلا ىلإ وأ : لاقف مهيلع ٌّقشف . «يقاسلا

 . حيحضلا ةاور هتاورو < رمح هاو

 .«ةياهن» .(ةسلجلا) و (ةبكُرلا).لثم «رازتئالا ةئيهو ةلاحلا :رسكلاب (1)
 :رخآلاو . هلعف ىلع هل ةبوقع ؛رانلا يف ةبحاص مدق نم نيبعكلا نود ام نأ : امهدحأ :ناليوأت هلا :(55 /1) يباطخلا لاق (5)

 . «راتلا لهأ لاعفأ نم دودعم هنأ ىنعم ىلع ؛راتلا يف هلعف يذلا هلعفو كلذ هعينص نأ

 فورس يف الإأ هل قايسلاو - «دواد يبأ نتس# يف درت مل اهنإف «ةمحقم اهنظأو ؛ةطوطخملا يف اذكو ؛(اهب) :ةدايز لصألا يف ()

 ريبخلا ىلع ةلمجلا ةه امهيف تدرو ناذللا ناديحولا ناردصملا امهو ؛(44/1) هدمجأ دنسم# يف درت مل كلذكو - ةليلق

 دق ةلمجلا هذه نإ مث ءهل ؛ىرغصلا# يف ثيدحلا رأ مل يننأل ءال مأ هدنع يهأ يردأ ٌتسلف «يئاسنلا الإ مهللا ؛«تطقس
 نتسلا» تعبط مث . (اهب) اهيف سيلو (ضيحلا باتك) ملسم دنع ةشئاع مهنم ةباحصلا ضعب لوق نم ىرخأ ثيداحأ يف تءاج
 كلذ نع لفغو ءًانيقي ةمحقم ةدايزلاف ؛ةلمجلا نود ۷ /41 ۹ )٥/ هيف ثيدحلا تيأرف «يئاسنلل "ىربكلا
 ١ !نيملاعتملاب قثاللا وهو ءةثالثلا نوقلعملا

 «هعفر يق كش نود هركذف ال هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ديمح نع )۲٤۹/۳( هل ةياور يفو .(197/1) «دنسملا يف )©
 هللا لوسر ذنعنأ : ةفيذح ثيدح هل دهشيو « «حیحص هدنسو ءديمح نع ۰ /۳) ةلاث قيرط نم هاور كلذكو «نسح هدنسو
 يئاستلا هجرخأ :. «نيبعكلا يف رازإلل قح الف تيبأ نإف ؛لفسأف تيبأ ْنإف ءرازإلا عضوم اذه» :لاقف يقاس ةلضعب يك

 مل إو ديدختلا وه اذه نأ رهاظلاو» : يدنسلا لاق .«قاحسإ نبا نع ةبعشو يروثلا هاورو «حيحص نسح» :لاقو يذمرتلاو .

 .«فخأ رمألا هنوديو ؛رمألا دتشا ءاليخلا.هيلإ مضنا اذإ ؛معن ءءاليخ كانه نكي
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 ّيبنلا ىلع ٌُتْلخد :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع ملسأ نب ديز نعو (حيحص) (5) 5 7١8

 . «كرازإ ْمَقْراف هللادبع تنك نإ :لاق .رمع نب هللاثبع :ٌُثلقف .«؟اذه ْنَم» :لاقف «2')هّقعَّقتي رازإ ٌيلعو ةا

 . تام ىّبح هّئرْزإ لْزَت ملف . نيقاسلا ٍفْضن ىلإ يرازإ ٌثعفرف

 تاقث هتاورو ءدمحأ هاور

 مُهْمّلَكُ ال ٌةَنالث : لاق الڳ يبنلا نع هنع هللا يضر يرافغلا ٌرذ يبأ نعو (حيحص) (۷)- 74-5

 . ٍتاّرم َتالئ كي هللا وسر اهآرقف :لاق . هيلا ٌباذع مهلو ٠ مهرب الد ٠ ءمهيلإ ٌرظنب الو «قمايقلا وي هللا

 فلحلاب ُهَتَعْلِس قفتملاو «ناملاو < «ليشملا» :ل : لاق ؟هللا ٌلوسر اي ْمُه ْنَم ؛اورسخو اوباخ :رذ وبأ لاق

 . «هرازإ لبسملا» : ةياور يفو . «بذاكلا

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 . ًالايتخاو ًاربجت كلذ لعفي هنأك ضرألا ىلإ هلسريو هيوث لوطي يذلا وه :(لبسملا)

 رازإلا يف ٌلابسإلا» :لاق ا يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (نسح) (۸) - ۷ ۲٠۴۵

 «ةَمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل ؛ءاليخ ًائيش رج نم «ةمامعلاو صيمقلاو

 هقيثوت ىلع روهمجلاو «داور يبأ نب زيزعلادبع ةياور نم هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ةمايقلا موي للا ظني ال : لاق لكك هللا لوسر نأ ؛ًاضيأ رمع نبا نعو (حيحص) (4) ۔ ۲۰۳۹-۸
 مم هر

 . «ءاليخ هيون رج ْنَم ىلإ
 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 هللا ظني ال : لاق كو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 50-0 -) ٠١(

 . أرطب هَرازإ َرَج ْنَم ىلإ ةّمايقلا موي

 . ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 «ءاليخلا نم هبوث رج نم» :لاق هنأ الإ ءهجام نباو (حيحص نسح)

 هبوث رج نم :لاق اه هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۱۱) - ۲۰۳۸-۰

 ؟؟يخرّتْسي يرازإ نإ !هللا لوسر اي :هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقف . . قمابقلا موب هيلإ هللا رظنب مل ؛ ؛ اليخ
- 

 . اليخ هلع ْنّمم تسل كّنإ» : هللا لوسر هل لاقف ؟هَدَماعتأ نأ الإ

 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 دمحأل ةياور يف ام هيفاني الو ««توص هل عمسي ءيشلا ةكرح ةياكح (ةعقعقلا) ود : «ةياهنلا» يف .توصيو برطضي :يأ )١(

 . مولعم وه امك حضوأ هتوص ديدجلا َّنإف . هاديدج ينعي» : ظفلب ةرسفم
 ىركشلا نأل «عورشملا دحلا ىلع ًادئاز ًاليوط نكي مل ركب يبأ رازإ نأ حضاولا نمو :تلق .هانايحأ :ةياور يف دمحأ داز ()

 ءاملعلاو ءارمألا ضعب هلعفي امم اذه نيأف ؛هاضرأو هنع هللا يضر .هايإ هدهعت عم ًانايحأ يخرتسي هنأل تناك امنإ هنم

 ءءاليخ كلذ نولعفي ال مهنأب كلذ نوغّوسي مث «ضرألا سمي يذلا (نولطنبلا) وأ ؛ةءابعلا وأ بوثلا ةلاطإب ىلتبملا بابشلاو

 .(۲1۸۲) ؟ةحيحصلا ثيداحألا» رظنا . ركب يبأ لعف اولعفل نيقداص اوناك ولو
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 ليج الإ كذب دربال هرازإ رج نما ريوس ا ل لاق :ملسم ظفلو
 1 :«ةتايقلا موي هيل ظني ال هللا ناف

 .بجععلاو 0 :ًادودمم تحت ةانثملا ءايلا حتفبو ًاضيأ اهرسكو : ةمجعملا ءاخلا مضب ( ءالّيُشلا)

 . سانلا راقحتساو ربكلا وهو :لايتخالا نم ةمجعملا ءاخلا رسكو ميملا حتفب (ةليخّملا) و

TAY iذأ ا للا لوسر تبار : لاق هنع هللا يضر ةبعش نب ة ةريغملا نعو (هريغل ح) (17)-  
 ٠ . «َنيلبسملا بحي ب ال هللا نف «كرازإ لَم ال !نايفس ايد: لاقف'لهس يبأ نب نايفس ِةَرْجَحب

 يف ىلاعت هللا ءاش.نإ يتأيو» : (ظفاحلا لاق) .هل ظفللاو E «هجام نبا هاور .
 ءةليخملا نم هنإف ؛رازإلا ٌلابسإو كايإو : هيفو « يميجُملا َيَرْج يبأ ثيدح ٤[: /بدألا 711 «هجولا ةقالط»

 . ؛هللا اهّبحيالو

ELA.ف - لم نب بیم نو حص ۱-۰  
 e :لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس a ا هنع هللا يضر

 .ةرانلا يف ةقطو ؛ اليخ

 . يناربطلاو ىلعي وبأو «ديج دانسإب دمحأ هاور

EEAنير .لبقأف اي ّيبنلا دنع انك : لاق هنع هللا يضز ةديرُب نع يورو (فيعض) (1)-  
 . هانْرَو ةمايقلا موي ُهل ُهللا يقي ال اذه !ةَدْيرُب ايه : لاق ل يلا ٍنَ ماق اًملف .هل لح يف رحب شيرق

 .رازبلا هاور

 انيلع جرح :لاق امهنع هللا يضر هللادبع ني رباج ْنَع يدر (ادج فیعض).(۲) - 4 ۱۲٤١
 باو ْنِم سیل لاف ؛ْمُكَماحْرأ اوُلِصو هللا اوقت لا !نيملسملا َرَشْعَم اي» :لاقف ٌنوعمتجم ٌنحنو اڳ هللا لوسر

 ناف ؛ٍنَِْلاولا قوقعو مكاو هيَ ةبوقُم نم را قوق نِ سي هاف ؛يغبلاو ْمُكاَيِو « محلا ةلِص نم ٌعّرسأ
 دواجار «ٍناز خيش الو یز عاف الو «ٌقاَع اهُدِحَي ال.هللاو ؛ءماع فلا ةريسم ْنِم ُدَجو نجلا خبر

 . ثيدحلا ؛َنيملاعلا بر هلل ءايربكلا امّنإ اليخ

 .[۲ /ربلا-۲۲ همامتب يتايس] «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نما : لقي هللا لوسر تعم : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فيعض) (۳)- ۲1--60

 .«اميرك هللا ىلع ناك ْنإو ءةمابقلا موي هيلإ هللا رطب مل ؛ اليخ ةو رج

 . يناهلألا ديزي نب يلع ةياور نم يناربطلا هاور

 "لاق هَل ؛ للك هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع نع يورو (ادج فيعض) (4) - ٢ ۱۲۶٤۷
 لَ من رغش وع رال نِ اقل اهبف هللو «نابعش نِ ٍفصنلةليل هذه : : يل لاقف السلا هيلع ٌليربج ېناتآ»

 الو ءهيذلاول قاض ىلإ الو ءٍليْسُم ىلإ الو «مجَر عطاق ىلإ الو ءِنِحاْشُم ىلإ الو كرشُم ىلإ اهيف هللا ظني ال

 6-5 ظ .هِرَْح ندم ىلإ
 . يقهيبلا هاور



 :لوقي لَك هللا لوسر ٌثعمس' :لاق هلع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) 7١41-1 )١15(

 «مارَح الو لح يف هللا ّنِم سيلف ؟ءاليُ هئالَص يف هراز لسا نَم»
 . «دوعسم نبا ىلع ًافوقوم ةعامج هاورو# :لاقو دواد وبأ هاور

 لاقف ؛ٌهَرازإ دام يَّنَّصُي لجر امنيب :لاق هنع هللا يضر ةريره بأ نعو (فيعض) (0)- 1141-4 1
 ای :ُرَحأ لج هل لاقف . «اًصوتف ْبَهْذا» :هل لاق مث «ةاج مث .اًضوتف بهذ .هأّضوُتَق ْبَهْذا» : لي هللا ٌلوسر هل

 ةالص ٌلبقي ال هللا َّنإو «هٌراز] لبن وهو يَّلصُي ناك ّنإ» : لاق ؟هنع تكس مث اّضوتي نأ ترم َكَل ام اهلا لوسر

 .'ٍلبْسُم لجر

 نإو «ةلسرم ةريره يبأ نع هتياورف نيسحلا نب يلع نب دمحم ناك نإ يندملا رفعج وبأو لانو لوز
 «0هفرعأ الف هريغ ناك

 (ديدج ابوث سبل نم نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) -؟

t14لكا ْنَم» : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ ِنْي ذاعم نع (هريغل ح) (1) -  

 ْنَمو . هذ ني مفت ام هل فش ؛(ُك الو يم يلوح ري ْ هيرو اذه ينمّطأ يذلا هلل دمحلا) : لاقف ًاماعط

 نم مّدقت ام هل َرْفُغ ؛(ةّوَق الو يم لوح ريغ ْنِم هينقَرَرو اذه يناسك يذلا هلل ٌدمحلا) :لاقف “ب وث سب

 ھو

 هجام نباو يذمرتلا ىورو .«دانسإلا حيحص» :لاقو ؛ةرخأت امو» :لقي ملو مكاحلاو «دواد وبأ هاور

 نم ةعبرألا ءالؤه هاور» :ميظعلادبع (ظفاحلا لاق) .«بيرغ نسح ثيدح» .: يذمرتلا لاقو «لوألا هرطش

 . ؛امهيلع مالكلا يتأي لهسو ميحرلا نعو . هيبأ نع ذاعم نب لهس نع موحرم يبأ ميحرلادبع قيرط

 نع هللا يضر ٍباّطخلا نب ٌرمع سبل :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (1)- ١744-7
 اق مث .(يتايح يف هب ُلّمَجَتأو «يتَروَڪ هب يِراَوُأ ام يناسك يذلا هلل ٌدمحلا) :لاقف «ًاديدج ًابوث

 يف هب ُلَمَجَتأو ءيتَرْوَع هب يراوأ ام يناسك يذلا هلل ٌدمحلا) :لاقف ًاديدج ًابوث سيل ْنَم» :ٌلوقي لكي هللا لوسر

 ًابح ؛هللا ٍرْثس يفو .هللا ظفح يفو .هللا فتك يف ناك ؛هب َقَّدَصَتَق قّلخأ يذلا بوثلا ىلإ َدِمَع مث ؛(يتايح

 . «انْيَمو

 ديز نب غبصأ ةياور نم مهلك ؛مكاحلاو هجام نباو ««بيرغ ثيدح»؛ :لاقو هل ظفللاو  يذمرتلا هاور

 رحّر نب هللاديبع قيرط نم هريغو يقهيبلا هاورو .هركذ يتأي غبصأو «لوهجم ءالعلا وبأو .هنع ءالعلا يبأ نع

 :لاق هب - ابو سبل ْنَم» :لوقي ي هللا لوسر تعمس :هيف لاقو ؛هركذف هنع مساقلا نع ديزي نب يلع نع

 مالكر .(91) «دواد يبأ فيعض» و (/31) ةةاكشملا# :رظنا .لوهجم وهو «نذؤملا يراصنألا وهو ءًانيقي هريغ وه : تلق 0(
 . راسي نب ءاطع امهنيب نإف ؛كلذك سيلو «ةرشابم ةريره يبأ نع هاور هنأ مهوي فلؤملا

 . يجانلا هدافأ امك «ىنعملا ثيح نم ًادارم ناك إو ءاهتفذحف هيجرخم دنع اهل لصأ الو «ةاديدج# : ةدايز انه )۳

 .اهل دهاشلا نادقفو ءاهتراكنل اهتفذحف ءةرخأت امو» :ةدايز انه (۳)

 م



 يفؤ ءهللا" راو يف يمل ؛ًايكشي ةاسكف يل هيون ىلإ دي مش «كلف ل وفرت غل نيح لاقف ن ًاديدج
 :هتاياور ضعي يف داز . ,0"2كلِس ب بؤثلا نم يتب ام ءًتيمو ًايح ءًتيمو ًاَبح ءأتيمو ًاّيح .هللا فتك يفو ءهللا ةذ

 : . يردأ ال :لاق ؟ِنْي يبا يأ نم : هللاديبُعِل تلقف :نيساي لاق '

 معنا اما :لكب هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (ًادج فيعض) (؟- 1400-0

 مدن ابلذ.ٌدبع َتَنْدَأ امو .اهيلع ٌهَدِمحي نأ لبق اهركش هل,هللا بك الإ !؛هللا َّنِم اهّنأ َمِلعَف ٌةمعن دبع ىلع هللا

CRل ل  
 : . ثل هللا ٌرفغي ىّتح هیر عليم

 E «ًاحورجم مهيف ملعأ ال هتاور» : مكاحلا لاقو «يقهيبلاو مكاحلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 ' (ةرشبلا فصت يتلا بايثلا نم قيقرلا ءاسنلا سبل نم بيهرتلا) -غ ٠

ef AVYقلي هللا لوسر تعم :لاق امهنع هللا يضر“ ا نع ويحل 10  

 «دجاسملا ٍباوُبَأ ىلع نولزني «*لاحرلا ابشاک “چورس ىلع نوبكري ل ٌلاجر ين رخآ يف نوكي» :لوقي
0 

 مكارم ناک ول «ٌتانوعُلَم ّنهّنإف َّنهوُنَمْلا «فاجعلا ِتْحْبلا ةميِبأك ٌنهِسوؤر ىلع «ٌتايراع ٌتايساك 7

 . ْمُكَلبق مآل ءاسن مُكْمَدَح امك مكؤاسن '"َنُهْمَمَدَح ممألاَن نم م

 .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو « هل ظفللاو  «هحيحص يف نابح نبا هاور .

 نم ٍناْنِص١ :6 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5)- ٠ ۷۲۳ ۲۰٤٤
 ٌتاليمُم :ٌتايراع ٌتايساك ٌءاسنو ءّسانلا اهب َنوبرضي قبلا ٍبانْذأك طايس مهعم موق :امُهَرأ ْمَل رانلا لهآ

Ê. 

 )١(  طيخلا: !:ةكلشلا) عمج ؛ ؛ةلمهملا نيسلا ركب .

 يف ايو ءكورتم هيف نأ الإ هرخآ ًاقيرط هل تدجو ينكل ««هصیخلت» يف يبهذلا لاق امك كيدح ىلع عباتي ال نم هبف تلق . (۲)

 . )0۳٤۷( (ةفيعضلاا

 e انمأو .ةروكذملا رداصملا نم اهتكردتساو ءامهريغو ةطوطخملاو لصالا نم (ورمع) نم واولا :تطقس 0م

 !ةدرهعملا مهتلفغ ىلع نوضام ..

 هركذ اب ؛«نابح نبا حيحص» يف كلذك عقو هلق ؛میدق أطخ هلآ ودييو ءةطوطخملاو لصالا نم ًاضيأ وارلا تطقس )6(

 ءانبثأ ام بناوصلاو ءانه هل ىنعم الو (جارس) عمج (جُرش) نأل ًانيقي أطخ وهو )٤٥٤(« مقر «نآمظلا درإوم» يف يمشيهلا

 لفغو «ادتسملا» ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ خبشلا نظ امك ًايعبطم أطخ سلو «(لسولف) و (سلف) لثم (جّرس) عمج وهو ش
 ىلع عضوي دهمم ءاطو وهو : جرس عمج :جّرس» :اؤلاقف ءرخآ أطخ اوداز مث !هوتبثأف اطخلا اذه نع ةئالثلا نوقلعملا ًاضيأ

 ! !ًاضيأ ةغللاب ةلهج مهف !بوكرلل ناصحلا رهظ

 .؟رينملا خابصملا# يف امك ريعبلل بكرمو «عاتملل ءاعو نمو «ليحرلل دعي ءيش لك وهو. :(لحر) عمج ةلمهملا ءاحلاب )5( ٠

 هنأ هتاف هلألإ كلذ هل قحو ؛ركاش دمحأ هلكشتساو ؛هريغو ؟دنسملا» يف اذكو (لجر) عمج (لاجرلا) لصألا يف عقوو

 ىلع مويلا' عمجتت يتلا تازايسلا ىلإ ريشي ثيدحلا َّنأ تنيبو ء(۲۱۸۲) ؛ةحيحصلا» يف هتققح انك عيجلاب سيلو ءاحلاب

 0 رع E ءاهيلع ة ةالصلل دجسملا ىلإ ةزانجلا لاخدإ موي وأ «ةعمجلا موي دجاسملا باوبأ

 !!اذه نع ًاضيآ نوقلعملا لفغ دقو . - . تاّيراع تايساك

  حصأ هلعلو .(نهمدخ) :«دراوملا» يف (1)



 اذك ةريسم ْنِم ٌدَجوَتل اهحير ناو ءاهير نجي الو نجلا َنْلدي ال ؛ةلئاملا َتْحْبلا ةَميْسأك ْنهُسوؤر ‹تالئام

 '.ااذكو

 ۔ هریغو ملسم هاور

 ٍلوسر ىلع ْتَدخد ركب يبأ تنب ًءامسأ نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ح) (۳)- ٤-۲۰٤۵

 مل ضيحملا ِتَّمَلَب اذإ ةأرملا نإ !ًءامسأ اي» :لاقو ل هللا لوسر اهنع ضرغأف 209 ٌبايِث اهيلعو هيَ هللا

 . هيَفكو ههُجو ىلإ راشأو .«اذهو اذه الإ اهنم ىرُي نأ حّلصَي

 . شقاع كردي مل كيرد نب دلاخو «لسرم اذه :لاقو دواد وبأ هاور

 «هيلع مهسولجو ريرحلا مهسبل نم لاجرلا بيهرت) 0

 (امهكرت يف ءاسنلا بيغرتو ءبهذلاب يلحتلاو
  )1( 7١45-8:لكي هللا ُلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍباّطَحلا نب ٌرمع نع (حيحص) ٠

 «يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور .«ةّرخآلا يف هسّبَْي ْمَل ايندلا يف ُهَسَِل ْنَم هّنإف ؛َريرحلا اوسّبلَت
 : ىلاعت هللا لاق ءةّنجلا ٍلُخْدَيْمَل ؛ايندلا يف هّسَِل ْنَم :ريبزلا نبا لاقو :دازو يئاسنلاو (فوقوم حيحص)

 . "1رْيِرَح اهيف مُهُساَبلول

 اا :لوقي ل هللا لوسر ُثْعمس : لاق هنعو (حيحص) (۲) ۹ - 7٠١140

 . هَل قالخ

 يف هَل َقالَخ ال ْنَم» :ةياور يف يئاسنلاو هجام نباو يراخبلا دازو .ملسمو يراخبلا هاور (حيحص)

 . 'ةرخآلا

 سبل ْنَم» :لاق يي ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (ركنم) (۱) - ۱۲۵۱ ۷

 .ةسّبْلَي ْملو ةّنجلا ٌلهأ ُهَسبَل ةكجلا لحد نإو «ةرخآلا يف ُهْسَبَْي ْمَل ؛ايندلا يف ٌريرحلا

 ىرجو ءرمع نباو سابع نباك «ةباحصلا لاوقأب يبهذلاو يقهيبلا هاوقو «سيمع تنب ءامسأ ثيدح نم دهاش هل نكل :تلق )١(

 فيعضت يف بتك نم ضعب اذه لهاجت دقو :(01-10 ص) ؛ةأرملا بابلج# يف هتنيب تنك امك ةي يبنلا دهع يف لمعلا هيلع

 ضبقو .«انهه ىلإ الإ . .. : ظفلب ًالسرم ةداتق ةياور امآ . هللا هحماس ؛ةيمالسإلا ةعماجلا يف يل ًاذيملت ناك نمم ثيدحلا

 تنك امك «هيوقي دهاش نع هدرجتو هلاسرإ عم «نآرقلا صن امهعمو ءامسأو ةشئاع ثيدحل هتفلاخمل ركنم وهف «عارذلا فصن

 يف ثيدحلا انيوق اننأ معزيو ءنيظفللا نيب قرفلا هل نيتي مل نم ناعمإب هعجاريلف ء(۸٤ 41) قباسلا ردصملا يف هتيب

 ! عضوم يف هانفعضو « عضوم
 دمحأ اهجرخأو ؛حيحص اهدنسو .8ىرغصلا» نود (4584 /516 )٥/ ؟ىربكلا» يف يئاسنلا اهجرخأ ةدايزلا هذه :تلق (۲)

 (۴۷ /۱) دمحأ اهاورو ؛ةفوقوم ىرتامك يهو «(۰ 5 )١/ «ءاورإلا» رظنا ."ريرحلا اوسبلت ال» : يراخبلا دنع سيلو «ًاضيأ

 هسبل ةنجلا لخد ْنإو» : ةدايزب ًاعوفرم ديعس يبأ ثيدحل فلاخم وهف كلذ عمو 29. .هدنع نم ريبزلا نب هللادبع لاقو» : ظفلب

 .يبهذلا هققاوو ءهححصو )٤/ ۱۹١( مكاحلاو ؛(١411 )١/ ٤١١/ ؛ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ . «هسبلي ملو ؛ةتجلا لهأ

 -۲۱) يف يتلا رمع نبا ثيدح يف يقهيبلا ةدايز هوحنو .نابح نبا ريغ هقثوي ملو «ةداتق ريغ هنع ورب مل «جارسلا دواد هيفو
 . هلم عباسلا ثيدحلا ٦( /دودحلا



 .دانسإلا جيخص) : لاقو مكاحلاو  !ةحيحصاا يف نابح نباو « يئاسنلا هاور

 يف ٌريرحلا بَل ْنَم" : هلو هللا ٌلوسر لاق : يا ا وجمل 78-4

 ةرخآلا يف ُهْسَبلَيْمَل ءايندلا

 ٍ . هجام نباو ملسمو يراخبلا هاور

 لتجف ريز هللا وسر تبار : لاق هنع هللا يضر يلع نعو (هريغل ص) (4). 7١45-8

 ! .«يتثأ روكذ ىلع مارح نيه نإ" : لاق ّمث ءهلامش يف هلّعجف ابهذو « هنيمي يف

 0 .©”يئاسنلاو دواد وبأ هاور

Y0 ۸سبل نم :لاق هللا لوسر نأ تع للا يضر ةريره يبأ نعو (عيحص) (0) -  

 ةينآ يف برش ْنَمِو «ةّرخآلا يف برشي مل ؛ايندلا يف رمخلا برش ْنَمو «ةّرخآلا يف ةَ ؛ايندلا يف ريرحلا

 قبلا لاكي ءةلجلا لهأ ٌبارشو نجلا لأ سابل - . :لاق مث  ةرخآلا يف اهب برشي ْمَل ؛ ؛ةّضفلاو بهذلا

 . «داتسإلا حيحص» :لاقو:مكاحلا هاور

 ني ل هلا نرس یا :لاق نع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) (3) - 01 4۸|

 . َنيِقمُمْلِل اذه يغب غبي ال : لاق مث ل هراكلاك ًاديدش ًاعْرَت هعزنف فرصا ٌمث هيف ىّلص مث سلف ؛ریرح

 1 . ملسمو يراخبلا هاور

 . هفلخ نم قش يذلا ءابقلا وه : ميجلابو اهمضو ءارلا ديدشتو ءافلا حتفب (جوّرفلاو)

 وهودّلَخُم نب ةملسم ٌتعمس : لاق يقر يبأ "”[نب ماشه] نعو (حيحص نسح) (۷) 7١87-1

 ٌلجر اذهو ؟ريرحلا نع ْمُكِنُي ام ٍناََكلاو ٍصَملا يف مكل امآ !ٌسمانا هيأ اي : لوقي سالا ُبّطخي ربنجلا ىلع

 :لوقي لي هللا وسر ٌتعمس ين :لاقف - عمسأ انأو - رماع نب ةَبْقُع ماقف !ًةبقَع ءاي . . هل هللا لوسر ْنَع ُرِبْخُي

 ٌريرحلا سل ْنَم' ::لوقي لب هللا لوسر ٌُتعمس يّنأ دهشأو . هرانلا ّنم هَدعقم أَبي ؛ًادّمعتم يلع بدك ْنَم»

 i . «ةرخآلا يف هسي نأ مرح ؛ايندلا يف

 : .؟هحیحص) يف نابح نبا هاور

 .دورّبلا نس برض وه : نيتلمهم داصلا نوكسو نيعلا تن (بضتلا

 يف درب مل كل «ركنم يناثلا هرطشب وهو .هريغو ينيدملا نبا لاق امك لوهجم رهو جارنا ةواف ةف لاق اذك :تلق )١(

 , ؟حيحصألا يف اهضعب ىرتو «ةحيحصلا بابلا ثيداحأ

 نع امهريغو رماع نب ةبقعو ىسوم يبأ ثيدح نم هانيورولا : لاقو (؟ ۲٠١/ /۲) «ناميإلا بعش# يف يقهيبلا هجرخأو :تلق ()

 ا .ًاعوفرم.ورمع نبا ثيدح نم.هقاس مث . ؟(مهئانإل لح) : ةدايز هيفو فَي يبنلا

 وهو :(157!) «نآمظلا دراومل نم ًاضيأ تطقس دقف ء«نابخ نبا حبحض» يف كلذك ةياورلا نأ رهاظلاو «لصألا نم تطقس )۳
 هتع ةاورلا يفو. ءماشه هنبا امنإو ءاقلطم ةاورلا يف ركذ هل سيل (ةيقر وبأ) و . ةيقر يبأ نع ثراحلا نب ورمع ةياور نم هيف

 هتيأرف «ننابج نبأ حيجبمب بیرقت يف ناسح إلا عبط مم ٠ (195/5) ؛دمحأ دئسم# يف باوصلا ىلع ءاج دقو ءاذه ًارْمَع اوركذ

 ا ا ا

 معك



 ينا يف ٌبرشن نآ لي هللا ٌلوسر اناهن :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو (حيحص) (۸) - 7١67-3481

 . هيلع سجن ْنأو "!جاييّدلاو ريرحلا سبأ ْنعو ءاهيف ٌلكأن نأو قّضفلاو بهذلا

 . يراخبلا هاور

 ال» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (فيعض) (۲) 4٤4 - ١١67

 . هللا ٌماّيَأ وجرب ْنَم ريرحلاب عِتْمَسْسَي
 . ةصق هيفو «دمحأ هاور

 امّنإ» :لوقي ةا هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو (فيعض) (۳)- ۱۲۵۳-۵

 ي نع اذه مهمل ماوتأ ناباتق : نسيحلا لاق :ةرعألا يف الإ نأ وجرت ال نم كهل يف ريرخلا قيل

 ١ !؟خهتويبو مهبايث يف ًاريرح نولعجيف
 . هلع نسحلا نع ةلاضف نب كرابم قيرط نم دمحأ هاور

 ينا ْثتْلَحَتْسا اذإ» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ح) (9) 7004-6

 لاجرلا ىفتكاو "نايقلا اوذختاو ءريرحلا اوسلو ءرومخلا اوبرشو «ٌنُعالتلا رهظ اذإ :ٌرامدلا ٌمهيلعف ًاسمخ
 .هءاسنلاب ًءاسنلاو «ٍلاجّرلاب

 ضعب ىلإ هضعب مض اذإ هنأ ريغ «يوق ريغ هلبق ام دانسإو هدانسإ» :لاق مث «ثيدح بيقع يقهيبلا هاور

 .«ةرق ذخأ

 يضر دعس َنّأتْسا : لاق ناوفص نب هللادبع نب ناوفص نعو (فوقوم حيحص) )۱١( ۔ ۲۰۵۵ ۷

 :لاقف رح ْنِم ٍفَرَطَم ىلع وهو هيلع ّلخدف ءْثَمْفُرَف اهب ٌرمأف ءريرح ْنم فارم هّتحتو «رماع ِنْبا ىلع هنع هللا
 نمم ْنُكَت ْمَل نإ !ٍرماع ّنْ اي تنا ٌلجرلا معن هل اقف ترا اهب كرمأف یر نم قارب جیو تنئاعنل

 نأ نم ّيلإ ٌُبحأ ؛"اضقلا ٍرْئَج رت ىلع عطش ذا هللاو «4اينُدلا مكتايح يف ْمُكَتاَبّيط مب ذأ :هللا لاق

 .'اهيلع ّمجطْضأ

 . !امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 . ةدخملاب هيبش هيلع أكتي ءيش يهو :ءافلا حتفو اهرسكب (ةقفرم) عمج ؛ميملا حتفب (قفارملا)

 ةبّيَجُم بج ال هللا لوسر ىأر :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (حيحص) (۱۱) 7١05-4

 . «ةمايقلا موي ران ْنِم ٌقوط» :لاقف ء ر يرحب

 ةانثم ءاي امهدعب ميجلا حتفو ميملا مضب (ةبّيَجُم) .تاقث هتاورو «(طسوألا» يف يناربطلاو رازبلا هاور

 ) )1١برعم يسراف «مسيربإلا نم ةذختملا بايثلا وه : حتفت دقو ءلادلا رسكب .

 .ًاضيأ (تانيق) ىلع عمجتو ءةينغملا ةمألا يه :(ةديق) عمج (؟)

 ) )۳."ةبالص همحف يف نوكي اذهلو «بشخلا بلصأ نم هبشخو ا :«حابصملا» يف لاق . (ةاضغ) هتدحاو «لثألا نم رجش

A‘Y 



 كو قوطلا وهو :ريرح نم ميجلا حتفب (بيج) اهل : يأ ؛ةدحوم ءاب مث ةحوتفم تحت

 يف رح بوث سن : لَك هللا لوسر لاق :تلاق ةيريوج نعو (ًادج فيعض) (4) - 1704 د 14۸4

 . «ةّمايقلا موي رانلا َنمابوث لجو رع هللا ةسَبلأ ؛"ايندلا

 : .«ران ْنِمًابوث وأ ٍةَّلَدَم بون ةماي ايقلا موي هللا سبل ؛ايندلا يف ريرح بوث نسل نم : ةياور يفو

 . يفعجلا رباج هدانسإ يفو ؛يناربطلاو دمحأ هاور

YoV هللا ةسبلأ ؛ريرح بوث سل ْنَم : افوقوم ةفيذخ نع رازبلا اورو (فوقوم حيحص) (15) - ٠ 

 : .لاوُطلا هللا مايآ نم نكلو ْمَكماَيأ نم سيل ءران ْنِم اموي

 يي ناك نم : لوقي ل يبنلا عمس هلآ ؛هنع هللا يضر ةمامأ يبآ نعو (نسح) (11) 58-4

 دن ؛ رخآلا مويلاو هللاب

 0 اقث هتاورو «دمحأ هاور

 نم: .:لاق اک بلا نع امهنع للا يضر ورمع نب لا دبع نعو (عيحص نسح) ۱۰ 94.4۱

 ؛بهذلاب ىَّلحَتَي وهو يتمأ نم تام ن نمو ءدَّجلا يف اهبْرُش هيلع هللا مّرح ؛ٌرمخلا ٌبرشي وهو يتم ني تام
 . اةّنجلا يف ُهَسابِل هيلع هللا مرح

 .يناربطلاو «تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 ْنْم ًامتاخت ىأر يي هللا لوسر نا : : امهنع هللا يضر ِساّبَع نبا نعو (حيحص) (16) - 11-۲

 دعب ٍلُجَرلل ليقف . «| هب يف اهُحرْطبق ران نم ةرمَج ىلإ مکُدحا دمعي : :لاقو «ةَحرطو هتف جر دب يف به

 .لكي هللا ٌلوسر ُهَحَرَط دقو هذآ ال «ءهللاو ال : لاق . هب غفتْلا كمتاخ دخ : نكي هللا ٌلوسر بَعد ام

 . ملسم هاوز

 لوس ىلإ (نارج) نِ میق الجر نأ ؛هنع هلا يضر ديعس يبأ نحو (هربغل ص) (130 د ۲۰11-7۳

 .هران نم ٌةرمج كدي يفو ينتفج نإ : لاقو ي هللا ٌلوسر ُهنع ضَرْعأَف بهذ ْنِم مناخ هيلعو ل هللا

 هاور النسائي.  ١

 اوبل ال: ؛لوقيو بطخي ریزلا نبا تعمس : لاق بنک نب ةنيلح نعو(عييحص) (11) - 1-4484

 (ةحيصلا# را .ةريغو ملسم يف رمع ثيدخ صنب زئاج هتم عرأل نأل ءعباصأ عبرا نم رثكأ ناك هنأ رهاظلاو :تلق )١(

(TTA) . 

 ًاضيأأ دمحألا ىرخألا ةياورلا يف وه امنإو ءهل قايسلاو )۳۲١/١( دمحأ دنع «اينذلا يف' :هلوق ةياورلا هذه يف سيل ()

 فارطأ» و . (F648) «ديناسملا عماج» نمو هنم هتححصف «رانلا نم ةلذم» : ظفلب أ لصألا يف هذه تناكو :2470/)

 Y۷ STE ES نيتياورلا نيب ب قفل فلؤملا نأكو ء(۳۹۸ /۸) هدنسملا

 !!رباج نع كيرش ىلع تاياورلا رادمو

 هيفو ءرخآ جنو نم دمحأ ءاور مث : نسح دنسب هلئادبع هنبا اذكو )55١/5(« دمحأ هةجرخأ دقو .يمشيهلا لاق اذكو :تلق (۳)

 ..لوألا هجولا يف عّباتم هنكل « ةعيهل نبا ٠

44 



 يف ُهَسِبَل ْنَم ُهنإف ؛َرب يرحلا اوسَيْلَت ال : ال٤ هللا وسر لاق : لوقي باطخلا نب ب رمع ٌثعمس ياف ءريرحلا مكةاسن

 .؟ةرخآلا يف ُهْسَبْلَي مل ؛ايندلا

 لاق :ةّنجلا ٍلْخدَي ل ؛ةرخألا يف هبي ْمَل نَمو» : ةياور يف دازو يئاسنلاو «ملسمو يراخبلا هاور

 .««ٌريرح اهيف مهّسابلو# : ىلاعت هللا

 “لها ٌمَمي ناك كي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيحص) (18)- 7١55-6

 .هايندلا يف "هوست الف ؛اهّريرحو ةّنجلا لح َنوّبحُت ْمُتْنُك ْنإ» :ٌلوقيو ءريرحلاو ةّيلجلا
 . «امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «يئاسنلا هاور

 َّدع هللا لاق» : لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ح) (19) 7044-7

 ؛هيلع ٌرِدقي وهو ريرحلا كرت نمو "سدا ةريظَح يف نم هليقسأل ؛هيلع ٌردقي وهو ّرمخلا كرت ْنَم :ّلجو

 ."سُدقلا ةَريطح يف هان هَوسكأل

 هللا ءاش نإ اذه وحن ثيداحأ «رمخلا برش بابا ١[ /دودحلا -11] يف يتأيو «نسح دانسإب رازبلا هاور

 .ىلاعت

 نأ هّرس نم# : ةا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (۲۰) - ۲۰۹۵-۷

 . «ايندلا يف هكرتيلف ؛ةرخألا يف ريرحلا هللا هّيسكي نأ .ّرَس نمو ءايندلا يف هكرتيلف ؛ةرخالا يف رمخلا هللا هّيقسي

 .دهاوش هلو ءقثُو دقو «دواد نب مادقملا هخيش الإ ؛تاقث هتاورو ء'طسوألا» يف ذ يناربطلا هاور

 نم ءاسنلل ٌليو» : لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (71) - 7١55-4

 .«رفطَمملاو ٍبهذلا :ٍنْيَرَمْحَألا

 . ؟هحيحص» يف نابح نبا هاور

 يآ ٌتيرأ» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (ًادج فيعض) ()- ۹-٠۲٠١
 ءاينغألا ّنم ٌلقأ ٌدحأ اهيف سيل اذإو «َنينمؤملا يرارذو نيرجاهملا ًءارقف ةّنجلا لهآ يلاعأ اذإف ةنجلا ٌتلخد

 ًاضيأ يئاسنلا كلذ نيب «ريبزلا نبا ىلع ةفوقوم يهو ءربخلا يف ةجردم ةدايزلا هذهو# )147/٠١(: «حتفلا# يف ظفاحلا لاق (1)
 يلع قيرط نم يليعامسإلا هجرخأ اذكو .ةدايزلا ركذف . . .ريبزلا نبا لاق :هرخا يفو «ثيدحلا ركذق . . . ةبعش قيرط نم

 انث :(۴۷ )١/ ًاضيأ دمحأ دنع هذه ةبعش ةياور : تلق .*هوحن هركذف : هيأر نم ريبزلا نبا لاقف :هظفلو «ةبعش نع دعجلا نبا

 يقيلعت يف تنيب امك هل ؟ىربكلا» يف امنإو «هل «ىرغصلا» يف تسيل ةفوقوملاو ةجردملا يئاسنلا ةياورو . هب ةبعش نع ىيحي

 نوقلعملا كلذ نع لفغو !!اهعفر مهوأ هنإ لب ءركذت ةدئاف نودب راركت هايإ فلؤملا ةداعإف ءبابلا لوأ يف ثيدحلا ىلع

 !ةثالثلا

 .هريغو يئاسنلا نم حيحصتلاو «ةتالثلا نوقلعملا هيلع ىرج أطخ وهو ؛«لمأ» لصألا قفز

 مكاحلا امآو )١477(. نابح نباو ١45( /5) دمحأ دنع اذكو . يئاسنلا نم تبثملاو ؛«اهنوسبلت" : ةطوطخملاو لصألا يف ()

 ءاوس اهقالطإ ىلع (ةيلحلا) بو ءب هجاوزأ : :(لهألا) ب دوصقملا نأ يدنسلا ٠ هرهظتسا ام حجري اذهو ؛«اهتسبلت الف» : لاقف

 .ريرحلا اذكو .ايندلا ىلع ةرخآلا اورثؤيل مهب صوصخم كلذ لعلو : لاقو .ةضقرأ ًابهذ تناك

 .ةنجلا انه اهب دارأ .دربلاو رحلا اهيقي ؛ لبإلاو منغلا هيلإ يوأتل هيلع طاحي يذلا عضوملا :لصألا يف (ةريظحلا) 2

۸۹ 



 ُثهذلا : .نارمحألا ي ّنُهاهلاف ًءاسنلا امأو َنوُصخَمُيو نوُبَساحُي بابلا ئلعب مهّنإق ٌءاينغألا اَمأ : يل ليقف . ٍءاسنلاو

 : : : . ثيدحلا ؛ًريرحلاو

 ا ديزي نب يلع نع رْحّر نب هللاديبع قيرط نم !هریغو نايح نبا خيشلا وبأ هاور
Peله نِ موق ثيبي» : لاق لإ ّيبنلا نع [19 /عويبلا - 17] ةمامأ يبأ ثيدح مدقتو (فيعصض) -  

 ىنح «ٌفذَقو فح مهئيصيلو ءريزانخو در اوخسُم دقو اوحضُيف ملو وهلو برشو معُّط ىلع مآل

 ؛ءامسلا ّنِم ةراجح مهيلع َناَسرو «نالف رادب ةليللا فِسُخو «نالف ينيب َةليللا فسح :نولوفقيف ندا حس

 ىلع ًاداع ْتَحَلْمَأ يتلا ؛ٌميق | خيرلا مهيلع َنََسُْتلو ءرود ىلعو اهبف ابق ىلع طول موق ىلع ْتلِسرَأ امك
 مجرا ةعيطقو ابرلا مهلك لا ؛ٌريرحلا ْمهِسْبَلو كا مهيزشب 00

 ٌرَفْعَج اهيسّن ِةَلْضَحو

 ا

 وا رماح وبأ ينلدح : لاق يرعشألا منغ نب نمحرلادبع نعو (حيحص) (۲۲) - نييك سلما

 ٌماوقأ يتم ْنِم توكيل :لوقي لب هللا لوسر عمس هنأ  ينبذك ام ىرخأ ٌنيمي هللاو - «يرعشألا كلام

 ' .ةمايقلا موي ىلإ َريزانخو ٌةدرق مهنم حسي :(*)لاق ًامالك ركذو  ريرحلاو ٌرمخلا َنوُِحَتسي
 . هل ظفللاو - دواد وبأو «ًاقيلعت يراخبلا هاور

 .(كلِ وحن وأ ةكرح وأ مالك وأ سابل يف لجرلاب ةأرملا وأ :ةأرصلاب لجرلا هبشت نم بيهرتلا) 1

 ن نیه تلا هلا وسر علا : لاق امهنع هللا يضر سابع ن نبا نع (حيحص) (1) 058

 . «لاجرلاب ءاسنلا ّنم تاهّبشتملاو ءءاسنلاب لاجرلا

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هاورأ

 :لاقف ءابو 5 دقت هللا وسر ىلع ترم أم ن :©!دنعو «ينازبطلاو (ركنم) (1)- ١-1765

 . «ءاسنلاب لاجرلا نم َنيِهّبشتملاو ءلاجرلاب ءاسنلا ّنم تاهّبشتملا هللا نعل

(r) وأ 

 .(87 47) «ةفيعضلا» رظنا ..ةدحاو قيرطلا تناك نإو :ىلؤأ هيلإ وزعلا ناكف :دمحاك : تلق (1)

 . لاجرلا بتكو ؛دنسملا» و ”ةطوطخملا» نم بيوصتلاو ؛(ديز) :لصألا (؟)

 01/49 ةريمملا نوما ؛رظناو «فلؤملل (7881) ؛هرصتخم» و هدواد يبأ# و «یراخبلا" نم بيوصتلاو ؛(و) :لصالا (*)

 ءمهل ةحراس  مهيلع:حورت «ملع بنج ىلإ ماوقأ نلزنيلو «فزاعملاو» : امهريغو يناربطلاو يراخبلا ةياور يف ام وه : تلق ()

 رنا 8 جا خو «مهيلع ٍمَلَعلا عضيف يف ءلجو زع هللا مهتيبيف ؛ًادغ انيلإ عجذلا : هل نولوقيف :هتجاحل لجر مهيتأيق

 ۳۸-٤۳(. ص) «برطلا تالآ ميرحتا ديرفلا ديدجلا يباتكو :(41) "ةحيحصلا"

E A (0)عل ديول دل صو  E CE E 

 ان : يصاصأرلا دايز نب نمحرلادبع نع هدنسب (يميقرتب 415١ مقر) يزارلا ديعس نب يلع ةمجرت يف «طسوألا مجعملا»

 ؛نابح نبا ربغ هقثوي مل يصاصرلاو «فعض هيف يفئاطلاو . سابع نبا نع ءرانيد نب ورمع نع «يفئاطلا ملسم نب دمحم

 يف انه رهو ؛هريغو «يراخبلا حيحص» يف امل فلاخم ركنم سوقلاو ةأرملا ركذب ثيدحلاف ««أطخأ امبر» : لاق كلذ عمو '

 i . هالعأ ترشأ امك «حيحصلا#

 ٠٠م



 . «واسنلا نم ِتالُجرّتملاو .لاجرلا نم َنيَِّتخملا هلي هللا لوسر َّنعَل» :"يراخبلل ةياور يفو
 يتأي يذلا ال ءءاسنلا هلعفي امك ينئتلاو رسكتلا وهو «ثانخنا هيف ْنَم :اهرسكو نونلا حتفب (ثّنخملا)

 . ىربكلا ةشحافلا

 ني لجرلا ل هللا وسر يعل : لاق هن هللا يضر ةريزه نبأ نحو( حجت 00 - لم
 : .«لجرلا سب نلت ةأرملاو «قأرملا ةسبل

 .؟ملسم طرش ىلع حيجص» :لاقو مكاحلاو ءاهحيحص" يف نابح نب باو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 هللا يضر يصاعلا نب وِْمَ نب هللادبع تيار : لاق ِلْيذُم ْنِم ٍلُجَر نع و (فيعض) () ۱۲۷-4
 يهو اسوق ةف ٍلهج يبا با ديعس مآ ىأر هدنع انآ انبف : لاق ءمرعلا يف :ذجشمو ؛ ءلحلا يف ف هلِزنَمو امهنع
 هللا وسر ٌُتْعِمس :لاقف «لهج يبأ تني ليعس مآ هذه :ٌتلقف ؟هذه ْنَم : هللادبع َلاقف 00

 . ؛لاجّرلا ّنِم ءاسنلاب َّيَشَت ْنَم الو . ءاسنلا ّنم لاجرلاب ِهّبَشَت ْنَم اثم سيلا :لوقي

 طقسأو ءًارصتخم يناربطلاو . مسي ملو «مهبملا لجرلا الإ ؛تاقث هتاورو ء- هل ظفللاو  دمحأ ا

 ۰ .هركذي ملف مهبملا
e؟لاجرلا يىِنئَحُم كي هللا لوسر نعل : :ةلاق تع هللا يضر ةريزه نبأ نعو (ركتم) 009-118  

 .دحو ةالفلا بكارو «لاجّرلاب تاهّبشتملا ؛ ِءاسنلا نم ِثالُجَرتملاو « ِءاسنلاب وهبي نيد

 ."سح ثيدحلاو «لاقم هيفو ءدمحم نب بيط الإ ؛؟حيحصلا» لاجر هلاجرو دمحأ هاور
e41يف اوني ةعبْزأ» :ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (40-  

 ىتنأ هللا اهلَمَج ٌةأرماو ءءاسنلاب هّيشتو هّسْفن َتّنأف ًاركذ هللا هّلَعِج ٌلجر :ةكئالملا تنمو ؛ةرخآلاو ايندلا
 َّنب یب لإ ًاروصح هللا ٍلَمْجَي ملو ءٌروصح لجرو «ىمعألا ٌلِضْي يذلاو لاراب ثهبشتو ُترُكَدتف
 .ءاًيركز

 . ةبارغ ثيدحلا يفو «يناهلألا ديزي نب يلع قيرط نم يناربطلا هاور

 َبَّضَخ دق ِثّنَحُمب ل هللا ٌلوسر ي : لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ نعو (ركنم) (0) 116 - ل
 «(عيقنلا) ىلإ َيِفْنَق هب رَمأف ءواسنلاب هسي :اولاق .0؟اذه لاب ام» :ِِلكي هللا لوسر لاقف ءِءاّنجلاب ِهْيَلُجرو هدي
 . ؛َنيَلصملا لف نع ُتيهُن يّنإ» :لاقف ؟هلّتْفَت الآ !هللا لوسر اي :َليقف

 هنأ ينعي ؛(عيقبلا) ب سيلو «ةنيدملا نع ةيحان :(عيقتلا) و :ةماسأ وبأ لاقو» :لاقو دواد وبأ هاور

 هنتم يفو .ةريره يبأ نع مشاه يبأ نع يشرقلا راسي يبأ'نع دواد وبأ هاور» :(ظفاحلا لاق) .«ءابلاب ال نونلاب

 .[ش] .1بيغرتلا حيحصا يف ةياورلا هذه 0(

 تئابلا :لاقو ءمههوجو يف كلذ نابتسا ىتح ا هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ دتشافا :(۲۸۹ /۲) ةياور يف دمحأ داز (؟)
 .(هدحو د

 لاقو ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل دمحم نب بيطلاو «ثيدحلا اذه يف الإ هفرعن ال ركنم ةالفلا بكار نعل نإف ؛الك : تلق )۳(
 . هتعنع دقو ؛سلدم راجنلا نب بويأ هنع يوارلا نإ مث .«فرعي داكي ال١ : يبهذلا

 ملأ



 هتاف ؛ ؛كلذك سيل . ؛لوهجم» :هنع لئس امل يزارلا متاح وبأ لاق دقو ؛ةمسا فرعأ ال اذه راسي وبأو «ةراكن

 م .«2هلعأ هللاو !؟ًالوهجم نوكي فيكف ؛ثيللاو يعازوألا هتع ىور دق

 ل 9ك هلا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحض نسح) (۳) - قي للا

 1 .«ءاسنلا لجو ؛ُتوُيَدلاَو ءهْيَدلاول ٌقاعلا : ٌهَّنحلا نولخدي ال

 - هل اظفللاو - مكاحلاو ءهللا ءاش ْنِإ ؛قوقعلا» [7 /ربلا -11] يف ينأي ثيدح يف رازبلاو يئاسنلا هاور

 : .«دانسإلا حيحص» :لاقو

 .اهيلع مهّرقيو هلهأ يف ةشحافلا ملعي يذلا وه : تحت ةانثملا ءايلا ديدشتو لادلا حتفب (ثوُيَدلا)

 ال ةا : لاق ای هللا لوسز نع هنع هللا يضر ساي نب رامع نعو (هريغل ص) )٤( - مول م

 ذقف ٍرمخلا ٌنمدُم امأ !هللا لوسر اي :اولاق .هِرْمَحلا ُنِمْدُمو ءءاسنلا ّنم ُهَلُجرلاو ءثوُيدلا : :ًأدبأ نجلا َنولُخْدَي

 مت ىتلا» :لاق ؟ءاسنلا ّنِم ٌةَلْجرلا امف :انلق .ههلهْمأ ىلع ٌلْخَم ْنَم يلابُي ال يذلا» :لاق ؟ُتوُيدلا امف ءهانْفَرع

 o . «لاجرلاب

ES NSN 

 قلخلا فرشأب ءادتقاو اعضاوت سابللا يف يف عفرتلا كرت يف بيغرتلا) ۷

 .(ةاهابملاو رخفلاو ةرهشلا نابل نم بيش رتلاو «هباحصأو اب دمحم

 كرت نم : لاق ال هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نع (هريغل ح) (1) - يش سل

 ٍناميإلا ِللُح يأ نم ُريخي ىتح يتئالخلا سوؤر ىلع ٍةَمايقلا موي هللا ةاعد ؛هيلع ٌرِدقي وهو هلل ًاعضاوت م

0 

 :انهدحا يف لاقو «كردتسملا» نم نيعضوم يف مكاحلاو ا 'ثيدحا» :لاقو يذمرتلا هاور

 نب لهس نع - نونيم نب ميحرلادبع وهو  موحرم يبأ قيرط نم هايور» :(ظفاحلا لاق) .«دانسإلا حيحص»

 0 , ؟امهيلع مالكلا يتأيو «ذاعم

VT-11وسر لاق : لاق بأ نع و هللا لوسر ٍباحصأ ءانبأ نِ ٍلجر نعو (هريغل ح) (1) -  

 ةَّلُح هللا ٌةاسك ؛ًاعضاوت - : لاق ُهبّسخأ :ٌرشِب لاق - هيلع ٌردقي وهو ءلامَّج بوث سبل كرت نمو" : هني هللا

 اهبو لانا ا ا واسال ةيسر باع ناعون ةلاهجلا نإف ؛ةافانم ال :تلق )١(

 راسي ٰيبأ ريغ.هنع وري مل «نيعلا لوهجم اذه نإف ؛هنم مهو وهو . ًاضيأ مشاه يبال مجرت اهبو «"بيرقتلا» يف ظفاحلا همجرت

 ام ةباتك دعبو .لوألا ةمجرت يف يبهذلا لاق امك ركتم وهو .هب ثيدحلا لالعإ ىلوألاف فرعي ال : يبهذلا لاق اذلو ءاذه

TLروج هديتي نقلا  gpنبا . نيل ارجل ديل مرا كو مل ن1  

 4 .ارجح

 فلاخم مهووعو ا -۲۲) يف فلؤملل عبات كلذ يف وهو ميجلا رسكو ءازلا ختفب هب يه» :(۲ /۱۷۳ ق) يجانلا لاق . (۲)

 .١برعلا ناسل ىلإ يداهلا» و ة؟طيسولا مجعملا اهنمو ةغللا بتكل

 زها ةطوطخمل هامل ةر اهنا :«العأ تي م ماه ىلعو +« حورجم مهين سيل اورو :لصألا ناك (۳)

A1۲ 



 «ةماركلا

 نب لهس نع دئاف نب نابز قيرط نم يقهيبلا هاورو . ٌيباحصلا نبا مسي ملو «ثيدح يف دواد وبأ هاور
 . ةدايزب هيبأ نع ذاعم

  7١04-55هنع هللا يضر سايإ همساو - يراصنألا ةيلعث نب ةمامأ يبأ نعو (هريغل ح) (۳) ۔ -

 َّنِإ ؟نوعّمْست الأ ؛نوعَمسَت الأ» :ِلي هللا لوسر َلاقف ءايندلا هدنع ًاموي لكي هللا لوسر ٌباَحْصأ رکد :لاق

 «(َلُخَفَتلا ينعي .ناميإلا نم ةذاذبلا نإ «ناميإلا نم ةّداذبلا .

 اذه يف يرمتلا رمع وبأ ملكت دقو ,!قاحسإ نب دمحم ةياور نم امهالك ؛هجام نباو دواد وبأ هاور
 .فيدحلا

GD)ةنيزلا كرتو «ةئيهلا ةثاثرب سابللا يف عضاوتلا وه :نيتمجعم نيلاذو ةدحوملا ءابلا حتفب  

 . بايثلا نم نودلاب اضرلاو

 هللا َّنِإ» :لاق قي هللا لوسر لأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) ۳-٠۲١ - )١(
 .َسِبَل ام يلابب ال يذلا ؛َلّذبَمملا ُبحْب لجو رع

 ."يقهيبلا هاور

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلع ٌتلخد : لاق هنع هللا يضر ةدرب يبأ نعو (حيحص) (۶) - مالم
 ضيف دقل هللاب ْتَمَسْقأو ءِمَيلاب ُعَنصُي امم ًاظيلغ ًارازإ ؛ةدّيلملا اهتوُمست ي يتلا نم ادم ء ءاسك انيلإ ٌتَجرخأف
 .نيَبوثلا نيذه يف كي هللا ٌلوسر

 .هنم رصخأ يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 . كلذ ريغ ليقو «عقرملا :(دّبلملا)
 يلع هللا لوسر يفوت :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع يورو (حيحص) (05)- 0171-6

 .هل جسنت '؟”فوص نم ةرمن نإو

 .يقهيبلا هاور

 . هبنتف ؛هجام نبا قيرط يف سيل قاحسإ نب دمحم : تلق (1)
 ةحص يف رضي ال هنأ تنيب نكل ء(١٤۳) «ةحيحصلا» يف هتحرش يذلا هدانسإ يف عقو يذلا فالخلا ىلإ ريشي هلاك :تلق 2

 .فالتخالا هوجو نم هجو ةحاجرل «ثيدحلا
 بهو نبا ةياور نم وهو ء(ةعيهل نيا ب هولعأو ؛ةثالثلا نوقلعملا هلهج عاطقنا هيفو «(81371/161/5) «بعشلا# يف ينعي )۳(

 ليبس ىلع رظناف . اذه مهلهجب ةحيحصلا ثيداحألا ضعب ب اوفعض دقف ءةحيحص هنع هتياور نأ نوفرعي ال «مهنديد اذهو !هنع
 «ةفيعضلا» رظنا !«ًالصأ هل دجأ مل» :لاقف ثيدحلا اذه جرخم ىلع يقارعلا ظفاحلا فقي ملو . يتالا دعب شماهلا لاثملا

AYETE 

 حتفب (ةرمّتلا) و . .(۲۹۸۷) ةحيحصلا» يف جرخم ثيدحلاو «ةطوطخملاو «يقهيبلا بعش# نم بيوصتلاو ىروص» :لصألا ()
 ."حابصملا» يف امك ؟بارعألا هسيلت دوسو ضيب طوطخ هيف ءاسك : : ميملا رسكو نرنلا

 < بهو نب هللادبع هنع هاور دقو «ةعيهل نباب ةلهجلا هلعاو «حيحص دنسب (1116 1١05/ /0) ؟بعشلا# يف يقهيبلا هجرخأ 0
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 سلو «انِشَح لکا هك هللا لوسر نأ» :هنع هللا يضر سنأ نعو (ففيعض) (۲) - 1١575

 الإ عيسي لي هللا لوسر ناك ام ءٍريعّشلا ٌظيلَع : :لاق ؟نْشَحْلا ام : ٍنسحلل َليق .«فوّصخملا ىَدَتْحاَو ءفوصلا

 . وام نِ رجب

 لاقو .ناوكذ نب حون نع ءريثك يبأ نب فسوي ةياور نم امهالك ؛هل ظفللاو مكاحلاو «هجام نبا هاور

 .؟ءيشب سيل :متاح وبأ لاق ناوكذ نب حونو «فرعي ال فسوي» :(ظفاحلا لاق) . «دانسإلا حيحصاا : مكاحلا

 ىلع ناك» ل 25 يتلا نع ةع هللا يضر دوم نبا نعو (ادج فيعض) (5 - 1۷

 رامع واج ني هين اکو «فوص لیوارسو «فوص ُةَمُكو «فوص بجو «ٍفوص ًءاسك : هر ُهَمَّلك موي ىسوم

 تم

 لاق «يفوكلا ينلع نبا وهو «جرعألا ديمح ثيدح نم الإ هفرعن ال] بیرغ ثيدح» .:لاقو يذمرتلا هاور

 «ثراحلا نب هللادبع نع «جرعألا ديمح نع امهالك ؛مكاحلاو *[ثيدحلا ركنم :[يراخبلا ينعي] دمحم

 ًاديمح نأ 'مكاحلا مهوت» :(ظفاحلا لاق) .«يراخبلا طرش ىلع حيحص» :مكاحلا لاقو .دوعسم نبا نع

 هللاو .نيكورتملا دحأ ؛رامع نبا :ليقو "يلع نب ديمح وه امنإو («يكملا سيق نب ديمح وه اذه جرعألا

 .ةريغصلا ةوسنلقلا :ميملا ديدشتو فاكلا مضب (ةَمّكلا) .

 :.لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع صّوخألا يبأ نعو (فوقوم:فيعض) (4) ١١544

 0 ٠ .رهُشلا اوبكيو متَعلا اوبِلتْخَيو «تفوصلا اوسي نأ َنوُبِحَتْسي ءايبنألا تناك

 .؟«امهطرش ىلع حيحصا :لاقو ًافوقوم مكاحلا هاور

 فلكي هللا ُلوسر انيلع جرح : لاق تماصلا نب ةدابع نع هجام نبا یورو (فيعض) (۵)- 1178 - ۳4

 . ھی ٌءْيَش هيلع سیل ءاهيف انب ىّلصف ؛ ؛نيُكلا ةقيض + فوص نِ بج هيلعو موي َتاذ
)٩( - 1137 - Peyلك هللا ل وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) : 

 . ؟ريعَبلا وأ ٍزَْعلا ٌلاقتْغاو «راَمحلا ٌبوكُرو «"نینم ؤملا ِءارقق ةسلاجُمو «فوصلا سوب ؛ ٍرْبكلا نم ٌةءارب»

 قو 101107 PAE ۲۰۳۲ مقرب] يتآلا دادش نب هللادبع ثيدح هل اونسحف اوضقابت مث «ءاملعلا دنع حيحص هنع هثيدحو =

 : !هنع اضيأ بهو نبا ةياور نم

 دکؤث يهو نم ةدايزلاو ء(۹۳۲۸/۲۴ /۷) «فارشألا ةفحتا و (178) «يذمرتلا» نم هتححصف «1بيرغ نسحا :لصألا )١(

 . اهل نيابم هنأل خاشنلا ضعب نم جردم «نسح» : ظفل نآ

 E i EOD كاملا ىلا هر: نيلي: ملل لعزل )0

 )٠۰۸۲ K5 «ةفيعضلا» يف هتنيب تنك امك هریغ نم أطخلاف . ا

 . يبلحلا يجانلاا ظفاحلا هلاق . (ةيقاطلا) افرع يف يهو )(

  ؟ابيغرلا قيلعتلا» يف نيبم وهامك ؛ يعيبسلا طالتخا هيف : تلق )4(

 . كانه نيبم ره امك «عاطقناو فعض هيف )0(

 .امهريغو (۲۳۲۳) «عماجلا فيعض» و ««يقهيبلا".نم بيوصتلاو .(نيملسملا) : لصألا فلا
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 . هريغو يقهيبلا هاور

 ءهئاسن طورُم يف يَّلَصُي ناك لكي هللا لوس َّنأ :نسحلا نعو (لسرم فيعض) (۷) 1137-0
 .اهب نري هؤاسن ّنكو «ةعبسلاو ةّئسلاب ىر امم فوص نم ٌةِسْكأ ثّئاكو

 .نيل هدنس يفو ؛لسرم وهو يقهيبلا هاور

 طم هيلعو ب هللا لوسر َحرَح :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (3) 0-/7٠1/7 

 .ةَوْسأ ٍرغش نم ٌلُحَرُم

 1 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 .«زخ نمو فوص نم نوكت دقو» :ديبع وبأ لاق ؛هب رزتؤي ءاسك : ءارلا نوكسو ميملا رسكب (طْرملا)

 .لامجلا لاجر روص يف : يأ ؛اهديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب (لّخرم) و

 يذلا لي هللا لوسر ٌداسو ناك :تلاق ًاضيأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (۷) 7٠18-7

 . فبل هُوُْشَح مد ْنِم هيلع ٌءىكَتَي

 ٌةوشح ًامّدأ هيلع ماني يذلا ل هللا لوسر شارف َناكامّنإ :تلاق اهنعو (حيحص) (۸) - ٤-۲۰۷۹

 .هريغو ملسم "امهاور

 لک هللا لوسر ُتْبَسْكَيْسا :لاق هنع هللا يضر يملسلادبع نب ةبتع نعو (نسح) (۹)- ۲۰۸۰-۴٩
 . يباحصأ ىسكأ انأو ينير ذقلف ءِنْبَتَشْيَح يناسكف

 ثايع نب ليعامسإ ةياور نم امهالك ؛ يقهيبلاو دواد وبأ هاور

 aR ا
 مهالعأو مهمظعأ : ينعي ي «يباحصأ ىسكأ انأو» :هلوقو .ًاقيقر ًاجسن جسنيو «ًاظيلغ ًالزغ لزغي "”ناّتكلا
 .ةوسك

)٠ (A-7دقو ايب عم ْنحنو انتيأر ول :يبأ يل لاق :لاق "الدرب يبأ نعو (حيحص)  
 .نأضلا حير انّحير نأ تْبِسح ؛ءامسلا اننباصأ

 مهبايث ناك هنأ :(ثيدحلا ىنعم) و . حيحص ثيدحا :لاقو يذمرتلاو هجام نباو دواد وبأ هاور

 . ىهتنا ؛فوصلا حير مهبايث نم ءيجي رطملا مهباصأ اذإ ناكو ءفوصلا

 ءاور امهنم يناثلا َّنأ اولهج مث !ملسمل يناثلاك لوألا ثيدحلا قيلعتلا يف يف اوزع ملأ عم !(هاور) : ةثالثلا ةعبط يف عقو 0(
 .(۲۸۲ /۱۷۳) ؛لئامشلا رصتخم» رظناو !هيلع يجانلا هيبنت عم ًاضيأ يراخبلا

 . «ةياهنلا» . هحيرستو هصيلخت دنع ناتكلا نم عطقني ام قفز

 ام ىلع هيلإ فنصملا هازع نم عيمج دنع ثيدحلاف د رووا خرب «(ةديرب نبا) :ةطوطخملاو لصألا (9)
 . . ينب اي :ىسوم وبأ لاق :لاق» : هريغو دمحأ دنعو ءانتيثأ
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 تاب اننا رع يفز وپ افي حيحص دانسإب يناربطلا أورو (ركنم) (۸) - ٠-1١58

 . ؟ءاملاو ٌرمفلا : ٍنادّوْسألا انماعطو ؛ٌفوصلا

 باش قالغا يف كجرخ : لاق هنع هللا يضر بلاط ين أ نب يلع نعو (فيعض) (4) ۷ - 1١59

 يرْدَص ىلع هتمزحو . يقنع يف هُتْلَحْدأ م ءاندنع ناک دق ٍفوص ْنِم ًابوث ٌتذَحأف ءربلا ينقبؤأ دق و ًاعئاج

 ©"!كيدحلا:ركذف . . . يغلي يشق زيا تي ين لك واو هم لش يي يف لك مالو هب ءىَفْدَتْسأ

 انيلج لت ءهياحضأ نِ ِةباصع عم وهو ءدجسملا يف هيلإ ٌتسلجف الب هللا لوسر ىلإ ثنج مث :لاق نأ ىلإ

 ناك ام ٌركِذ كَ ّيبنلا هار اًملف د ءًاشيع ههقرأو ةكمب مالُغ معنا ناكو رولي طرقات هلو ىف لش لب حصل

 اذإ أ ري مويا نأ" : لي هللا ٌلوسر لاق مث ' كيف بع ثقل ءاهيلع وه يتلا لاح ىأرو «ميعنلا َنِم هيف

 مکتوب | مترو . ىرخأ يف حارو ِةَّلُح يف ادغو «ىرخأب هيلع حبرو محلو زبخ نم ةنفجب ' مكدحا ىلع يدُع

 يرام ربح مولا متن لب :لاق . ةةابعلل عرف ؛ٌريخ لئم وي نحن لَ : انلق . (؟ٌةيْمَكلا رس امک

 ؛ةلك هللا لوسر تيب نم ټاش موب يف رخ : لاق هنأ الإ ؛يذمرتلا ءاورو . 0

 ينإو ٍلْخّنلا صوخب ُهُتْدَرَحَف يطسو ٌتْذَدشو يقع يف هُتلَخْدَأَف ءهطشنو تب ٌوَجَف “انوطغم ًاباهإ ُثذخأ دقو

 لاقو «ةدرفم رخآ عضوم يف هتصق ركذو «ريمع نب بعصم ةصق هيف ركذي 3 0 ء عوجلا ديدشل

 : امسي مل لجر ىلعي يبأ دانسإو هيداتسإ يفو# :(ظفاحلا لاق) . «بيرغ نسح ثيدح» : امهنم لك يف

 ناسنإلا جرخي يذلا قوطلا وهو ؛بيجلاك ًاقرخ هطسو يف تقرخ : يأ ؛واولا ديدشتب «هطسو (تبّوج)
 1 . غبدي ملام : ليقو ءدلجلا وه:: ةزمهلا رسكب (باهإلا) و . هسأر هنم

 V4 ٠١( لاق هنع هللا يضر رمع نعو (نيعض) 0

 نوب نیب هئيأر دقل هبلق هللا رون يذلا اذه ىلإ اورظنا» : : هلع ٌئئبنلا لاقف هب قطن دق سبك "باما هيلع البم

 ٌثحو هللا بح ٌهاعدف ءمهرو ةئمب تيرس وأ اهارش َةَلح هيلع ُثيأر دقلو «بارشلاو ماعطلا ب بّيطاب هناوُذغَي

 .«نْوَرَت ام ىلإ هلوسر
 . يقهيبلاو "ين ل هاور

 يف هزاصتقاو ,.(0354//1951 /۲) اطسوألا» يف هاور امنإو ء؟ريبكلا مجعملا» ي از هنأ مهوي هيلإ وزعلا قالطإ :تلق (1) ٠

 نكل ؛(۱4۸/8) مكاحلا هجرخأ دقف «كلللك سيلو ءحيحصل جارخإ هباتك يف مزتلا نمم دحأ هوري مل هنأ رعشي هيلع وزعلا

 . لصألا يف هتنيب امك «ةركنم يهف «هتدايز يف تاقثلا فلاخو هظفح يف ملكت نم هيف

 , (5 /دهزلاو ةبوتلا 7 5) يف همامتب يتأيس : تلق (0)

 يف جرخم وهو ؛؟حيحصلا» نم (۷ /ماعطلا )١5 يف ينايسو ا . .مويلا متنأ» :نم عطقملا اذه (۳)

 : .(۳۳۸۴) «ةحيحصلا)

 يف اذك '. غابدلا يف نتنأو هرعش قّرم اذإ :نوطعمو نطع رهف < ءدلجلا نطع.:لاقي ؛رعشلا قرمتملا نتنملا :(نوطعملا) (4)

 ! !ةغوبدم ريغ ليقو ًاغوبدم ًادلج# : مهلوقي هوحرشو !ةثالثلا ةعبط يف اذكو «(ًابوطعم) : )۲٤١١(: «يڌمرتلا» يف عقوو . «ةياهنلا» .

  .هطسو يف لبحب هدش : يأ (هب قطنت دق) ..؛ةياهن» . الف هدعب امأف ء غبدلا لبق (باهإ) دلجلل لاقي امنإ :ليقو ءدلجلا وه (0)

 =الو «سابللا# يف ال ؛دئارزلا عمجم) يف هتيأر الو «هنم «رمع دنسمال يف هرأ ملو «هل هريبكلا مجعملا» قالطإلا دنع هب دارملا ()
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AT 1۹4ديمأ ذئموي وهو  هنع هللا يضر ٌرمع ثأر :ل ا اا  

 و و تنر 5 َنيِب عقر دقو - َنينمؤملا
 1 . كلام هاور

 ل ا ل و

 .«كلام نب ًءاربلا مهنم هّربأل هللا ىلع َمَسْقأؤل هل هب وي ال ِنْيَرْنِط

 ثيداحأ «رقفلا باب» ١[ /دهزلا 14] يف يتأيو» :(ظفاحلا لاق) .«نسح ثيدح» :لاقو ا هاور

 . «ىلاعت هللا ءاش نإ هريغو عونلا اذه نم

 ٌلوسر ُتْيَيأ : تلاق اهنع هللا يضر هللادبع تنب ءافٌّشلا نع يوُرو (ًادج فيعض) (11)- 1071

 ثحت يهو يتتبا ىلع ُتْلَخدَف ُتجرخف ٌالصلا ترَّضحف .هُمولأ انأو ؛ئلإ ُرِدَتْمِب ٌلَمجف هلأشأ كي هللا
 .همولأ ٌتْلَعَجو ؛تْيبلا يف َتْنأو ٌةالصلا ترَّضَح دق :ٌتلقف ؛ ؛ يلا يف ٌليبحَرُش ٿ ٌُثدجوف َةئَسَح نب َليِبحَرُش

 مولا ديم هولا نك ؛يئأو يباب : تقف الڳ يلا ۀراعتساف بوث ناک هّنإف «ينیمولت ال !ٌةلاخ اي :لاقف

 .ُانْعّر ًاعْزد الإ ناك ام : ليِبْحَرُش لاقف ارم دا ال انأو هلاح هذهو

 . يقهيبلاو يناربطلا هاور

 عملا موي نافع نِ امنع تیار ن لاق داهلا نب دادش نب هللادبع نعو (حيحص) (۱۳)- 7 ل

 ليوط خللا َبْرَض ٌةَقَّشَمُم كَقْشَمُم ةف ٌةيفوك ٌةطْبَرو ةسمخ وأ مهارد ةعبرأ همي «ظيلَع ٌيِنَدَع رازإ هيلع رَبْثملا ىلع

 .هْجّولا نَسَح «ةَيحّللا
 . "يقهيبلاو «نسح دانسإب يناربطلا هاور

 ةانثملا ءايلا نوكسو ءارلا حتفب (ةطْيرلا) .(ندع) ىلإ بوسنم :نيتلمهملا لادلاو نيعلا حتفب (يِنَدَع)
 ةمجعملا داضلا حتفب (محللا َبْرَضو) . "ناقفل اهل سيل ًادحاو ًاجسنو ةدحاو ةعطق نوكت ةءالم لك : تحت

 .ةرغُملا وهو : ميملا رسكب (قشملا) ب ةغوبصم : يأ (ًةَفَّشَمُم) و . هفيفخ : ءارلا نوكسو

 ٌيلع َسرُع انْرَّضَح :لاق هنع هللا يضر رباج نع يورو (فوقوم ًادج ض) (18) - ۱۲۷۲ ۳

 ء خاسنلا ضعب نم قحلم (يناربطلا) نأ ترعشف ءًاضايب (يناربطلا) ناكم تدجوف ؛ةطوطخملا ىلإ تعجر مث .هدهزلا» يف =
 امأو .(0140) «ةفيعضلا» يف هنايبو ؛ةلاهجو ًافعض هدنس يف نإ مث .«ةيلحلا» يف هاور هنإف ؛ ميعن وبأ هيف عضوي نأ ىلوألاو

 : !ءاوشع طبخ اذكه !«نسح"# :اولاقف ةثالثلا ةلهجلا

 .«ةياهنا . قدتسملا قوشمملا محللا فيفخلا وه ()
 «بعشلا» يف يقهيبلا دنع هنكل .ظفحلا ءىبس وهو «ةعيهل نبا امهدانسإ يف نأل ؛ىلوأ ناك سكع ولو !لاق اذك (؟)

 -7015) مقر ىلع قيلعتلا يف] ينم مدقت امك «ءاملعلا دنع ةحيحص يهو «هنع بهو نب هللادبع ةياور نم 7 /07:0/5)
 نبا قيرط ريغ نم هدنع هلأ عم يمئيهلل مهنم ًاديلقت ءانه هونسحو كانه هثيدح اوفعض نيذلا ةلهجلا ىلع ًادر [((0) ١

 !!بهو

 هيك ف ا ت «نيتعطق : يأ «نيقفل تسبلا : ؟حابصملا» يفو 29

 .بايثلا هب نوغبصي اوناك رمحألا نيطلا وهو ()

 ملال



 پیرو رتب ايبا - ٌفيللا ينعي - - شارف انوَشَح .هنم َنَسْحأ ناك اسرع انار امف هامهنع هللا يضر.ةمطافو
 . شک ُباهإ | اهسْرُع هلل اهشارف َناكو ءانْلكأف

 1 3مل ةاؤر

 هنع هللا يضر ةريره يبأ دنع انك : لاق نيريس نب دمحم نعو (فوقوم حيحص) (۱۴)- Ao ا“
 يشار دقل ناكل يف ةريره وبأ طي هَ خي: : لاق مث د امهدحأ يف طخمف ناك نِ ناقشَُم نابوث هيلعو
 جر ع « يئاجلا ٌءيِجَيِف ٠ يل يفلت وجلا ني ةدئام رو هلا لوسر رب ني ان رجال ينإو

 . ٌعوجلا الإ وه امو ؟ ؟نونجلا يب َّنأ ىري يقنع ىلع

 .هححبصو يذمرتلاو ءيراخبلا هاور

 لما م َنيعبس ُتيأر دقل : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو(فوقوم حيخص) (19)- 5185-6
 اهنمو «نيقاسلا فصن ملام اهنمف «مهانغأ يف اوطبر دق ءاسك اتو اإ م «ةادر هيلع جر مهمام ٠ فصلا
 . هّئَرؤَع ىرث نأ ةيهارك هديب ةعّمجيف' «نيبْعَكلا علمي ام

 أ يراخيلا هاور

 ام !هللا ٌلوسر اي :ُثلق :لاق هنع هللا يضر لابو نع يورو (ًادج فيغض) (۱۳) 1198-1
 ٌةَباد كل ناك ْنِإو ءَكاذف كّلُي ّتْيَب كل ناك نإو .كترْوع ىراوو «كتَعْوَج َّدِس ام» :لاق ؟ايندلا َّنِم ينيفكي

 خب خف
 1 ٍْ ("”يناربطلا هاور
 ّنم ُسَبلأ ام ::ٌلجر هلأسو رمع نبا ُتعمس :لاق "اروفعي يبأ نعو (فيعض) (۱6) - ۱۲۷۴ - ۷

 نیا مارد فلا نيام: : لاق ؟وه ام :لاق .ُءامَكُحلا هب َكُبِيعي الو «ٌءاْهَفَسلا هيف َكيردْرَي ال ام :لاق ؟بايثلا
 .ًامهرد نيرشعلا

 8 ا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور

 0 و ا يرار اج تي الا ۳۸

 نبا وه هللادبعو . اهب درفتي ثيداحأ هدنعو ؛هيلع عباتي ملو ؛ظفاحلاب نكي ملو ءهللادبع الإ اذكه ءاور ملعت الا : :لاقو )١(
 يعي مل «ارمعا :رازبلا مالك يف )١504( «راتسألا فشك» يف فقوو «1بيرقتلا» يف امك ؛ًادج فيعض حادقلا نومي
 !«هللادبع" نم فرحت هنأ يمظعألا خيشلا

 , (0081) ؛ةفيعضلا» رظناف ؛ةطسوألا.مجعملا# يف هاور امنإق ؛ كلذك سيلو ؛«ريبكلا» يف هنأب وزعلا قالطإب مهوأ 000
 ا . ةطوطخملاو (؟ /188/757) ؟ریبکلا مجعملا» نم بيوصتلاو ؛فيحصت وهو ؛(بوقغي يبأ) ': لصألا ةفز

 جو هأ) /577 /۱۲) ؛ريبكلا مجعملا# يف اذكو «فانتبثأ ام بارصلاو !!ةهلأس ورمع نبا» : ةقبانسلا ةعبطلا يقو]

(Yo /o)[ش] .[1هلأسي رمع نبا : (18/111:/؟) ةيرينملا ةعبطلا يفو .  

 ' دلحأ هفعض دقو ؛ هيف فلتخم (سنوی) همساو اذه روفعي يبأ نبا نأل ؛ربخلا توبث مزلتسي ال كلذ نكلو ءمعن :تلق (5)
 ١ ا .ًانسح هثيدح نوكي نأ داكلاب هلثمف . ؟اريثك ءىطخي قودص :؛ "بيرقتلا» يف ظفاحلا لاقو «هريغو ١

AIA 



 . عري تم هَر ىتح ؛هبلإ هللا رظدب مل 0الإ] ؛هيلإ ساغلا ظنيو هب هابيل ًابوث سلب دحأ
 0 يناربطلا هاور

 نِ ٍناََّلُح هيلعو ي ّينلا ىتآ هنأ :هنع هللا يضر بَل نب َةَرْمَص نعو (فيعض) (15) - ليش

 ال يل ٌترفغتسا مَ !هللا لوسر اي :لاقف . ؛؟ةنجلا َكِيَِخُدُم نيذه َكِئَبوُث ىرتأ !ةَرْمَض ابا :لاقف ؛ ِنَمَيلا ٍلَلَخ

 .هنع امهر ىح ًاعيرس َقَلطْناف .ةَرْمَضِْرفْغا !ًمهللا» : لك ئبنلا لاقف . يع امُهَعَرْنَأ ىتح دْعْفأ
 . 9ةيقب الإ ؛تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 15( 3١40( ل هللا لوسر لاق :ثلاق ايب هللا لوسر تنب ةمطاف نع يورو «هريغل ح) :

 «مالكلا يف َنوقّدشتيو .بايغلا َناولأ ٌنوسَْليو ؛ماعطلا َناوُلأَنولُكأ نيذلا ؛ميعنلاب اودع نيذلا ينمأ ٌرارشا .

 .هريغو ؟ةبيغلا مذ باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 لم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (هريغل ح) (1۷) - ۲۰۸۸-۱

 يف َنوقٌدَشَتيَو «بايثلا ناولأ َنوسبْليو ؛«بارشلا َناولأ َنوبَرْشيو ءماعطلا َناولأ ولاي ينا نِ اجر وكيس

 .«يتّمأ ارش َكتلوأف ءمالكلا

 .«طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ؛ةَرْهش بوث سيل ْنَم" : لاق هعفري امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ح) (18)- ۲۱۸۹-۲

 . ٤ٌْ وهف موقب هّيشن نمو ٌرانلا هيف َتَهْل مف «ةتايقلا موي هاي هللا هسا

 ."اهعمج يتلا لوصألا نم ءيش يف هرآ ملو + «هعماج» يف نيزر هركذ

 ؛ايندلا يف ٍةَرهش شن بوت سبل ْنَم» : ل هللا لوسر لاق : هظفلو نسح دانسإب هجام نبا هاور امنإ (نسح)

 . ران هيف َبّهْلأ َمُث «ةّمايقلا موي ةَّلَدَم بون هللا ُهَِبْل

 هته نضج ًافيآ ةاور

 يبنلا نع ٌرذ يبأ نع شيبُح نب رز نع مهج نب نامثع نع ًاضيأ یورو (فيعض) (۱۷) ١717-8048

 . (هعضو ىتم هعضي ىتح هنع هللا ضرعأ ؛ةرهش بوث سبل نم» : لاق ةي

 (هوحنو بوثلاك هسبلي امب ريقفلا ىلع ةقدصلا يف بيغرتلا) ۸

 ام» :لوقي ةَ هللا لوسر تحمس :لاق امهنع هللا يضر سابع ٍن نبا نع (فيعض) ۷ج م

 . فرح هْنم هيلع ماد ام ىلاعت هللا ظْفح يف ناك لإ ؛ًابوث ًاعلسم اسك ملسم نم

 ,(088؟) «ةفيعضلا# رظنا )١(
 «ةباحصلا نم دحأ نع وري مل هنإف ؛رباج نب ىبحي هنع يوارلاو ةرمض نيب ًاعاطقنا هيف نإ مث «هتعنع دقو «سلدم هنأ ينعي (؟)

 )1۳١(. ةنس تام «نيعباتلا نع هتياور امنإو

 . يتآلا هجام نبا ظفل لثم لوألا ظفل ءًاعوفرم رمع نبا نع نيئسح نيدانسإب ًاقرفم «سابللا' يف دواد وبأ هجرخأ دق :تلق (۳)

 مث :ةياور يف هجام نبا دنعو ۱٤۸ ر٤ ۲١(« ص) «ةأرملا بابلج» يف ناجرخم امهو .؟مهنم رهف موقب هبشت نم» :رخالاو
 !هدنع نوكي نأ ىفنق «ىرخألا ةياورلل الإ يجانلا ظفاحلا هبنتي ملو «هاران هيف بهلأ
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 : . نامهط نب دلاخ ةياور نم امهالك ؛مكاحملاو يذمرتلا اور

 نم هيلع اذام هلا فس يفي ؛ًابوث ًاملسم اسك ْنَم» : لوقي لو هللا لوسر تحمس : او

 : .(كَلِس و اب

 .اتسإلا حيحص»' : مكاحلا لاقو «٠بيرغ نسح ثيدح# : يذمرتلا لاق

foملسم اما : لاق ال يبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (۲)- ۱۲۷۹ -  

 رامث ْنِم هللا َُمعطأ ؛ عوج نم ًاملسم ّمَعْطأ ملسم امُيأو نجلا رضَح نِ هللا ٌهاسك ؛ ييرُع ىلع ًابوث ًاملسم اسك

 .«موتخنلا تيحرلا نم لجو رع هللا ءاقس ءمَظ ىلع ًاملسم ىَقَس ملن اميأو ءةّنجالا

 ميدقتب يذمرتلاو + ۳رس هثيدحلو «ينالادلا نمحرلادبع نب ديزي دلاخأ يبأ ةياور 'نم دؤاد وبأ هاور

 ىلع ًافوقوم يور دقو «بيرغ ثيدح» :لاقو ء[1۷ /تاقدصلا ۸] «ماعطلا ماعطإ» يف هظفل مدقتو «ريخأتو

 . ؛هيشأو حصأ وهو «ديعس يبأ

 «فوزعملا .نطصأ» بانک يف ايندلا يبأ نبا هاورو : ا .

 ام ًاّمظأو طق اوناك ام َعَوجأو ق اوناك ام ىرغأ ةايقلا موب ٌسانلا َُّسُْي ُب :لاق هيلع ًافوقوم دوغسم نبا نع

 ملا ؛ٌلجو وع لل معطأ نمو لجو رع هلا اسك ؛ٌلجو رع لل اسك نق طق اوناك ام َبصنأو طق اوناك

 ؛ لجو رع هلل اف ْنَمو هللا ُانْغَأ ؛هلل َّلِمَع ْنَمو لجو رع هللا ٌءاقس ؛ لجو رع هلل ىقس نمو لجو رع هللا
 ا . [كانه ىضم] . لجو رع هللا هافعأ

 ۰ : (ظفاحلا لاق) . بعتأ : يأ (بصنأ)

 لاق :هيفو «(باب ل۳ /انه] هديدج ًابوث سبل اذ لوقي ام باب» يف ةمامأأ | يبأ ثيدح مدقتو (فيعض)

 كلذ لثم' وفرت لبي نيج لاقف ا ًاديدج :لاق هُبِسْحأ - ابْن سل نم» :لوقي ی هللا لوسر تعمس : :رمع
 ًايح ءاتيمو يح هللا ِتَك يفو «هللا ةئ يفو ؛هللا راوج يف لزب ْمَل ؛انيكشم ُءاسكف قلخلا هبوث ىلإ دمع م

 7 .«ٌكْلِس بؤثلا نم ّيِتب ام ءًاتيمو

 ش رورسلا ناخدإ ٍامعألا لقا : ًاعوفرم هنع هللا يضر رمع نع يورو (نسح) 7040-05 )١(
 ا , (ةجاح دل ضل وأ ؛ةتضوج تعبشأو :هتروع توسک ؛ نمؤملا ىلع

 0 : ْ . “يناربطلا هاور

 (هفتن ةهاركو بيشلا ءاقبإ يف بيغرتلا) 1
 ال» :ِ هللا لوسر لاق :لاق هّدج نع هيبأ نع بيعش نب ورْمَع نع (هريغل ص) (۱) 1۲۰۹۱-۷

 )١( «طلتخا» : ظفاحلا لاقو .ةفيعض دلاخ :تلق#. :(145 /4) هلوقب يبهذلا هبقعت :تلق .

 '2«سلدي ناكو «ًاريثك ءیطخب قودص» :«بيرقتلا» يف هلوقب ظفاحلا هصّخل «ريثك مالك هيفو !لاق اذك (۲)

 ١ 0 .هذه لبق كانه ةياور يف ةروكذملا دمحلا ةغيص لثم ينعي (۳)

 )١5914(. ؟ةحيحصلا» يف اهلجأ نم هتجّرخ اهب ىوقتي دهاوش هل (5)

 ٠١م
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 هل َبِتك» :ةياور ييفو - «ةّمايقلا موي ًارون هل تناك الإ «مالْسإلا يف يش ٌبيشب ُبيشي ملسم نِ ام هن ؟َبْيَشلا اون

 .0 ةئيطخ اهب هلع طو ٌةنَسَح اهب
 «بيشلا فتن نع ىهن ال يلا نأ :هظفلو ««نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور (نسح)

 .؟ملسملا رون هَّنِإ :لاقو

 .هجام نباو يئاسنلا هاورو

 ٌباش نم» :لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر دبع نب ٌةلاضف نعو (نسح) (۲) ۲۰۹۲-۸
 هللا لوسر لاقف .ّبيشلا نوفتني ًالاجر نإف : كلذ دنع ّلجر لاقف .«ةمايقلا موي ًارون هل تناك ؛مالسإلا يف ٌةبيش

 . رون فتنيلف ًءاش نم» : هلي

 . تاقث هدانسإ ةيقبو «2'"ةعيهل نبا ةياور نم «طسوألا و «ريبكلا» ىف ذ يناربطلاو ءرازبلا هاور

 َباش ْنَم» :لاق ال هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر َةَسْبَع نب وِرْمَع نعو (حيحص) (6)- هن

 .«ةمايقلا موي ارون هل تناك ؛مالسإلا يف ةَبْيَش

 . "7 حيحص نسح ثيدحا : لاقو يذمرتلاو ؛ثيدح يف يئاسنلا هاور

  )4( - Afroهلي هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍباَّطخلا ِنْب َرمُع نعو (حيحص) : »

 .هةَماَيقلا موي ارون هل ثناك ؛ هللا ليبس يف ًةَبْيَش باش

 . "«هحیحص» يف نابح نبا هاور

 ةرعشلا لجرلا فيني نأ هركي ناك : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (0)- ۲۰۹۵ ۱

 . هتيحلو هسأر ْنم ءاضيبلا

 .ملسم هاور

 رون هّنإف ؟تْيشلا اوفثنت ال» :لاق لي ّئبنلا َّنأ ؛ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (5) - 7١45-1

 . (ًةَجرد اهب هل َمَقرو «ٌةئيطخ اهب نع ّطَحو ّدئَسَح اهب هل هللا َبتک ؛ٌةبيش باش ْنَم «ةمايقلا موي

 . (هحیحص يف نابح نبا هاور
 (داوسلاب ةيحللا بضخ نم بيهرتلا) ٠

 ٌموق نوكيا : ا هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ساع ِنْيا نع (حيحص) (1) مب مول

 . اّنَجلا ةحئار ّنوحبرّيال ؛ مامحلا لِصاوحك ؛داوسلاب ٍنامزلا رخآ يف َنوبِضْح

 لاق) .هدانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ميزكلادبع نأ ىلإ مهضعب بهذف ؛ميركلادبع نع يقرلا ورمع نب هللاديبع ةياور نم مهلك هوور» : (ظفاحلا

 «هريغو يناربطلا دنع عبوت دق هنأل ««فعض هيفو «نسح هئيدحو» :انه لاقو يمئيهلا هعبت نإو هب هلالعإل هجو ال :تلق )١(

 .(١۳۴۷و.٤٤۱۲) !ةحيحصلا ثيداحألا ةلسشلسا هلحمو ءاهنايبل لاجم ال ىرخأ ماهوأ رركذملا وزعلا يفو

 . (نامظلا دراوم ١4174 مقر) «هحيحص» يف نابح نبا هتاف :تلق (۲)

 (11141) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو ««ريبكلا» يف يناربطلاو :تلق (۳)

 ملكا



 رو «يرزجلا كلام نب ميركلادبع هنأ باوصلاو «هببسب ثيذحلا فعضو «قراخملا نبا وه اذه

 .220هلعأ هللاو . امهريغو ناخيشلا

i(ةجلفتملاو ةصمنتملاو ةصمانلاو ةمشوتسملاو ةمشاولاو ةلصوتسملاو ةلصاولا بيهرت) - لإ : 

 ٌلوسر اي :كّلاقف كي يبنلا تلأس ةأرما َّنأ : اهنع هللا يضر ءامسأ نع (حيحص) (۱)- 7048-4

 ةّلِصاولا هللا نمل, :لاقف ؟هيف ُلِصأْفأ. ؛اهُّْجَوَر يّنإو ءاهْدْمَش َقّرمتف ةَبّصَحلا اهتباصأ يتتنا لإ !هللا

 1 .«ةَلوُصوملاو

 :ةلصْؤَتسملاو ةَلصاولا كي ينل نم : ءامسأ تلاق : ةياور يفو 1

 . هجام نباو ملسمو يراخبلا هاور

 ةّلِصاولا نعل لكي هللا ٌلوسر َّنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيجص) لل ل

 ١ . ةَمِشؤتْسملاو ٌةَمِشاولاو ةَلِصْؤَتْملاو

 3 1 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ِتامشاولا هللا ّنَمَل :لاق هنأ ؛هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيجبص) (۳) 3٠٠١ م00
 :لاقف .كلذ يف ٌةأرْبا هل ثّلاقف .هللا َقْلَخ تارّيغملاو .نْسُحْلِل ِتاَحّنَمتملاو تاصّمتَتملاو .تامشؤتسملاو
 امو هود ٌلوصتلا مكانآ امو : ىلاعت هللا لاق ؟هللا باتك يف وهو ب هللا ٌلوسر هتل ْنَم ُنَمْلأ ال يل انو

 : . «اوُهتناف ُهْنَع مكاهن
 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 . نيسحتلل هوحنو دربملاب اهنانبسأ حلفت يتلا يه : (ةجلفتملا)

 ٌةَلِصاَولا َتَنِعُل :لاق امهنع هللا .يضر سابع نبا نعو (ححض نسح) (4) 7١١١ 6” ها/

 . اد ريغ ْنِم ُةَمِشْوَتْسملاو ٌةَمِشاولاو ةَصمنَتملاو ٌةصيانلاو ةَلِصْوَتْسملاو

 : ا .هريغو دوادوبأ هاور

 يتلا :(ةضياتلا) . لذ اهب لومسملا: (ةلصؤتشملا)و . ءاسنلا رعشب رعشلا لصت يتلا : ا
 نع رعشلا فتن وهو «صمنلا نم وه» :يباطخلا لاقو .دواد وبأ لاق اذك .. هّقرت ىتح, ””بجاحلا شقنت

 رک یک ارو ا نک فا اتي ين يتح ني احنا رک ان اتما ن نچ یک هز بوسا ھار )1(

 ضعب يف دواد يبأ ةياور اهنم «تاياورلا ضعب ييف يرزجلا هنأب حيرصتلا عقو هنأ كلذ ديؤي اممو 00205 ص) ؛ةاكشملا»

 . عوبطم وهو ؛«مارحلاو لالحلا جيرخت يف مارملا ةياغ» يباتكب كيلعف ديزملا تئش تئشانإو :4دوبعملا نؤع» ةخسن اهتم « ؛خسنلا

 (ةلغفنم) اذكو «(ةلعفتسم) يهف كلذ لعف تبلط نإف (ةلوعفم) اهب لوعفملا امنإ» :يجانلا لاق .قيقدب سيلو لاق اذك (۲)

 هبنتي ملو رجح نبال بوستملا ؟ءاقتنالا يف تعقو اهلك ماهوألا هذهو : تلق .«ىفخي ال حضاو اذهو ء(ةصمنتملا) ك

 0 هيلع رابغ ال اهب 'حتفلا» يف اهل.هريسفت عم ؛يمظعألا هققحم كلذل

 يف هجرلاو ديلا يف لاقي هلثمو ءةغل.كلذ ن نم معأ (صمنلا نإ ءرصحلاو ديقلا باب نم سيل هجولاو بجاحلا ركذ :تلق (۳)

 . هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتت الو «هبنتف ««نسحلل هللا قلخل تاريغملا» : هلوق مومع هديؤيو ٠ مشولا
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 كلذ ؟"”وشحت مث ربإلاب هجولاو ديلا زرغت يتلا :(ةّمِشاولا) و .كلذ اهب لومعملا :(ةّصّحَتتملا) و .«هجولا

 . كلذ اهب لومعملا :(ةَمشْوَْسملا) و .دادم وأ لحكب ناكملا

 اهّنأو «ثتَجَوزت ٍراصنألا ّنِم ًةيراج َّنأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (0) د 3٠١1-4
 . ؛ةلِصْؤَتْسملاو ةّلِصاولا هللا َّنَمّلا :لاقف ؟ِكَي هللا لوسر اولاسف ءاهولِصي نأ اودارأف ءاهررْغش َطَمَمَتَق ثضرم

 ثركذف يب بتلا ىلإ ثءاجف ءاهسأر ُرْعَش طَعمَتف ءاهتتبا تجّوز راصنألا نم ةأرْما َّنأ :ةياور يفو
 ١ . «ثالوصوملا نِ دق لإ ؛ال» :لاقف .اهرمش يف ّلِصأ نأ ينرمأ اهّجؤز َّنِإ :ثلاقو هل كلذ

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ماقف :ٌّجَح ماع ةيواعم حمس هلأ :فوع نب نمحرلادبع نب ديمح نعو (حيحص) (3) ۲۱۰۳۴-۹
 زاب ّيبنلا ٌتعمس ؟مكؤامّلُع نيأ !ةئيدملا لهآ اي :لاقف يسرح دي يف ثناك رش ْنِم َةَّصُق لّوانتو ربنملا ىلع
 . «مُهؤاسن هذه ذخٌلا َنيح َليئارسإ ونب كّله امّنإ» :لوقيو "ذه لثم نع ىهنب

 .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ءملسمو يراخبلاو ؛كلام هاور

 هك جرخأو ءانبطخف «ةنيدملا ٌةيواعم ٌمدق :لاق بّيسملا نبا نع ملسمو يراخبلل ةياور يفو (حيحص)
 . (َروُزلا) هاّمسف علب لي هللا لوسر َّنِإ :دوهيلا الإ هّلعفي ًادحأ َّنأ ىرأ تنك ام :لاقف هِرَعَش نم

 هللا ّيِبن َّنإو يوس ّيِز ْمُكْنَدْحَأ مکا : موي ٌتاذ لاق ةيواعم َّنأ :ملسمو يراخبلل ىرخأ يفو (حيحص)

 ام ينعي :ةداتق لاق .ُدوُرلا اذه الأ : ٌةيواعم لاقف ٌةَقْرخ اهسأر ىلع ًاَضَمِب لجر ًءاجو :لاق . رولا نع ىهن يك

 .«*قرخلا ّنِم ٌنُهَراعشأ ٌءاسنلا هب رّثكي

 ينب ءاسن َّنِإ) :لاقف ةَّضٌقِب جرخ اي يبلا َّنأ» :اهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) - ١

 . دجاسملا نهيلع مّرُحو َّنعُأف «نهسوؤر يف اذه َنأعجي َّنُك ليئارسإ
 .0©2تاقث هدانسإ ةيقبو : ةعيهل نبا ةياور نم ؛طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 (ءاسنلاو لاجرلل دصثإلاب لحكلا يف بيغرتلا) ١
 ؛دمّنإلاب اوُلِحَتْكا» : لاق ل ّئبنلا َّنأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (هريغل ص)(1)- 7٠١4-0

 ..«رعشلا ٌثبنُيو ءرصبلا ولْجَي ولي هتاف

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا ()

 .انتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو ء(يشحت) :لصألا ()

 .«نيحيحصلا» نم حيحصتلاو «(اه) :رخآلا يفو ؛(اذه) :لوألا عضوملا يف لصألا ()
 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (5)

 دمحأ هاور كلذكو «(118/5) !ملسم) نم هتححصف .٠٠ . . لجر ءاجو» : هلوق ىلع مدقم لصألا يف اذه ةداتق لوق :تلق )0(

 .(۲ /۱۷۴) يجانلا لاق امك كش الب أطخف ؛يراخبلا ىلإ ةياورلا هذه هوزع امأ .(ة9/5)

 .(30/58 مقر) «ةفيعضلا ةلسلسلا# ىلع ةلاحإ هيفو «فيعض  :«بيغرلا قيلعتلا» يفو .ةقباسلا ةعبطلا نم ثيدحلا اذه طقس )0

 ا
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 ءذه يف اج لل لک اھم لیت هلک ل تناك يل: ل

 . هه يف ةثالثو

E 

 مكلاحكأ ريخ نم ّنِإ» :لاق :امهظفلو «ثيدح يف ؛هحيخص» يف نابخ نباو «يئاسنلاو (حيحص)
 .«رّمشلا ُتيْنِيو «ًرصبلا ولجي هّنِإ «دملإلا

 ٠٠:8 هلا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل اا ص) (۲) - ۲ 5١١8

 .«ًرصبلا ولْجيو « ا

 . حيحضلا ةاور هتاورو ""رازبلا هاور

 : لاق ل هللا لور َّنأ ؛هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ٌييلع نعو (حيحص نسح) (۳) اقدح يل

 .«رّصبلل ةافْصَم ىذقُل ٌةَبَمْذَم ءرعشلل ةنبنَم لإن ؛دملإلاب مكيلع»

 : . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 هريغو ماعطلا باتك 9

 ١ (اهكرت نم بيهرتلاو ؛ماعطلا ىلع ةيمستلا نف بيغرتلا) :

 ةَّنِس يف ًاماعط لكأب لب ئيبنلا ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع.نع (هريغل ص) 71١9-5 )١(
 ١ . (مُكاَفكل ىّمَس ؤل هل امأ» : ي هللا ٌلوسر لاقف ءَنيَمَمْفلبُهَلَكأف ٌثيبارعأ ًءاجف «هباحصأ ْنِم

 :دازو ««هحيحص» يف نابح نباو هجام نباو .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو "دوأد وبأ هاور

 . «هرخآو ُهلَوأ هللا مشب : لقي هلأ يف يت ناف «هيلع هللا َمْسا ٍركْذيْلف ؛ًاماعط مكُدحأ ّلكأ اذإف»

 4 . ةدرفم هجام نباو دواد يبأ دنع ةدايزلا هذهو

 س نم : : لاق 6 يِبنلا نع هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نع يورو (عؤضوم) (1) - ۳ - ۱۲۸١

 . «هماعط ىلع مسيو و ءةتيب لحد اذإْمُلَسْيلف ؛ًاتيبم الو ًاليقتم الو ًاماعط هّدنع ناطيشلا جب ال نأ

 ٠١[.. /ركذلا ١5 ىئضم] . يناربطلا هاور

 لجرلا لحد اذإ» :لوقي ل ّيبنلا حمس هلأ ؛هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۲)- ٩-۲۱۰۸

 «هريغ لاق اذكو «؛ةريزه يبأ نم عمسي مل ردكنملا نب دمحم» :07071) هبقع رازبلا لوق امهتافو «يمثيهلا لاق اذكو :تلق (1)

 امب عبشتلاو «مهريغ دهجب ولو قيقحتلاب رهاظتلاو دقنلا ةوهش هنع مهلغش !هونسحو مهتداعك ةثالثلا هنع لفغو ٠ . عطقنم رهف

 اذهو :تلق :: «ادايز ىمسي نم دانسإلا-يف سيل نكل : (!)الق .دايز هاور اذه :رازبلا لاق . . .نسح# :اولاقو ءاوطعي مل

 حيحص وه امنإ ثيدخلاو ء(۳۹۲ /۳) هراتسألا فشكا ىلع هقيلعت يف هلوق رهف :يمظعألا خيشلا نم هوقرس كاردتسالا

 ١ .اتزمر امك هريغل
 امنإ روكذملا مهلا نأ ءاومهوأو اوطلخف : :(0919/51/) مقرب هيلإ نرقلعملا هأزع كلذ عمو : يجانلا هيلع بن مهو دواد يبأ ركذ (۲)

ELL ELا ل ل  

 !نابح نبا ظفلب ثيدحلا مامت دنع يه
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 هللا کذب ملف لَحَم اذإو .ًءاشَع الو مکل َتيِبَم ال : ناطيشلا لاق ؛ هماعط ةنعو هلوخُد دنع ىلاعت هللا ركذف یب

 ٌتيبَملا مكر دأ :ٌناطيشلا لاق ؛هماعط َدْنِع هللا رکی ْمَل اذإو ٠ «ٌتيِبَملا متد : :ناطيشلا لاق ؛هلوخُد دنع

 . ؛ءاشعلاو

 جام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 هللا يضر - ا هللا لوسر ٍباحصأ نم ناكو - يِشْخَم نب ةيمأ نعو (فيعض) (۲) - 1181-0

 .ةّرخاو ُهلَوأ هللا مشب : ٌلاقف «هیاعط رخآ يف ناك ىَّبح هللا مسي ْمَلف ظني لت لاو لاب ناك الجر ّنأ : نع

 .«ةءاق الإ ٌءْيّش هنَطَب يف قب امف « ىّمَس ىٌح هّعم لكا ٌناطيشلا لاز اما : للك بلا لاقف

 .""”دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو يئاسنلاو دواد وب هاور

 مل» : ينطقرادلا لاق :ءايو ةروسكم ةمجعم نيش امهدعب ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميملا حتفب (يِشْخَم)

 .؟هريغو يرمنلا رمع وبأ لاق اذكو . ثيدحلا اذه ريغ يَ يبنلا نع ةيمأ دنسي

 مم انزضح اذإ انك :لاق هنع هللا يضر - ناميلا نبا وه  ةفيذح نعو (حيحص) (۳) 71١4-4

 امّئاك م يارعأ ءاجف ءاماعط هم انرضح اًنأو ءا هللا لوسر ادبي ىتح هدب اندحأ غضب امام ا هللا لوسر

 مصل تحدق لد املاك ةيراج تاج مث هديب كلي هللا ٌلوسر ٌدَحأف ؛ماعطلا يف هدي َعَضيِل بّهَذف «ُمَقدُي

 هيلع هللا ٌمْسا كذب مل يذلا ٌماعطلا ُلحَتسَي ناطيشلا نإ" : :لاقو اهديب يَ هللا لوسر ّدخأف ؛ماعطلا يف اهدي

 يسفن يذلاو ءاهديب ٌتذخأف ءاهب لحي ةّيراجلا هذهب ءاجو ؛هديب ُتذخأف ؛هب ٌلحتسي ّيبارعألا اذهب ءاج هّنِإو

 . ؟امهيدُيأ مم يدي يفل هدي نِ هديب

 ©"”دواد وبأو يئاسنلاو ملسم هاور

 . «(لكألا دعب دمحلا) [باب ]١١- يف سابع نبا ثيدح يف ةيمستلا ركذ يتأيو» : ظفاحلا لاق

 (ءاسنلاو لاجرلا ىلع هميرحتو «ةضفلاو بهذلا يناوأ لامعتسا نم بيهرتلا) 1

ETيف ٌبرشي يذّلا» : لاق كَ هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ًةَملَس مآ نع (حيحص) (1)-  

 ش . منهج ران هنطب يف ُرِجْرَجُي امّنإ ؛ةّضفلا ين
 . ملسمو يراخبلا هاور

 ؛ةّضفلاو ٍبّهذلا ةينآ يف برشي ْوأ ٌلكأي يذلا نإ : لاق هلي هللا وسر َّنأ : جاسمل ةياور يفو (حيحص)

 .(مّنَهَج ران هنطب يف ُرِجْرَجُي امّنإ

 .(۲ /۹ ق) «یربکلا» يف ف يئاستلا دنع وهو ١ 85) ةدرفملا بدألا» يف يراخبلاو «(٠۳۸و ۳٤٦ /۲) ًاضيأ دمحأو : تلق 22

 . يبهذلا هعبتو : عبط نب نباج ريغ هنجوري حلا ؛ ؛لوهجم» :ينيدملا نبا لاق «(نمحرلادبع نب ىنثملا) هيف نإف ؛الك : تلق ' (۲)

 ۲/٥۹(. ق ةميلولا) «ىربكلا» يف يئاسنلا دنع وهو

 ةصق ميدقتب )5//1١1-1١8( ملسم دنع وهو ؛هوحنب (لمعلا -۷) يئانسنلا اذكر ء(519/57) دواد يبال قايسلاو :تلق (۳)

 . يبارعألا ةصق ىلع ةيراجلا

AYo 



EF, مّنهَج ْنِماران هنطب يف الجرح» . 

 ١ :لوقي لي هللا لوسر تغمس :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو (حيحص) (1) - 2 711١
 ا ءاهفاحص يف اولكأت الو ءةَّضفلاو بهذلا ةبنآ يف اوبرشت الو «ّجابيدلا الو ريرحلا اوسبلت
 .ةرخألا يف مكلو

 1 . ملسمو يراخبلا هاور .

 سبل نم :لاق هلك هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 070 1117 - ۳۷۱
 ينا يف برش ْنَمو ءةرخآلا يف ُهبرشَي ْمَل ايندلا يف ٌرمخلا برش ْنَمو «ةرخآلا يف هبي مل ايندلا يف ٌريرحلا
 . هةّنجلا ٍلهأ ٌةينآو ءّنجلا ٍلهأ ٌبارشو ءَّنجلا لهآ ٌسسابِل- :لاق مث  ءقةّرخ الا يف اهب برشي ّمَل ةّضفلاو بَهذلا

 . ١[ /سابللا ١8 ىضم] . «داتسإلا حيحص حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 نب نم :هللكي هللا ٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا: يضر رَّمْع نبا نَعو (قيعض) (1)- 1784 ۲

 . 14م بف اوم ىلع دج را هجوز ىلع لدا بح نول و ن وشی "ا نأ يف َبِرَشو ٌريرحلا
 1 . ةبيط ابأ ملسم نب هللادبغ الإ تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 يف ءاج امو ؛لامشلاب برشلاو لكألا نم بيهرتلا) -؟
 (حدقلا ةملث نمو ءاقسلا يف نم برشلاو ءانإلا يف خفنلا نع يهنلا

CRE VYنع  Eلكي ال: :لاق لك هللا لوسر َّنآ ؟انيطتالل  

 لولا |: اهيف ديزي عفان ناكو :لاق .«اهب ٌبرشيو هلامشب لأي ناطْيشلا ¿ن َّنإف ءاهب َنّرْشَي الو ءهلامشب مكذحأ

 . اهب طْمُي الو ءاهب ذخاي

 .هوحلب دواد وبأو كلام هاورو . ةدايزلا نودب:يذمرتلاو '''ملسم هاور

 مكث لای : لاق كو يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۲) 9114 - 34
 يطعُيو لاش برشيو ءهلامشب ٌلكأي ناطيشلا نف ؛هنيميب طلو «هنيميب ْذْحأيْلو .هنيميب بَل هنيمتي

 .«هلامشب ذخأيو «هلامشب

 انف ؛ةّضف وأ حد نم ِءانإ يف برش نم : هل ىرخأ ةياوار يفو .

 . م یحص دانسإب هجام نبا هاور

 ا : هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (نسح) (۴۳)- ۶ ۲۱۱١

 :يؤونلا نع ع يجانلا هدافأ . ناس رق تدر تنوفا ب يهر ؛ةرجرج هل عمست عباتتم عرجب هنطب يف اهيقلي : يأ ؛براشلا :يأ )١(

 . (ةينألا) ةظفل ؟عمجملا* يف الو يناربطلا# يف سيل (۲)

 اذه ىلإ فلولا نم ةراتإلا عم ١ /حاكنلا- ۱۷: حلا يف ات دع ؟ىرخأ ثيداحأ .يف ةتباث ةلمج طقنلا لحس فرق

 . .ثيدحلا

 -[ش] .[لصألا نم هانلقت ا نو امالا لتس انج انلق]
 )1١85(. «درفملا بدألا» يف يراخبلا اذكو : تلق )6

 )۱۲۳١(. ؛ةحيحصلا» يف اهضعب تجرخ دهاوشو ىرخأ قرط هل نكل «لصألا يف هتنيب رظن هيف (9)

ATT. 



 نيأف» : لاق ؟دحاو سفت ْنِم ىَّوْرأ ال يّنِإف : لاق .«اهق رشأ» :لاقف ؟ءانإلا يف اهارأ ةاذقلا : ٌلجر لاقف .بارشلا

 . "سفن مث] كيف ْنَع ًاذإ َحدقلا
 . . «حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ناو «حدقلا ِةمْلُث نم برشلا نع يَ هللا ٌلوسر ىهن :لاق هنعو (هريغل ص) 7١١55 - )٤(

 . بارشلا يف حقي
 يرصملا ليئوُْيَح نب نمحرلادبع نب ةرق ةياور نم امهالك ؛؛هحيحص) يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 . يرفاعملا

 ءءانإلا يف َسّفَتَتي نأ ىهت لب ّيبنلا نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (2)- 7119-8110

 . (حیحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 يف نفي نأو ءاقسلا يف ْنِم ٌلجرلا برشي ْنأ ىهن ةا هللا ٌلوسر ّنأ : هظفلو «هحيحص» يف نابح نباو
 . ءانإلا

 نع يهنلا يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا ىورو» :(ظفاحلا لاق) (حيحص) (7) ٠-7018

 . «ةداتق يبأ ثيدح نم ءانإلا يف سفنتلا

 ءانإلا يف ٌسّفنَتُي ناك يب ّيبنلا نأ : هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (۷) - ۲۱۹ ۸

 .«ىوزأو ًارْمأ وه» :لوقيو .ًاثالث

 .«بيرغ نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور
 ئيدح] اذه» :لاقو ثالث [ءانإلا يف] لتي ناك يك ّيبنلا ّنأ : سنأ نع َةَمامُت نع ًاضيأ ىورو - ۹

 مث :؛ةرم لك هيف نع حدقلا نيبي ناك هنأ ىلع لومحم اذهو» : ميظعلادبع (ظفاحلا لاق) .)لحيحص [نسح

 . ؟ءانإلا يف سفنتي ناك هنأ ال ؛مدقتملا ديعس يبأ ثيدح يف ءاج امك سفنتي

 نع هلي هللا وسر یھت :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (۸) - 717١

 .اهْنِم َبرشُيف اهُماوْفأ رّسكت نأ ينعي . ةيقشألا ثانتخا

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور
 يف نم بّرشُي نأ یھت كي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4- ۲۱۲۱-۱

 نابح نبا ًاضيأ هنع هاور دقو هريخأتو ميدقتب كلام قيرط نم هدنع يهو ؛يذمرتلا ةياور نم تطقس هأطوملا# نم ةدايز (1)

 . (9850)ةحيحصلا# يف جرخم وهو .«ةدايزلاب مكاحلاو

 نم ةملثلا يف عمجتي نأ ىشخي دق امل كلذ َّنأ رهاظلاو. ءرخآ ثيدح يف كلذب ًاحرصم ءاج امك هنم رسكلا عضوم :يأ (؟)
 5249) ثيدحلا رظنا . ملعأ هللاو .قيقد يبط يهنلاف ءاهنم برش اذإ فوجلا ىلإ اهنم ءيش برستيف ,ميئارجلاو خاسوألا

 ٠ :. ١ . (ةحيحصلا

 , (۳۸۷) «ةحيحصلا# رظنا « ىلوألا ًاضيأ هدنعو «هريغو ملسم هاورو ؛(٠۱۸۸) ةنم ةدايزلاو :تلق (۳)
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 ا .. . . ءاقّسلا

 ل ل ل ا لا نو

 . «يراخبلا طرش

AYنا یوو هن لور نينا » لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (بفيعض) (۱)- ۱۲۸۰ -  
 E ؛؛ةكتخاف ٍءاقس ىلإ ليللا ّنِم ماق «كلذ نع ةي هللا ٌلوسر ىهت ام دعب ًالُجر نأو . . «ةيَقْسألا

0 
00 

 . تاقث هدانسإ ةيقبو «مارهو نب ةملس نع حلاص نب ةعمز قيرط نم هجام نبا هاور

 . هنم برشف جراح ىلإ همف رثسك اذإ : هثنتخخاو ءاقسلا (َثَنَح)

AYا  eموي ةوادإب اعد لك ينل نأ : هيبأ نع ستا نب  

 1 : . «اهيف ْنِم برشا مث د ةوادإلا َمَف ْثنَتْخ :لاقف حا

 دعب ناك يهنلا رب نأ رحال : لاقو «يقهيبلا هقيرط نمو ا هاوز
 يف فعضي رمع نب هللادبع «حيحصب .هدانسإ سيل» :لاقو ًاضيأ يذمرتلا هاورو» :(ظفاحلا لاق). .«اذه
 ف 1 . ؟ملعأ هللاو . ل مأ ىسيع نم عمس يردأ الو «ثيدحلا

 (اهطسو نود ةعصقلا بناوج نم لكألا يف بيغرتلا) -

 :اهل لاقي عصف لل ناك : لاق هنع هللا يضر رب نب ةلئاذبع نع (عيحص) ( 19 7157-44

 اوُنتْلاَ ءاهيف درت ذا دقو ينعي ؛ةَمِصَقلا كلت ىنأ . ىحضلا اودجسو اوَحِضأ اًملف «ٍلاجر ٌةعَبرأ اهلِمْخي كالا

 ينلعج هللا نإ :ل هللا لوسر لاق ؟ةسْلجلا هذه ام : ٌيبارعأ لاقف . ل هللا لوسر "اج اور اًملف ءاهيلع

 مُكل رايي اهتّوزذاوعو ءاهبناوج ْنِم اولک» : ال هللا ٌلوسر لاق منا. «ًادينع ار ابَج ينلعجت ْمَلو .ًاميرك ًادبع

 . «اهيف
 ١ .هجام نباو دواد وبأ هاور

 0 .اهالعأ يه : ةمجعملا لاذلا رسكب (اهتوُرْذ)

 ةدايز نيقوكملا نيبامو ءاي تجرخف ؛ءاقملا يف نم برش الجر نأ تتبأف[: بويا لاقل : هصت ام ثيدحلا بقع انه )1(

 نم وهو «ةريرخ يبأ ثيدح نم ًالوصوم ثيدحلا مامت لعجي هلال «فرصتلا ءوس نم اهل فنصملا فذحو «(مكاحلا» نم

 لا را . «هنتني كلذ َّنأل» : ظفلب ةشئاع نع يهنلا ليلعت حص دقو .عطقنم وهف «- ينايتخسلا وهو  بويأ لوق

 1 ا اإ مهتداعع اهوكرتكتي ملفت ةناهلا ةدايزلا نه نع ةلالثلا نوتلغبلا لفغ ر ۳44)

 يذمرتلا دنع عقوو ۲/۲١۷(« /۲) «بعشلا» يف ًاضيأ يتقهيبلاو ء(١۳۷۲) «دواد يبأ» يف عقو اذك ءارغصم ةلمهملا مضب .(1)

٠ ENS SSالد لاق هنأ ذواد يبأ نع يرجآلا ىور دقف «ميدق فالتخا هنآ رهاظلاو  

 نع : لقي ملأ «ًالسرم ىسيع نع رمع نب هللاديبع نع ناطقلا هاورو «ءرمع نب هللادبع نع حيحصلاو «هللاديبع نع فرعي

 يعاد الف . E «ىسيع ىلع هرادمف ءرغصملا وأ ربكملا وه ناك ءاوس :لوقأو .«بيذهتلا» يف هركذ «هيبآ

 : . يقهيبلا هلاق يذلا راهظتسالل

 . ماعطلا ىلع لي هسولج تائيه نم ةئيه هذهو .هيتبكر ىلع سلج :يأ "77

ATA 



 زنت كربلا : لاق يلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو «ءريغل ص) (؟) - IY مام

 .«دطّسو نم اولگات الو لاح ْنِم اولُكف «ماعطلا سو

 بئاسلا نب ءاطع نع مهلك ؟«هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ اور

 . ؟حيحص نسح ثيدح» : هل ظفللاو  يذمرتلا لاقو . هنع ريبج نب ديعس نع

 ىلعأ ْنِم ْلُكأي الف ءًاماعط مكُدحآ لكا اذإ» : ی هللا ٌلوسر لاق :هريغو دواد يبأ ظفلو (حيحص)

 . «اهالعأ ْنِم نزن ةكربلا إف ؛اهِلَفْسأ نم ُلُكَأَيِل كلو ءةّفْحِصلا

 (””ربخلا حص نإ نيكسلاب هعيطقت نود محللا سهنو «تيزلاو لخلا لكأ يف بيغرتلا) 5

IYE ATام :اولاقف مآل هلهأ لاس قو هللا وسر نأ :هنع هللا يضر رباج نع (حيحص) (1)-  

 ُتْلِز امف :ٌرباج لاق . هللا مادإلا مع « ٌلخلا مادإلا معن :لوقيو هب لاب لّمجف هب اعدف م

 . رباج ْنِم اهتعمس ُذنم َّلَخلا ٌبحأ ٌتلِزامو : عفان نب ةحلط لاق . ل هللا ٌيبن ْنم اهّيعمس نم لكلا ٌتحأ

 . ُلَخلا ٌمادإلا َمْعِ ز» :هنم هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ یورو .2؟”لسم هاور

 لوسي لم ند كلا اخ للا نضر بلاط: هجر جاع 21 ضر (هريغل ص) (۲)- ۲۱۲۵ ۷

 َرفقأ امف «هيبرق» : للك ٌيبنلا لاقف . ّلَحو ٌةَسِياي سك الإ ءال : تقف .«؟ءيش ْنِم مك دنع له» :لاقن ب هللا
 . ٨ٌ هيف مذا نم تيب

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 :ثلاق دعس ّمأ ينتث اح :لاق ©“ ”ناذاز نب دمحم نع هجام نبا یورو (عوضوم) (۱) - ۱۲۸۷-۸

 َلاقف .ٌلَحو ٌرْمَتو ٌربخ اندنع :تلاق .؛؟ِءادَغ ْنِم ْلَم :لاقف ءاهّدنع انأو ةشئاع ىلع لي هللا ٌلوسر لحد

 . لح هيف ترقي ملو لبق ءابا مادإ ناك للف ؛لخلا يف كراب هللا ٠ خلا ٌمادإلا ٌمعن» : لكي هللا لوسر

 َتيِزلا اولك» : لاق الإ هللا لوسر نع هنع هللا يضر ِدْيَسُأ يبأ نعو (هريغل ح) (۳) ۔ ۲۱۲۹-4۹

 .(ةكرابم ةرجش ْنِم هَّنِإف ؛ هب اوُنهَّداو

 )١( ؟يذمرتلا» يف اهدورو مدعل اهتفذحق ؛«يقا ةدايز لصألا يف .

 دقو «طالتخالا لبق هنم اعمس امهو .نايفسو ةبعش هنع هاور دق نكل ءطلتخا ناك هنأل هب ثيدحلا لالعإ ىلإ فلؤملا ريشي (؟)

 )5١55(. ؟ةحيحصلا# رظناو . ۱۹۸١( /۳۸ /۷) ؛ءاورإلا يف هتجرخ

 .«فيعضلا) ىف هئيدح (۳)

 :21789/5) رباج نع نيفلتخم نيقيرط نم هدنع نيتياور نم بكرم وه امنإو :«ملسم# دنع سيل فنصملا قايس ْنكل :تلق (5)
 .هدنع تسيل اهّنأل ٍاهتفذحف «ةثلاثلا ةرملا يف ٠ مادإلا معن» : لصألا يف ناكو

 جرخم ثيدحلاو . يذمرتلا نم هتححصف (مادإ) :لصألا ناكو «مذأ الب ماعطلا : (رافقلا) و .الخ ام : يآ هرفقأ امف» :هلوق (9)

 .هل دهاشل ٠( ) «ةحيحصلا» يف

 هتاف نكل «ثيدحلا ةلع هنأ ىلإ ريشيل ؛ةدعاقلا يه امك يباحصلاب ءدبلا نود هب أدب امنإ فلؤملا لعلو «كورتم يندم :تلق (0)

 ةغيصب هريدصت ىلوألا ناك سيلأ مث !عضولاب متاح وبأ هامر دقف ؛هنم رش  نمحرلادبع نب ةسبنع وهو  هنع هيوار نأ
 !؟. . .فالخ هيفو هجام نبا هاور :ءاش نإ لوقي مث (يور) : ضيرمتلا

 م4594



 . «دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلاو . . ؟بيرغ ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 هنإف ا كيرلا ا لاق ًاعوفرم ةريره يبأ نع يورو (ًدج فيعض) (1) - ۱۲۸۸ - ۳4۰

 : . اكرام ص بط

 ا اا اور

TITY |ولك كو هللا لوسر لاق : نامل نير بالخل عيرلط نسوان لل قا  

 1 . ةكَرابُم ٍةرِجَش نِ هّنإف ؛هب اوُنِهداو تيزلا
 ةياور يف برطضي يقازرلادبع ناكو «قاززلادبع ثيدح نم الإ هفرعن ال» :لاقو يذمرتلاو هجام نبا هاور

 . لاق امك وهو .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص»::لاقو مكاحلا هاورو .«ثيدحلا اذه

 قناع : لاق ةي هللا لوسر نإ :لاق ةيمأ نب ناوفص نعو (فيعض) (۳) - ١١84-55
 ٠ . «أرمأو انهأ هنإف ؛ "اهن

 هللا لوسر ينآر :لاق :هظفلو ؛ءدانسإلا حيحص» : لاقو مكاحلاو «هل ظفللاو يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور
 انآ للف ؛ٌكيف نم محلا برق :لاق . َكِئَك :ٌتلق .«!ٌناوفص اب»: : اقف «يديب مظَملا ٍنَع محلا دخ انأو يك
 ش : ش 1 .أرمأو

 ثراحلا نب هللادبع نع ملعملا ةيمأ يبأ نب ميركلادبع نع يذمرتلا هاوز» :(ميظعلادبع ظفاحلا لاق)
 «هاو اذه ميركلادبع» : (ظفاحلا لاق) .««ميركلادبع ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه» :لاقو .هنع

 كيد نم. مكاحلاو دواد وبأ هاورف ءهثيدح ريغ نم يور دقو «ةعباتم ملسمو ءًاقيلعت يراخبلا هل ىور
 !.””هلعأ هللاو . ناوفص نم عمسي مل نامثعو . هنع ناميلس يبأ نب نامثع نع ةيواعم نب نمحرلادبع

 محلل اعطت ال» : :لاق فَي هللا لوسر َّنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (ركنم) (4) 1540 501
 .ةأرمأو اها هنإف ؛ ؛ًاشؤن هوُشَهْلاو «مجاعألا عينَص نم هاف ؛ ؛ نيكسلاب

 ؛ حين همسا اذه رشعم وبأو .اهنع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءرشعم يبأ نع هريغو دواد وبأ هاور
 .«ىّلص م لكأف «قاش فنتك نم ٌرمخا» اب ّيبنلا نأ حص دقو «هيلع ركنأ امم ثيدحلا اذه نكلو «كرتي مل
 0 .«؟!لعأ هللاو

 (ماعطلا ىلع غامتجالا يف بيغرتلا) د

 هللا يضر هداج نع هيبأ نع برح نب يشحو نب برح نب يشحو نع (هريغل ح) (1) - نيل
 . قرفتت : ا ور ا ا قاع نوبت لاق ؟عَب ر :اولاق : لاق هنع

 هيفو (۳۷۹) ةةحيحصلا» يف هتنيب امك «لسرم هنأ هنم حجارلاو «يذمرتلا هيلإ راشأ يذلا بارطضالاب دودرم وهو ؛لاق اذك ()
 .هيوقت هل دهاوش جيرخت

 .اهعيمجب ذخالا : ةمجعملا نيشلاب (شهنلا) و .نانسالافارطأب محللا ذخأ : ةلمهملا نيسلاب قفز

 , (51917) «ةفيعضلا# يف هتجرخ دقو . ةيواعم نبا :ظفح ءوس يهو ىرخأ ةلع هيف : تلق فرفز

 . حيجن ثيدح ةراكن ىلإ حيحصلا ثيدحلا اذهب فلؤملا ريشي )6(

AY 



 .«هيف ْمُكل ُكَرابي ؛هللا مسا اورکذاو .مكماعط ىلع اوعمتْجا» :لاق

 . .«هحيحصاا يف نابح نباو هجام نباو دواد وبأ هاور

 لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ًاضيأ هجام نبا یورو (ًادج فيعض) (۱)- 6-١١4١

 .«ةَعامَجلا عّم ةَكرَبلا نإ ؛اوقّرغتَت الو ًاعيمج اولك» : لي هللا ٌلوسر
 .ثيدحلا يهاو ؛ريبزلا لآ نامرهق رانيد نب ورمع هيفو

 نيالا ٌماعط» : ل هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) () 4-5

 . ؛ةَعبْرأْلا يفاك ةئالثلا ٌماعطو «ةّتالثلا يفاك

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ٌماعط» :لوقي اڳ هللا لوسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۳) ۔ ۲۳۰ ۔ ۷

 . (ةينامتلا يفكب ةعّبرألا ٌماعطو ءَةَعَبْرألا يفكي نيالا ٌماعطو ءِنْيَتْنالا يفكي دحاولا

 .هجام نباو يذمرتلاو ملسم هاور

ITY °جوس اا وار رحلس]  sS e 

 . «ةعامجلا ىلع هللا ديو” :هرخآ يف دازو

 اولک» : ءا هللا ٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (هريغل ج) (0)_ ۲۱۳۲۴ ۸

 . "عب ةعبزألا يفكي نينثالا ًماعطو « نيالا يفكي ٍدحاولا َماعط َنإف ؛اوقّرتَت الو ًاعيمَج

 . اطسوألا» يف يناربطلا هاور

 ماعطلا ٌبحأ ّنإ» : لل هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (هریغل ح) (3) - 715-84

 .٠يدّيألا هيلع ْتَرْيك ام هللا ىلإ

 دقو ؛داور يبأ نب ب ديجملادبع ةياور نم مهلك ؛«باوثلا باتك يف خيشلا وبأو يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 ."راكن ثيدحلا اذه يف نكلو «قثو

 (رطبو اهرش براشملاو لكاملا يف عسوتلاو عبشتلا يف ناعمإلا نم بيهرتلا) ۷

 لكأي ٌملسملا» : ال 6 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) - ۲۱۳۲ ۰

 .«ءاعمأ ةَعْبَس يف ٌرِفاكلاو «دحاو "' ىعم يف

 . مهريغو هجام نباو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 مجعملا» نم بيوصتلاو ؛ةطوطخملا يف كلذك هنإف ءميدق أطخ هنأ رهظيو ؛ةرامع ةعوبطم يف اذكو ؛«ةينامثلا» :لصألا )١(

 «ةحيحصلا» يف هتجرخ دقو .ريخأتو ميدقتب نكل كلذك ًاضيأ «ريبكلا» يف ف هاورو .يتروصم نم !١/195571( مقر) «طسوألا

6591 

 . ملعأ هللاو .هل دهشي ام بابلا يفو اميس ال «ةراكنلا هجو يل رهظي مل :تلق (1)

 دودمملا عمجو «(بانعأ) و (بنع) لثم «(ءاعمأ) هعمجو «هدم نم رهشأ هرصقو ؛نارصملا :(ىعملا)» :«حابصملا» يف (۳)

 .«(ةرمحأ) و (ةرامح) لثم ؛(ةيعمأ)

 مما



 وسر كلذ رك ؛ًاليلق لکا ٌلكأي ناكف ٠ مشان ًاريثك لکا لكأي ناك الجر نا : يراخبلل ةياور يفو
 . ءاعْمأ ةَعْبَس يف لكأي رِفاكلا َّنإو «ِدحاو ٌّىَعِم يف لكأي َنمؤملا نإ : :لاقف ءا هللا

 يلج ةاشب ال هللا ٌلوسر هل اق ''رفاك فيض هفاض ا هللا لوس ّنأ :لاق ملسمل ةياور يفو

 هلا م اوايش عبس بالج برش ىتح ءاهبالج برشف ىرخأ مت ءاهبالحإ برف .ىرخأ مث ءاهبالج َبِرَشف
 :4ل5 هلا وسر لاقف اهي ملف یرغا مث ا بردف ادي ل دلل كونو ل رئأف + مسا حض

 . ءاعْمأ ٍةَعْبَس يف ُبَرشي ٌرفاكلاو ؛ٍدحاو ّىعم يف برشي نمؤملا»

 .هذه وحلب يذمرتلاو كلام هاورو

Ieها هللا وسر ثمن :لاق هنع هللا يضر بكي دنت نب مادقملا نعو (خيحص) (1) -  

 ءِهماعَطِ تق ؛ةلاحم ال ناك نإ هلص نقي ؛ تاب مآ نبا بحي «ٍنطب نِ ارش ءاعو يمد الم اما : لوقي
 .هسّقتل تلو «هيارشل ٌتلُثو

 a E باو ءهجام نباو «هنسحو يذمرتلا هاور

  )۳( - I1۲عف لوب نير ثلكأ : لاق هنع هللا يضر هيَ يبأ نعو (حيحص) 1
E TTT ءَكِئاشُج ْنِم فك !اذهأاي» : لاقف . اجت ُتلعجف ل ّيبنلا 

 «ةمايقلا .

 نب ریو فوع نب دهف هيف هادج واو لبا :(ظفاحلا لاق) .«دانسإلا ف : لاقو مكاحلا هاور

 . ۲ تاقث امهدحأ ةاور نيدانسإب رازبلا هاور ْنكل « « ىسوم

N (فوقومفيعض) ريبكلا» يف يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاورو» )۱( 1897-٠ 

 ال ىّبغت اذإ ناك ءايندلا قراف ىتح هنطب ءلم (ءاحلا ىلع ميجلا ميدقتب) ةفيحج وأ ّلكأ امف :اودازو ؛ يقهيبلاو

 ىّدغتي ال ىشعت اذإو ءىشعتي . ۱
 نيثالث نم ينطب تلم امف : ةفيسح ونبأ لاق.“ ايندلا يبأ نبأل ةياور يفو (فوقوم فيعض)

IVPدل لوس, تملبر اتم لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) (4)  
 . ةمايقلا موي ًاعوج مهّلوطأ ؛ايندلا يف امش مُهرتكأ نإف «كَءاشُج اًنع كد :لإقف

 ج يج: يذمرتلا لاقو ؛ هنع ءاكبلا ىيحي ةياور نم مهلك ؛ يقهيبلاو هجام نب باو يذمرتلا هاور

 لماذ نإ : لَو هللا لوسر لاق: لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ْنعو (هريغل ح) )٥( - مال
EE 

 .هقيرط نم اور دق ۰ /6) «أطوملا# و (177/5) «ملسم» نم هتححصف ؛؟ًارفاك ًافيض الڳ هللا وسر فاضأ» :لصألا (1)

 .امهنم اهتححصف ىرخأ ءاطخأ هيف ناكو

 «هدانلإ فعضإ ةتقذخف «ثيدحلا «. . . ماعطلل ثلثف هّسقن ّيمدآلا تبلغ َنإف» :لاق هجا نبا نأ الإ» :هصن ام لصألا يف انه )۲(

 ا . (41-47 /9) ؛ءاورإلا» يف جرخم وهو «هلبقامل هتفلاخمو

 . 2470 ؟ةحيحصلا» يف اهتجرخ دقو «باتكلا يف اهنضحب يتأي دهاوشو ىرخأ قرط ثيدحللو «ديج هدانسإ :تلق“ ()

 ملل



 . نسح داتسإب يناربطلا هاور
aهنع هللا يضر ٌنامْلَس ٌتعمس : لاق ينهجلا رماع نب ةيطع نع يورو (هريغل ص) (5)- ۲۳۹ -  

 ؛ايندلا يف ًاعَبش سانلا ٌرثكأ نإ" :لوقي ةَ هللا لوسر ٌثعمس يّنِإ ؛يِبْسَح : :لاقف ؛ هلك ماعط ىلع ه رك
 .«ةمايقلا موي ًاعوج مُهَلَوطأ

 :هرخآ يف دازو ؛ يقهيبلاو هجام نبا هاور

 .«رفاكلا ُّنَجو «نمؤملا نجس ايندلا !ُنامْلَس اي» :لاق (هريغل ص)

 هذه يف َتّدح ِءالب لَا :تلاق اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع نع يرو (فوقوم ركنم) (۲)- 1148-5
 . ْمُهئاوُهَش ْتَحَمجو .مهيولق ْتَفْعَضف «مِهْنادْبأ ْتَنِمَس مهُّنوطُب ْتَمَِش امل موقلا َّنإف  عبشلا ؛اهّيبن دعب ةَ

 .عوجلا باتك» يف ايندلا يبأ نباو ء؛ءافعضلا باتك» يف يراخبلا هاور

 :لاقف «نطَبلا َميظع الجر ىأر لي ّيبنلا َّنأ :هنع هللا يضر ةَدْمَج ْنَعو (فيعض) 000 1144-0

 . "كل اريخ ناكل اذه ريغ يف اذه ناك ؤل» : هعبصإب

 .يقهيبلاو مكاحلاو «ديج دانسإب يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 موب نينو : لاق ب هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره ىبأ نعو (فيعض) (4) - ۱۲۹ 1۸
 َمْوَيْمُهَل ميت القط : معتش ْنإ اوؤَرفاو ءةّضوعب َحانَج هللا دنع نِي الف «بورّشلا ٍلوُكألا يلبوطلا ميظَعلاب ةمايقلا

 .«ًانْرَو ةمايقلا

 .- هل ظفللاو -"7يقهيبلا هاور

 موي ُنيِمّسلا ميظعلا ٌلجرلا ينايل هَّنِإ' :لاق ءراصتخاب ملسمو يراخبلا هاورو (حيحص) (۷)- ٠ - ۲١

 . «ةَضوعَب َحانَج هللا َدنع نِي الف «ةَمايقلا“

I-14هوجو يف عوجلا ىلإ كي هللا لور َرظن : لاق ٍدوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (8) -  

 . «اهلفمي هيلع حاريو ٍديرلا نم ٍةَمْضقلاب ْمُكدحأ ىلع ىَُْي نامز ْمُيلع يناس هّنإف ؛اورينأ» :لاقف ءهباحٌصأ

 . دموي مكنم ٌريخ ٌمويلا مشن لب : لاق ؟ريخ ٍذئَموي نحن !هللا لوسر اي :اولاق

 .ديج داتسإب رازبلا هاور

OE EYNمأريخ مولا مشنأ» : ل هللا لوسر لاق : كافل هللا يح ناعم  

 ْمُثرَتسو ءىرخلأ يف حارو لح يف ادغو «ىرخأب هيلع يرو ځلو زبخ زبخ ْنِم ةنفجب مدح ىلع َيِدُع اذإ

 . ريخ مويلا مّثنأ لب :َلاقف .ةدابعلل غرفتن «ٌريخ ٍذِئَموي نحن ْلَب :انلق . 1؟ةَبغكلا رت رسن امك ْمُكّتويب

 يف يبهذلا هدروأ .ًافوقوم اهنع هدنسب يرصبلا ةزمح انثدح :يلصوملا ديبع نب ناسغ قيرط نم (1/13) هجرخأ :تلق )١(
 .هفرعأ مل ةزمح هخيشو ؛هريكانم نم (يلصوملا) ةمجرت

 «ةفيعضلا» يف هتجرخ كلذلو «ةبحص هل تبثت مل (ةدْعج) و ءدحاو هنع ةياورلاب درفتو ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل نم هيف : تلق قفز

(ITY) 

 . فيعض ؛يرملا حلاص (5770) يقهيبلا هدانسإ يف : تلق (۳)

AYY 



 . هلشحو «[«فيعضلا» أ/ ]١8/ «سابللا» يف ف مدقت ثيدح يف يذمرتلا هاور

 باص :لاق يي يبنلا باحصأ ْنِم ناكو 2” ٍرْيَجب ِنْبا ِنع يورو (ًادجل فيعض) (0)_- 195-0١

 ٍةَعئاج ؛ايناللا يف ةَ ٍةَمِعان ةَمِغاط سف ٌبْرال الآ» لاق مث « يطب ىلغ هو رجح ىلإ دف «ًاموب عوج ل نا

 ش . مر اهن وعو سكب نهم ب الا یه اھل وهو ھی ل مرک ٌبْرالأ «ةّايقلا موي ةيراع

 .ايندلا يبأ نبا هاور

 نم ًاماعط ينطب تذل ام : لاق هنع هللا يضر جالجللا نعو. (فوقوم فيعض) (5) - ۲۹۷ - 11۲

 . . يتوق ينعي . . يبسح ُبَرشأو ؛يبسح لآ وكي هللا لوسر َعَم ُتْمَلْسأ
 يف نيسمخ ؟ةنش نيرشعو ةئم شاع دق ناكو» :دازو ىقهيبلاو «“ اب ال دانسإب ئناربطلا هاور

 ١ .«مالسإلا نيعبسو ةيلهاجلا

 E Nena (فيعض) (۷) - ۱۲۹۸ - ۴
 :يفارشإلا نِ نيم مويلا يف لكلا فز الإ لش كل توكي نأ ني امأ !ٌةشئاع اب :لاقف قيوم مويلا

 .24َنيفرشملا بحب ال هللاو#

 : i : .ةعيهل نبا هيفو « يقهيبلا هاور .

 ال هللاو» ؛ُفَرَم موي لك ةَلكأ نم رنا !؟كّنْطَب ايندلا ِتْذَحَنا !ةشئاع اي» : لاقف :ةياور يفو (عوضوم) 1
 . 4 َنيفِرْسُحلا بحي

 نما : اا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (عوضوم) (۸)- ۱۲۹۹ 114

 . «َتْيهَتشا ام ّلك ّلكأت ْنأ فارشإلا

 ريغ نتمل ا حا «يقهيبلاو ؛"عوجلا باتك» يف ايندلا يبأ نباو ءهجام نبا هاور

 هریغ هنسحو ءاذه

 ملم يشغل لو EES E مع ملم

 .«ىوهلا ٍتالِضْمو «مكچورُفو مُكنوطب يف علا ٍتاَهش
 .[7 /ةنسلا-۲ ىضم] .تاقث هلاجر مهديناسأ ضعبؤ ؛رازبلاو يناربطلاو دمحأ هاور ٠

 ٠ (7854) «ةفيعْبضلا» يف جرخم وهو «ةباغلا دسأ) و «لامكإلا» نم تبثحلاو ؛(ريجُب يبأ) رداصملاو خسنلا ضعب يف عقو 2220

 ا لاقو ۱۸١( /9) «تاقثلا» يف نابح نبا هركذ « يعاقعقلا ديلولا نب ىلعملا (۲۱۸/۱۹-۲۹) هیفو .لاقاذك (۲)

 ءالعلا نب نمحرلادبع نع هقيرط ريغ نم جارسلا اور دقف ؛هقوف ةلعلا نأ رهاظلا : لوقأو !؛هفزعأ ملو» :«عمججملا» يف لاقو

 وهف ؛؛؛نازيملا» يف امك يبلحلا ليعامسإ نب رشبم ريغ هنع ىور ام اذه نمحرلادبعو '؛هدج نع هيبأ نع جالجللا نبا

 ١/1598(. /۲) ؟بعشلا يف يقهيبلا هجرخ:أ هجولا اذه نمو . ةلعلا وهف . لوهجم

 :ىلرالا ةقورلا فالخ؛ نياك ةحيهل نا نود اهيف نات ؛ریک لهاشت هيقو .«فغض :هدانسإ يف» "هذه بقع يقهيبلا لاقؤ (۳)

 .(01557) «ةفيعضلا" يف هنايبو

 )٤( !ةفيعضلا» يف تتش نإ اهرظناف ءاهنم نيتنئاب ؛تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هركذ ءللع هيف :تلق )51١(:
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 ُنْي مع ينقل : لاق امهنع هللا يصر هللادبع نب رباج نعو (فوقوم هريغل ح) (۱۱)- 5144-75
 لمجف ؛مَهْردب امل مهل ُتعَتاف يلهأ مرق :تلق ؟رياج اي اذه ام :لاقف ءمَمْردب امل ُتنَبا دقو ٌباَّحلا
 ١ .َرَمُ يلا ملو ينم طقس مهزدلا نأ كيم ىتح !يلهأ مرق :ُدربرَمُم

 . يقهيبلا هاور

 . محلل مهتوهش تدتشا : يأ «يلهأ مرق» : هلوق

 نع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع َّنأ ؛ديعس نب ىبحي نع كلام ىورو (فيعض رثأ) (۹)- ۱۳۰۰-۷
 َنيأف ! ؟هّمع ٍنباو هراجل هَطَب يوي نأ مكُدحأ ديرب امآ :رمُع لاقف ؛مْحَل "امج هَعَمو هللادبع نب رباج َكَرْذأ
 . ؟(اهب ْمُتمتمَتْساو ايندلا ٌمكتايَح يف متاع مَا : ةبآلا هذه مكنع بَعْدَ

 .«هلوق ًالوصومو السرم رانيد نب هللادبع نع يورو" :يقهيبلا لاق

 تابيطلا ىلع نومدُقُي نيذلا رافكلل ناك نإو ىلاعت هللا نم ديعولا اذهو» :هللا همحر يميلحلا لاق

 تابيطلا يف نيكمهنملا ىلع هلثم ىشخي دقف ؛- «نوُهلا باذع نوزجت مويلاف» :لاق كلذلو - ةروظحملا
 هسفن باجأ املك ءٌدالملاو تاوهشلا "يف كبتري نأ نّمؤي ملف ايندلا ىلإ هسفن تلام اهدوعت نم نأل ؛ ةحابملا
 هنود ةدابعلا باب دسنيو ءطق ىوه يف هسفن نايصع هنكمي ال نأ ىلإ ريصيف ءاهريغ ىلإ هتعد اهنم ةدحاو ىلإ
 نوزجت مويلاف اهب متعتمتساو ايندلا مكتايح يف مكتابيط متيهذأ» :هل لاقي نأ دعبي مل اذه ىلإ رمألا هب لآ اذإف
 رمألا لوأ نم ضَوَرُمْلو ءاهكرادت بعصي مث هرشلا "ىلإ اهب ليمت امب سفنلا دوعت نأ يغبني الف (نوهلا باذع
 . ملعأ هللاو .«حالصلا ىلإ اهتداعإ يف دهتجي مث ؛داسفلا ىلع بردت نأ نم نوهأ كلذ نإف ؛دادسلا ىلع

 هيلع لّمَجو لوزهملا ٍمُحّللا َنِم ىَرَتْشا هنأ :رمع نبا نع “نيرو : يقهيبلا لاق (99 03١0-15١1
 نبا لاقف .رخآلاب َقَدّصُنو امُهُدَحأ لأ الإ ّطق كي هللا لوسر دنع اعَمَتا ام !هللاو :لاقو هدي رم عرف انمَس
 . كلذ ُتْلَعَف الإ ًادبأ يدنع ٍناعِمَتْجَي ال !هللاوق !نينمؤملا ٌريمأ اي ْمَمطا :رمُع

 اولُك» : لل هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو (نسح) (11)- 7140-4
 .«لّيِخَم وأ ٌفارْسإ ُهَطِلاَخُي ْمَلام ””[اوسبلاو] ءاوقّدصتو ءاوبّرشاو

 «أطوملا» نم بيوصتلاو ىنعملل دسفم أطخ وهو «(لماح) :لصألا ناكو :لماحلا هلمح ام :ةلمهملا ءاحلا رسكب )0
 .؟ةلاجعلا» و

 .ًاهجو هل لعلو ء«لصالااذک 7
 . ةطوطخملاو «يقهيبلا بعش» نم بيوصتلاو ء(نم هب) : لصألا قفز
 . ؟دانسإلا حيحص» : ةلهجلا ةثالثلا نوقلعملا لاق كلذ عمو .هدانسإ قسي مل ؛لاق اذك )4(

 .[ش] .[«فيعضلا» يف هعضوو ؛ءيشب خيشلا هيلع مكحي ملو]
 نإ: :ةياور يف دازو «(1871و ۱ /؟) دمحأ ءاور كلذكو ءهيجرخم دنع ةتباث يهو «ةطوطخملا اذكو ؛لصألا نم تطقس (9)

 "بعشلا» يف يقهيبلاو .يبهذلا هقفاوو ؛هححصو ١78( /4) مكاحلا هاور اذكو .«هديع ىلع هتمعن ىرت نأ بحي هللا
 !«ةليشم الو» : لصألا يف ناك ام اوححص الو !اهوكردتسي ملو مهتداعك اهنع نولفاغلا لفغ دقو )1/ 7170 ١(.
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 ِْ .«خيحصلا» يف مهب جتحم تاقث ورمع ىلإ هتاورو «هجام نباؤ يتاسنلا هاور ,

 ىلإ هب تعب امل ل للا لوس نأ: هنع هللا يضر ٍلبج ِنْب ذاعم نعو :(نسح) (۱۳) - ۲۱۴۹-۹

 ١ . َنيِمٌعَتَتملاب اوُسْيل هللا دابع نإ ؛ مُعَنَتلاَو ''اكاّيإ» : هل لاق نميلا ٍلْهَأ

 .تاقث دمحأ ةاورو يقهيبلاو دمحأ اور

 رارش لإ : لَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هزيغل ح) 140 -)١14(

 .«مهُئاسْجأ هيلع تتبنو «ميعنلاب اوُدغ نيذلا يتمأ

 . معنأ نب دايز نب نمحرلادبع الإ ؛تاقث هتاورو «رازبلا هاور

IEA؛ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (هريغل حل (19) -  

 يف نوقّدشتيو ا نونا رست «بارشلا َناولأ َنوبّرشبو ماما ناو ولاي يأ نِ لاجر ُنوكيس»

 : .«يتتأ رارش َكئلوأف ؛ ؛مالكلا

 ْ ا «ريبكلا» يف يناربطلاو ايندلا يبأ نا ءاور

 هللا لوسبر ثعمس : لاق هنع هللا يضر رفعج نب هللادبع نع يورو (هزيغل ح) (15) 144-۲

 . اللا يف َنوقّدشيو .ًاناولا مامطلا ني نولكاي دباور ءميعلا يف اوُدِلو نيذّلا ينم رارش : لوقي ي

 .[٦/ةبوتلا -14 يتأي] ثيدح,يف يناربطلاو ايندلا يبأ نبا ءاور

  )۱۷( - Hor:و ملا لوسر لاق :لاق ةنع هللا يضر بعك نب نأ نعو (هريغل ص) *

 هحَلَمو ُهَحّرَق نِإو ءاينّدلل الثم َلِهُج مدآ نبا مَعَ ٠ .«ريصي ام ىلإ رظناف

 يفادازو '«يقهيبلاو هحيحص) يف نابح نب باو «يوق ديج دانسإب "«هدئاوز» يف دمحأ نب هللادبع هاور

 .٠ متيأر امك نومري مث "”بنيطلاو هاوفألاب هنوخبطي مهتيأر ام وأ : نسحلا لوقي مث : قرط ضب

 :فورعم ؛ماللا فيفختب (هحّلَم) و .لباتلا وهو ؛(حْرِقلا) هيف عضو : يأ يازلا ديدشتب (هحّرق) : هلوق

 ٤- )18(- ۲٠١۱هل لاق لي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر نايفس نب ب كاحضلا نعو (هريغلاص) :

 دق ام ىلإ :لاق'. «؟اذام ىلإ ٌريصي ّمن» :لاق .ُنللاو محلا !هللا لوسر اي :لاق .؛؟َكُماعَط ام !ُكاَكض اي»

 ايدل الم مد نبا نم م جرخَي ام برص ىلاعت هللا َّنِإف» : لاق . َتْملع .

 ؟دهزلا» يف يناير : (ظفاحلا لاق) .ناعدج نب ديز نب يلع الإ | ؛حيحصلا ةاور هتاورو ءدمحأ هاور

 . ؟ىلاعت هللا ءاش نإ «هباحصأ و 46 بنلا شيع» ركذ [ /ةبوتل 4

 «ريدقلا ضيف» رظناف ٠ ثيداحألا نم هلاثمأ يف !اؤركذ امك ريذحتلا يف غلبأ وهو اا ظفلو «يقهيبلا ظفل اذه :تلق )١(

 i  يواتملل

 , (917) ثيدحلا تحت مدقتملا قبلعتلا رظنا )۲( 

 ين امك ت  (هيوافأ) و .(لافتأ) و (لفق) لثم «بيطلا :(هوفلا) ج هاف (هاوفألا) ل ريسفت نايب فطع (۳)

 ا
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 ءرذع ريغ نم عنتميف ماعطلا ىلإ ناسنإلا ىعدي نأ نم بيهرتلا) 4
 (77نيرابتملا ماعط يف ءاج امو «يعادلا ةباجإب رمألاو

 يلوا ٌماعط ماعطلا شا :لوقي ناك هلأ ؟هتغ هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1)- ف ني

 .«هلوسرو هللا ىصع ذم ةوعدلا ِتأَّْل ْنَمو «ٌنيكاسملا كريو ُءاينغألا اهيلإ ىعُدُي

 . ةريره يبأ ىلع ًافوقوم هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يزاخبلا هاور .

 ْنَم اهيلإ ىَعدُيو ءاهيتأي ْنَم اهتمي ؛ةَميلَولا ٌماعط ماعطلا ٌرش» : ل4 يبنلا ىلإ ًاعوفرم ًاضيأ ملسم هاورو
 .«ُةَلوِسّرو هللا ىصع دقف ةَوْعَدلا بجي ْمَل ْنَمو ءاهابأي

 ْنَم» : لڳ هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (فيعض) (۱) 65-1١

 .«ًاريِفُم جَرَخو ًاقراس لحد ؟َِوْعَد ريغ ىلع َّلخَد ْنَمو ؛َُلوسرو هللا ىصع ْدَقف ؛ْبِحْي ْمَلَف َيِعُد

 نب نابأ نع  ةعرز وبأ هاهوو «هفيعضت ىلع روهمجلاو دايز نب تسرد نع ؛هفعضي ملو دواد وبأ هاور

 .هريغو ةعرز وبأ هلاق .لوهجم وهو «قراط

 اذإ :لاق ي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۲) - ۲۱٣۳۷

 .هاهتاَيلق ةَميلَولا ىلإ مكدحأ يعد
 1 .دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 اسرع ءْبِْبلَف هاخأ مكدحأ اعد اذإ» :ِل هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (۳) - 7١84-6

 . هون وأ ناک

 .دوادوبأو ملسم هاور

 .«اوبيجأف ") جارك ىلإ معد اذإ» : ملسمل ةياور يفو

I4هللا ٌلوسر لاق : لاق  امهنع هللا يضر هللادبع نبا وه - باج نعو (حيحص) (4) - 7166 -  

 .؛كرَت َءاش ْنإو ءمِهَط ًءاش ناف «ْبِجْيْلذ ماعَط ىلإ مكذحأ ّيِع عد اذإ» : دك

 . هجام عن نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 يتلا سابع نبا ثيدحل هريسفت وهو ءاطخ نع ءيشان فلؤملا نم أطخ وهو ؛(نْييرامتملا) :ًاضيأ ةطوطخملاو لصألا يف )١(
 ق) هلوقب يجانلا ظفاحلا هبقعت دقو !«نايهابتملا نايرامتملا امه (نايرابتملا)» : هلوقب «نييرابتملا ماعط . . .» :بابلا رخا

 امهدحأ ٌرِجعُيل ءامهيلعفب ناضراعتملا :(نايرابتملا) :هل ؟نتسلا رصتخم» يشاوح يف لاق دقو «بيجع اذه» :( 737

 امل َةرُكو IE هبحاص بلغي امهيأ ىريل هبحاص لعف املثم امهنم دحاو لك لعف اذإ نالجرلا ىرابت : لاقي «هعينصب رخال

 1 يعامل فلا لمان اار هترابع تهتنا .«لطابلاب لاملا لكأ نم هنع يهن اميف هلوخدو ءايرلاو ةاهابملا نم هيف

 رصتخم» يشاوحل هازع امو : تلق .«ىنعملل ليحم شحاف نحل كلذو «نالداجتملا امه ةغللا يف نييرامتملا َّنال ؛ميملاب ال

 راصنأ ةعبطم يف هعم عوبطملا يباطخلل ؟ننسلا ملاعم' يف امنإو «رصتخملا» نم ةعربطملا ةخسنلا يف هرأ مل يرذنملل ؟ننسلا

 يف هرصتخم ىلع ةيشاح هقلعف يباطخلا نم كلذ ذخأ يرذنملا لعلف «ظافلالا ضعب يف ريسي فالتخا عم ۲۹١( /5) ةنسلا

 ١ .ملعأ هللاو . يجانلا ظفاحلل ةخسنلا هذه تعقوف ءهخسن ضعب

 . قاسلا قدتسم وهو «سرفلا نم (فيظولا) ةلزنمب رقبلاو منغلا نم وهو.«(بارُغ) نازو : فاكلا مضب )0
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 :ملشملا ٌقحا : لاق قف هللا لوس نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) (9) - م م

 .«سطاعلا ُثيمشتو ةو و ةوغدلا ةباجإو «زئادجلا ٌعاَبَتاو «ضيرملا ةَدايِعو السلا ةر : : مخ ملسملا ىلع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عونلا اذه نم ثيداخأ يتأيو . ملسمو ئراخبلا هاور

TIo¥_T111توي يبأ نع هزيغو 'خيبوتلا باتك» يف نايَح نبا خيشلا وبأ ىورو (حيحص) (5) -  

 قرت دقف ؛َنهنم ايش ر ْنَم «ملسملا ىلع ململ ةي ةيجاو لاصخ ٌتسم» : ل هللا لوسر لاق :لاق يراصنألا

 نأ تام اذإو] ٌمدوعَي نأ ضرم اذإو هَ هب نأ َسَطَع اذإو هيلع َمُلَسُي نأ ةيقَ اذإو اعد اذإ هبيجُي :ًابجاو ًاقح

 .1هل حصن ن نآ حصنتسا اذإو هتزانج عني

 هل يلا : لوقيامهنغ هللا يضر ساب نبا ناک : لاق ةمركع نعو (هریغل ص) (۷)- ۸-۳۲

 . لكؤي نأ ِنييِرابتملا ماعط نع یھت

 ل 56 ةاورلا رثكأ نأ ديري .«سابع نبا هيف ركذي ال ريرج نع.هاوز نم رثكأ» :لاقو دوأد وبأ هاور
 . "لسرم ليي ّيبنلا نع ةمركع نع هلأ حيحصلا» : (ظفاحلا

 .نايهابتملا "ن نايرامتملا امه : (نايراتملا)

 (ةكربلا زارحإل اهحسم لبق عباصألا قعل يف بيغرتلا) 5

 عباصألا : يعل ّرمأ قي هللا ٌلوسر َّنأ :هنع هللا يضر رباج نع (حيحص) (۱) 8١59 د ۳

 . كربلا ٌمكِماعط ّيأ'يف َنورْدت ال ْمُكَنإ» :لاقو «ةفحصلاو

 ١ 1 . ملبسم هاور

 ءاهذدخايلف «مكدحأ ُةَمقَل تعفو اذإ» : لاق ل هللا وسر َّنأ ؛هنعو (خيحص) (۲) 7170-74

 ال هلق اف .ةطياصا قل ىثح لبدنجلاب هدب ختي الو ءِناطيشلل اهْعَدَي الو ءاهلكأيلو ّىذأ نم اهب ناک ام طل

 . «ٌةكربلا هماعط ّيأ يف يردي

 .ملسم هاور

ITIءيش لك دنع مكدحا رضحي ٌلاطيشلا نإ : لاق لو هللا لوسر َّنأ ؛هنعو (حيحص) (۳)-  

 ّمُث ىّ نم اهي ناک ام طم ءاهُذُحَأَيلَف ءمكدحأ ُةَمْقُل ثطقَس اذإف '.هماعط دنع هّرضحَي ىَّبح ءهنأش ْنِم

 . هك ربلا هماعط يأ يف يردب ال هاف ُةَمياصأ ْقَمْلَيلَف «غرف اذإف ؛ناطيشلل اهْعدَي الو ءاهلكأيل

 يناربطلل «ريبكلا مجعملا» و (4۲۲) يراخبلل درفملا بدألا» نم اهتكردتساو ءًاضيأ ةطوطخملاو لصألا نم تطقس )١(

 اوديزي مل كلذلو ءةلهج مهنإف «هيلع نوقلعملا ىلوألابف ءهجيرخت يف فلؤملا ريصقت :نيبتت هنمو ( ۱ 9)

 ةريره يبأ ثيدح نم دهاش ثيدحللو !ةدايزلل كاردتسا وأ !مقر نوديو !خيشلا يبأل هوزع اوداعأ ْنأ ىوس هجيرخت يف هيلع

 . رع نبا ثيدح نم (1۸ /۲) !دنسملا» يف رخآو .(5 /بدالا-۲۳) يف يتأيسو ؛هریغو (۳/۷) ملسم هاور «هوحن اعوفرم

 ' . ةريره يبأ ثيدح نم (177) «ةحيحصلا# يف هتجرخ ؛يوق دهاش هل نكل : تلق (0)

 و ين نو بابلا ىلع قيلعتلا يف هنايب مدقت امك انه لداجتلاو يرامتلل ةقالع ال هنإف ؛ ضحم أطخ وهو لاق اذك (۳)

 ! .ملعأ هللاو .؟نايرامتملا» ىلإ فلؤملا ىلع بلقناف ««نايئارتملا» : ظفلب ًافنا هيلإ راشملا ةريره يبأ ثيدج

ATA 



 ؛ِءيش لك "ناسنإلا وأ ٌسبانلا ُدّصري ناطيشلا ناف : :لاقو «هحیحصا يف الابح نباو «ملسم هاور

 .«ةكرتلا ماعطلا رخ [يف] ًنإف ؛اهقِمْلُي وأ اهَقَمْلَب ىتح ةَقحصلا عقري الو ؛هماعط وأ همّعطم دنع ىّتح

 ؛ مكدحأ لآ اذإ» : لاق ا يبنا َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) - 11-7

 . «ةَكربلا ٌنهتيآ يف يردي ال هّلف ؛ةَعباصأ ْنَمْليْل

 . يذمرتلاو ملسم هاور

 ّلكأ اذإ» : لل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (0) 7178 7190

 . اهّقِْلُي وأ اهَمَمْلَي ىتح ةَعباصأ ْحَسْمَي الف ءاماعط مُكُدحأ

 .هجام نباو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 (لكألا دعب ىلاعت هللا دمح يف بيغرتلا) د١:
 لكا ْنَم» :لاق ل هللا لوسر أ ؛هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نع (هريغل ح) (۱) 7١54-4

 ْنِم مدت ام هل رُخ ؛(ةَوق الو يم ٍلوَح ٍريغ ْنِم هيترو «ٌَماعَّطلا اذه ينمَمْطأ يذلا هلل ٌدمحلا) :لاق مّن ًاماعط
 . هينذ

 قيرط نم مهلك هوور» :(ظفاحلا لاق) .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو هجام نباو دواد وبأ هاور

 .[7 /سابللا 18 ىضم] .«امهيلع مالكلا يتأيو «ذاعم نب لهس نع موحرم يبأ ميحرلادبع

 هللا َّنإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (۲) 7150-4

 . «اهيلع ٌةّدمحيف َةَبْرّشلا برشي ديو ءاهيلع ُهَدمْحَيف ةلكألا لكا ْنأ دْبعلا نع ىَّضْرَيَ

 . هنسحو يذمرتلاو يئاسنلاو ملسم هاور

 :(ظفاحلا لاق) .ةمقللا يهو ؛ةزمهلا مضب :ليقو .لكألا نم ةدحاولا ةرملا :ةزمهلا حتفب (ةلكألا)

 .«اهركذن مل انباتك طرش نم تسيل ةي يبنلا لوق نم ةروهشم ةريثك ثيداحأ بابلا يفو»
 ىلإ ةّرجاهلاب ركب وبأ جرح : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۱) ٠ ."١

 0 :لاق ؟ةّماسلا هذه ٌكَجَرْخأ ام !ركب ابأ اي :لاقف ُرَمُع كلذب ٌعمسف ءدجنملا

 ام» :لاقف و هللا لوسر امهبلع جرح ذإ كلذك امه امتيبف .هزيغ ينَجَرْخأ ام هللاو انأو :لاق . عوجلا

 يسفن يذّلاو» :لاق جلا انب نوط ينهش امال جرا ا الاق .:؟ةعاسلا هذه امكَجَرْخأ

 لوسرل رخي َبوَيأ وبأ ناكو ءّيراصنألا َبوَيأ يبا ّباب اوتآ ىح ءاوقلطناف . «اموقف ,هريغ ينَجَرخأ ام هديب

 اًملف . هيف لَمْ ِهِلْخَت ىلإ قلطناو «هلهأل ُهَمَعْطأَف «هنيحل ِتأِ ْمَلف «ذئَموي هيلع أطْبأف نبل وأ ناك ًاماعط لكي هللا

 .(؟َبوُأ وبأ َنيأ١ :هلل هللا بن اهل لاق .ُهَعَم ْنَمبو هلك هللا ٌيبنب ًابحرم :ثلاقف هّتأرما تَجَرَح بابلا ىلإ اونا

 يذلا نيحلاب ّسيل !هللا يبن ن اي ُهَعَم ْنَمِيو كي هللا ٌيبنب ب ًايحرم : :َلاقف ُدَتْشَي ءاجف هل لخت يف لمعي وهو هعمسف

 بطؤولاو رمتلا ّنم هلك ناي ركل ىانلي يحطم :لاق .«َتْقدص» : ةا لاقف . هيف ءيجت تنك

 ) )1١هبقرتي هقيرط ىلع هل دعق اذإ هدصر :لاقي .هبقري :يأ .
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 هرمت ْنِم لات نأ ُتْبَبَحأ !هللا لوسر اي : لاق .0؟هِرْمَت ْنِم تَنَ الأ ءاذه ىلإ َتْدَرأ ام» : لڳ لاقف .رْسّبلاو

 لاقو ءَُحبذفايذَج وأ ًاقانع خاف . رد َتاذ َّنحَبَْت الف َتْحَبَذ ْنِإ» :لاق': اذه َعَم كل َّنَحَبْدألو ءهِرَسْبو هبطُرو

 َكَرْدَأ املف :؛ُةَفِصن ىوشو هخبَطف يذَجلا صن حاف .زبخلاب ُمّلعأ :تنأو ءال ينجعاو يزيخا : هتأرمال

 اذهب یبا اب ويا ابأ ايا : لاقو «يفيغر يف ُةلَجَف يْذَجلا نِ ّدخأ .هباحضأو قي يبنلا يدب َنيب ٌعْضْوَو ؛ٌماعطلا

 ربحا : قي ييبلا لاق اوعيشو اولكأ امّلف . ةَمطاف ىلإ َبوَيأ وبأ بهذف . هما نم اذه لثم بت مل اهنإف هاف

 موي هنع نۈلأست يذلا م و اذه 7 !هديب يسفت يذلاو - ُهانْيَع ْتَعَمدو - !تطدو * رنو رو يحلو

 اذإف«(هللأ مسب) :اولوقف مكيديأب مش مّترضف اذه ّلثم مّتبصأ اذإ لب :لاقف . هباحصأ ىلع كلذ ٌربكف . (ةّمايقلا

 يبأل لاق ضهَت املف .؛اذهب ٌفافك اذه َّنإف ء(َلَضْفأف انيلع مّمْنأو انَعَبْشأ يذلا هلل ٌدمحلا) :اولوقف مُتْعبش
 لاقف ؛كلذ ْعَمْسي مل َبوَيَأ ابأ َّنإو :لاق ؛ هيزاجُب نأ ٌّبَحأ الإ ًافورعم هيلإ د حأ ينأي ال ناكو . «ًادغ انتئا» :َبوُيأ

 ؛ًارْيَخ اهب'صْؤوتْسا !َبوُيَأ ابآ اي» :لاقف "ةديلو ٌءاطغاف دغلا َنم هاتأف دغ هيتأت نأ كرمي كي يلا نإ :ٌرمع

 لوسر ةي مرا لاق كي هللا ٍلوسر دنع ْنِم بوبا وبا اهب ًءاج اًملف . هندن ْثَماد ام ًاريخ لإ ر مل ااف

 . اهّقتْغاف ءاهقتْعأ نأ ْنم هل ًاريخ ةا هللا

TSا  

 و . هبّلكو هتدش وه :ةددشم فاقو ةلمهم ءاحب عوجلا (قاح)

 الأ :لاقف .«ةدرب يبأ عم تيّشعت شعت :لاق ناميلس يبأ نب دامح نع يورو (عوضوم) (9)- ١ 4ا

 :لاقف «ىَورَف بزشو «َعِبْشَف لكأ ْنَم :لي هللا لوسر لاق : لاق ؟سيق نب هللادبع وبأ هب ينثدح ام كثدحأ

 . ها ُهْنَدَلَو مويك هيونُذ نم جّرَخ ؛(يناورأو يناقسو ءينَعَبْشاَو ينّمَمْطأ يذلا هلل دمحلا)

 طرش نم تسيل كي يبنلا لوق نم ةروهشم ةريثك ثيداحأ بابلا يفو# : (ظفاحلا لاق) ."ىلعي وبأ هاور

 . «اهركذن مل انباتك

 ١ «هدعبو د" ربخلا حص نإ  ماعطلا لبق ديلا لسغ يف بيغرتلا) ,

 (اهلسغي ال ماعطلا حير هدي يفو ماني نأ بيهرتلاو
 ماعطلا كرب نإ :ةاروتلا يف ذ ٌتأرق : لاق هنع هللا يضر ناملس نع (ٍقيعض) (۱) 1 ١00

 بد : كي هللا ٌلوسر َلاقف . ةاروتلا يف ترق امب هنربخأو لإ ئبنلل كلذ ثركذف .هدعب ءوضولا

 . ةةدعب ٌءوضولاو لبق ءوضولا

 فعلي سيقو « عيبرلا نب سيق ثيدح نم الإ ثيدحلا اذه فرعي الد :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 )١( ؛ضورلا» يف جرخم وهو . (1677) نابح نباو «هريغص# و «يناربطلا طسوأ# نم بيوصتلاو ؛(هتديلو) :لصألا )405( .
 هذه نود ئرخأ ةلع هيفو «يمثيهلا هفرعي ملو .«باذك» : ينطقرادلاو نابح نيا لاق :يماشلا ميهاربإ نب دمحم هيفو :تلق (۲)

 )١١41(. i ؛ةفيعضلا# رظتاف

 . تبت مل يهو ؛بابلا تحت اهدروأ يتلا ثيداحألا ضعب ىلإ ةلمجلا هذهب فلؤملا ريشي (۳)

At 



 ّدح نع دانسإلا جرخي ال هظفح ءوسل مالك هيفو «قودص عيبرلا نب سيق» :(ظفاحلا لاق) . ىهتنا «ثيدحلا يف

 كلذكو ءههرك سنأ نب كلام كلذكو :يقهيبلا لاق .ماعطلا لبق ءوضولا هركي نايفس ناك دقو .“رسحلا

 ىتأف لب يبنلا دنع انك» :لاق سابع نبا ثيدح ينعي «ثيدحلاب جتحاو «هكرت بحتسا يعفاشلا انبحاص

 دواد وبأو ءملسم هاور .«اضوتاف ''”ّلصأ مل :لاق ؟اضونت الأ :ليقف ماعطلاب يتأف عجر هنإ مث . ءالخل

 . ؛ةالصلا ىلإ ُّتْمُق اذإ ءوضولاب ُتْرِمأ امّنإ» :لاقف :الاق امهنأ الإ ؛هوحنب يذمرتلاو

 هللا لوسر ُثعمس :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (ًادج فيعض) (۲)- ۱۳۰۹-۳

 . (َعفُر اذإو هؤادَغ رَّضَح اذإ أَّضوَيْلف «هتيب ريخ هللا َرِثْكُب نأ ٌبحأ ْنَم١ : لوقي لكي

 .نيديلا لسغ ءوضولاب دارملاو . يقهيبلاو هجام نبا هاور

 يفو مان ْنَم» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ٤-۲۱۹۹ _)١1(

 .كهَسْفَن الإ َّنَمولَي الف ؛ٌءْيَش ب ةباصأف ع ٌّلِسْفَي ملو مَع هدي

 . «هحيحصلا يف نابح نباو «هجام نباو ؛هنسحو يذمرتلاو «دواد وبأ هآور

 .هوحنب اهنع هللا يضر ةمطاف نع ًاضيأ هجام نبا هاورو (حيحص) (7)-7179- ٠

 . هُيموُهُزَو محللا حير وه :ءار امهدعب ميملاو ةمجعملا نيغلا حتفب (َُمّقلا)

 ٥- )۳(- ۱۳۰۷اک هللا لوسر لاق :لاق هنعو ((نسح) "وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (عوضوم)) :

 الإ َنموُني الف ٌءيش هباصأف هرّمَّغ ځیر هدي يفو تاب نم] مُكِسمْنأ ىلع ٌةورذحاف ءٌس ال 47 ةساّسح َناطيشلا نإ

 , «[ هّسفن

RS MO OS 

 نع هيبأ نع حلاص يب أ نب ليهس ثيدح نم يور دقو «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح» :يذمرتلا
 ال ممّا بدك اذه يدزألا ديلولا نب بوقعي» :(ظفاحلا لاق) .ادانسإلا حيحص» :مكاحلا لاقو . ىهتنا

 نم لوحفلا كئلوأ ةداهشب ءدودرم مالك اذه» :اذه هلوق يف يرذنملا ًابقعتم )١ / 05-21١( «ةفيعضلا» يف خيشلا لاق )١(

 حيحصتلا يف لهاستلا ىلإ ليمي يرذنملاو «يرذنملا نم ملعأو «ثيدحلاب ىردأ مهف .هوفّمعضو هوجّرخ نيذلا ةمئألا

 .[ش] .«نيرخأتملا نم هوحنو يطويسلاو ؛ىمادقلا نم مكاحلاو نابح نبا اذه يف هبشي وهو «نيسحتلاو
 يلصأ ؟مل) يه امنإو ء(مل) ْمْرَج هاضتقمو» :(7 /۱۷۷) لاقف يجانلا اهدجو كلذكو «ةطوطخملاو «ءاقتنالا" و لصألا اذك (؟)

 وها :لاقو «ملسم حرش# يف يوونلا هطبض امك (يلصأ) رخآ يف ءايلا تابثإو (جل) نم ميملا حتفو ماللا رسكب (! ؟أضوتأف

 نأ ىلع ينبم يعفاشلا لالدتساو :تلق .«نآلا يلصأ نأ ديرأ ال انأو «ةالصلا دارأ نمل نوكي ءوضولا :هانعم «راكنإ ماهفتسا

 نم صخأ ىوعدلاف هيلعو ءطقف نيديلا لسغ ىتعمب سيلو ءةالصلا ءوضو يأ «يعرشلا هانعمب نيثيدحلا يف (ءوضولا)

 ا لا

 وهو «يتآلا دعب شماهلا يف هدوجو ىلإ خيشلا راشأو «خيشلا لوصأ نم هلب «ةقباسلا ةعبطلا نم طقس هنأل :ًامقر ركذت مل 9

 .[ش] .لمأتف ؛نتملا اذه يف نيتفوقعم نيب عوضوملا
 يف اذك . ةغلابملل ددشو ءهيلإ لصي امل سحللا ريثك : يأ (ساخل) .كاردإلاو سحلا ديدش :يأ ؛ميجلاب ال ةلمهملا ءاحلاب (؟)

 . ؟ةلاجعلا»
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 يبأ نع: حلاص يبأ نب ليهس نع ةيواعم نب ريهز ثيدح نم امهريغو يوغبلاو يقهيبلا هاور نكل .هب جتحي
 نإف ؛هللا همحر لاق امك وهو .«نسح ثيدحلا :«ةنسلا حرش» يف يوغبلا لاقو «يذمزتلا هيلإ راشأ امك ةريره

 هل یورو اداهشتساو ًاجاجتحا خجلا يف :ملسم هل ىور دقف «- هيف ملكت ناک نإو - حلاص يبأ نب ليهس

 فزرعأ ال : لاقف ؟«حيحصلا» يف ًاليهس يراخبلا كرت مل : : ينطقرادلا تلأس» : يملسلا لاقو ءًانورقم يراخبلا

 :ثّيدح وهو «روهمجلا هقثوو «كلامو ةبعش هنع ىور دقو «ليوط هيف مالكلاف ؛ةلمجلابو .«ًارذع هيف هل
 .”'ولعأ هللاو . نشح

 EE لاق كي يبنلا َّنأ 0 114--

 ههَسْقَن الإ ٌَنَمولَي الف ؛ٌءْيش ُةباصأف ٍرَمَع ځیر

 لاق امك هب درفت دقو «راكب نب ريبزلا الإ ؛«حيحصلا» لاجر اهذحأ لاجلر «ديناسأب يناربطلاو رازبلا هاور

 ا حا

 ځیر هدب يفو تاب نم : : لاق الڳ يبنلا نع هنع.هللا يضر ديعس يبأ نو (ركنم) (4) - 1 0

 .«هسفن الإ ٌنَمولي الف ؛ٌحَضَو هباصأف رَمَع

 . نسحب دانسإب يناربطلا هاؤر

 . صربلا انه هب دارملاو . ةلمهم ءاح امهدعب ًاعيمج ةمجحملا داضلاو واولا حتفب (حّضَولا)

 هريغو ءاضقلا باتك 1 ٠"

 ,هسفنب قثيال نمل اميس ةرامإلاو ءاضقلاو*'ةلطلسلا يلوت نم بيهرتلا)-١

 (كلذ نم آانيش لأسي نأ هسفنب قثو نم بيهرتو

  0 134 IAلوقي لَو هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نما ملا :

 ؛ هتّيِعر نع ٌلوؤسمو هلهأ يف عار لجرلاو «هتّيِعر نع:لوؤسمو لد مامإلا هّتيِعر نع ٌلوؤسمو عاد كلك

 هديس لام يف عار ٌمداخلاو ءاهتّيِعر نع ٌةَلوؤسمو ءاهجوز تيب يف ةيعار ٌةأرملاو  eکلکو .هتّيعر نع

 اوبر نع ٌلوؤسمو عار . :

 .[۳ /حاكتلا 17 ىضم] . ملسمو يراخبلا هاور '

 نود «[نيتفوقعملا نيب اندنع وهو] طقنلاب هيلإ راشملا ثيدحلا نم يناثلا رطشلا كاردتسالا اذهب فلؤملا ينعي امنإ : تلق )0(

 ةيواعم نب ريهزب كيدح يف يقهيبلا هجرخي ملو «يندملا بوقعي هب درفت دقف «يبهذلا لاق امك عوضوم هنإف ؛هنم لوألا رطشلا

 دمحأ هأور كلذكو ء(۲۷7/۷) «نئسلا» يفو )١/1437/5(4: «بعشلا» يف هجرخأ دقو «فلؤملا هيلإ راشأ يذلا

 1 : .هبنتف ؛«حيحصلا» يف وهو «(757/؟)

 0 . (54857) «ةحيحصلا# يف نيبم وه امك ناتقث هعبات لب «هب درفتي ملف كلذ عمو :تلق 2

 رظنا . «ءيشا : قرار ‹«فعض هيفو ءحلاص نب هللادبع حضوال : : هلوقب درفت - نيش هيف هنأ عم هنإف ءالك : تلق ()

 ٠ (ةحيحصلا) )59865(. 2

: E ا «؛طيسولا مجعملا" يف امك ةدلوم ةملك يهو هل يجانلا لقن يف اذكو « لصالا اذك )6( 

 م:



 نإ" هي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص نسح) (۲) - ۲۱۷۰-۹

 . “نب لهآ نع َلُجرلا لاسي ىّتح] « عّيَض ْمأ ظفَح ؛ُهاَعْرَتْسا اع عار ّلك ٌلئاس هللا

 . ؟هحيحص) يف نابح نيا هاور

 يلو ْنَم» : كو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۳)- ۲۱۷۱-۰
 . «ٍنيكِس ريغب َحبُذ دقف ؛سانلا نيب ًايضاق َلعَج وأ ًءاضقلا

 :لاقو مكاحلاو ؛هجام نباو .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو - يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ةحارإ هب لصحي نيكسلاب حبذلا نأ «نيكس ريغب حبذ» :هلوق ىنعمو» :(ظفاحلا لاق) .«دانسإلا حيحص»

 رهاظ يف ناك امل حبذلا نإ :ليقو .اهل بيذعت هيف ناك نيكس ريغب تحبذ اذإف ءاهحور قاهزإ ليجعتب ةحيبذلا

 لوقلا اذهب كي هدارم نأ ملعيل ؛ كلذ ريغ ىلإ ةداعلاو فرعلأ رهاظ نع ةي لدع «نيكسلاب ةداعلا بلاغو فرعلا

 . كلذ ريغ لمتحيو «يباطخلآ هركذ . هندب كاله نودو هنيد كاله نم هيلع فاخي ام

 يف ٌّدحاو «ٌةنالث ةاضقلا» : لاق الإ يبنلا نع هنع هللا يضر ةديرب نعو (هريغل ص) (6)- ١-۲٠۷۲

 مكُحلا يف ٌراجف َّقحلا َفرَع ٌلجرو ءهي ىضقف ّقحلا فرع ٌلجرف ءّنجلا يف يذلا اًمأف ءرانلا يف ِنانلاو ةّنجلا

 ١ . ؛رانلا يف وهف يلهَج ىلع ساَّنلل ىضق لجرو ءرانلا يف وهف
 . هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 نبال لاق هنع ُهللا يضر َناّفع ّنب َنامثع نأ :بهوم نب هللادبع نعو ی 00 1۳۰4 _ ۲

 َريمأ اي ينيفْعَت : لاق ءسانلا نيب ضقاف بهذا : :لاق !نينمؤملا ريم اي ييفْمَتَوأ : لاق ءًايضاق كف بهذا :ٌرمع

 ْنَم» : لوقب لک هللا لوسر ّتعمس ءْلَجْمَنال : :لاق «سانلا يبت تبدأ كيلع تنزع : لاق !نينمؤملا

 َكوبأ ناك دقو َكَْعَتْمَي امو :لاق .ًايضاق َنوكأ نأ هللاب ذوعأ يّنإف :لاق مَعَ : لاق ؟«ذاعمب داع دقف ؛هللاب ذاع

 ناك ْنَمو ءرانلا لهآ ْنِم ناك ٍلْهَجلاب ىَّضَقف ًايضاق ناك ْنَم» :لوفي ل هللا لوسر ُتعمس ينال : لاق ؟يضُقَي

 وجرأ امف . ؛ًافافك َبْلَقّتلا لأس ِلْدَعِي وأ ٌّقحب ىضقن ًايضاق ناك ْنَمو ءرانلا لهآ ْنِم ناك ٍرْوَجلاب ىضَقَت ًايضاق

 , .كلذ دعب هنم

 لي هللا لوسر ُتْعِمَس :هيف لاقو ءامهنع راصتخاب يذمرتلاو ؛«هحيحص» يف نابح نباو ىلعي وبأ هاور

 . كلذ دعب وجرأ امف .٠"افافك هنم بلم نأ ٌيِرَحْلابف ٍلُدَملاِب ىَضَقَف ًايضاق ناك ْنَم» : لوقي

 هللادبع نإف «لاق امك وهو .«لصتمب يدنع هدانسإ سيلو «بيرغ ثيدح» :لاقو «نيرخالا ركذي ملو

 ©"هنع هللا يضر نامثع نم عمسي مل بهوم نبا

 رظنا .امهريغو ؛«يئاسنلا.ىربك» و )١15377( «نابح نبا دئاوز نم اهتكردتساو «ةطوطخملا اذكو لصألا نم تطقس )١(

 )١755(, ؟ةحيحصلا"

 .هتع ًافوفكم عجري : يآ )۲(

 هنأ «ىلعي يآ بما ىلع اعلا مهوتو «نيعباتلا عابتأ نم لوهجم (ةليمج يبأ نب كلملادبع) هنع يوارلاف ًاضيأو :تلق (۳)

 .(58514) ٩ةغيعضلا» يف هتنيب امك هدانسإل ديوجتو هل طلخ يف رمع نبا نم عمس ةفث يعبات

AY 



 لوف هلا لوو تعيس :تلاق اهنع هللا يضر ة ةشئاع نعو (فيعض) (۲) - ۱۳۱۰ "151

 1 ١ ..؛(طققرمت ردت يف نينا نيب ٍضَْي مل هنأ ىمي ةعاس ةمابقلا موي ٍلذعلا يضاقلا ىلع نياي

 يضاقلا ديا : لوقي ف هلا وسر تمس ١ تلاق : هظفلو ««هحيحص) يف:نابح نب باو ءدمحأ هأور
e 

 . طق ِهرُمُع يف نيت دا نیب ٍضقَي مل لأ یمتب ام باسحلا ةَّدش ْنِم ىقلَيف ,ةّمايقلا موي َلْدَعلا

 يف نايات امهو ا «ةرمتا :'*خيحصلا» و «دنسملا» نم يللصأ يف اذك» :(ظفاحلا لاق)

 0 .«ملعأ هللاو . فيجصت امهدحأ لعلو ءطخلا

 مكنش نإ : :لاق يلي هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر كلام نب فوع نعو (نسح) (0)- خل

 اهيناثو ٌةمالم اهّلَوأ» :لاق !هللا لوسر اي ّيه امو 0 .؟يه امو ةرامإلا نع مكاين

 ١ ١ 0 . .'لدع ْنَمالِإ ؛ ةمايقلا م موي ٌباَّدع اهثلاثو :ةَمادَت

 عن نور ف يناربطلاو رازبلا هاور

YIVE_ F100الأ هفر يردأ الا: كيرش لاق - هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (3) -  

 . «ةمايقلا موي ٌباذع اهّرخاو مار اهظسزأو ءةمادن اهلوأ ةرامإلا» : لاق

 0 ا . نسح ةانسإب يناربطلا هاور

1V6 101نِ ام» :لاق هنأ. ل يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص نسح) (۷) -  
 اهو نإ قوا ذأ رب هَكَف قع ىلإ هدي ةمايقلا موب الولغم هللا ىنأ الإ كلذ قوف امف ِةرَشَع رثأ يلي لج

 .«ةَمايقلا موي يخ اهّرخآو ٌةَماَدَت اهطَسْوأو ءٌةَمالم

 . “كلام يبآ ن نيديرمالإ تاعا دمخآ ةاؤر

 )١( ءدهملل ماللاو فلألا" : ةطوطخملا شماه ىلع ٠ «لاكشإلا ىفنناف «٠نابح نبا حيحص" دارملاو . 1

 ماتم. ظافحلا ةمئألا نم هجرخأ نم لك ةياور نود اهب نابح نبا ةياور درفتل ءأطخ (هرمع) ةظفل نأ يدنع كش ال :تلق (۲)

 ۰ .(1145) «ةفيعضلا# يف هتجرج دقو «ةلاهج هدانسإ يفو ءامهريغو يقهيبلاو يسلايطلا

 ارل درا را ريس نود اه: رابع نب ماشم درو اهتراكتل ایف تحب اا ارا عم لدمي یک : ةدايز لصالا يف انه (۳)

 . «طسوألا# يف يناربطلا نود (ماشه) نع

 اذكوإ فلا نم ءيشب يمي دقو :نيعباتلا ةمئأ نمو «ثيدحلا نسح رهف ءظفاحلا لاق امك مهو امير قودص وهو : تلق (4)

 :اوملاعتف ٠ يمشيهلإ اذكر فلؤملا اوبقعتف «ةثالثلا نوقلعملا اذه لهج دقو .هكردي مل نمع سيلدت هنكلو «سيلدتلا

 نم يناثلا :رطشلل دهشت يتلا دهاوشلا نع اوماعتو ؛ثيدحلا مهلهجب اوفعضف !"نيل ؛هيفو «سيلدت بحاص ديزي ::(!)انلق#

 مهنهذو «ىركذلا مهل ىَنأو» اوركذتي مل مهنأ امك !مدقتملا (فوع) ثيدحك ءاهونبح دقو ءاذه ليبق مهتعبط يف يهو

 00180 487 49) منهمیقرتب ءيناثلا بابلا يف ةيتألا ءهنم لوألا رطشلا دهاوش اوركذتي مل لك هللا لوسر ثيداحأ نم غراف

 دنع مهرضبب اوفقو مهنأل «مهلهج مامت نم كلذو !!اهنم سماخلا ًادج اوفعضو ءاهنم ةعبرأ اوتسح ءدهاوش ةسمخ يهف
 يف ةي هلوقب اوهقفتي مل مهنأل كلذ «ةةثالث ىلإو» : هلوق يف الإ هلبق امل قفاوملا هنتم ىلإ مهتريصبب اورظني ملو «هدانسإ رهاظ

 «ةحيحصلا» زظنا !؟نؤملعي ال اميف ضوخلا نع نوكسميو مهسفنأ نوفرعي لهف !«بوذك وهو كقدص» :ناطيشلا قح

(Y4)1 1 1  
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007-181١ - Y\o¥هللا يضر باطخلا نب مح نأ -: ةمَلّس نب قيقش لئاو يبأ نع يورو (فيعض)  

 ؟كفّلخ ام :لاقف ٌرمع ُهَيِقَلَف رش رشي َفلخَتف ناوه ِتاقَدص ىلع ُهنع هللا يضر ماع َنب ٌرْشب لَمْعتْسا هنع

 2 ؛نيملسملا ره نِ اثيش يو نَم» :لوق لي هللا ٌلوسر ُتْعِمس نکلو «ىلب : لاق ؟ٌةَعاطو ٌّعْمَس انَّل امأ

 نار هس ءاجن ًانِسْحُم ناك ْنإف ءَمّنْهَج رنج ىلع فّقوي ىتح ةّمايقلا موی
 ؟ًنيزح ًابيثك كلارأ يل ام :َلاقف رد وبأ ةّيقلف ءًانوزحَم بيتك هنع هللا يضر ٌرمع جرخف :لاق . «ًافيرخ نيعبس

 َيِلَو ْنَم» : :لوقي قي هللا لوسر تمس : :لوقي مصاع ّنب رشي تس دقو ًانيزح ًاييثك نوكأ ال يل ام : اقف
 ًائيسُم ناك ْنِإَو ءاجن ًانسْحُم ناک ناف منهج رشج ىلع فقوي ىّئح ةتايقلا موي هب يئ ؛نيملسملا ٍرمأ ْنِم ًائيش

 :لاق .ال :لاق ؟هلك هللا لوسر ْنم هتعمس امو :ٌرذ وبأ لاقف !؟«افيرخ َنيعبس هيف ىوُهَف ٌرْسجلا هب َقَرَخْلا

 ىلع فقوب ىّتح ةايقلا موي هب يأ ؛نيملسملا رنا نم نبش يلو نَم' :لوقب لي هللا لوسر تنس يثأ ها
EFُءادوس يهو «ًافيرخ نيعبس هيف ّيوهف ٌرسجلا هب َقَرَكْلا ًائيسُم ناک ْنإو ءاجن ًانِسْحُم ناك ناف  

 ْنَم : :ّرذ وبأ لاقف ؟اهيف امب اهذخأب ْنَمَف «يبلق عج وأ دق امهالك :لاق ؟َكِيْلَقِل ٌمَجْوُأ نيثيدحلا ياف . "ًةمِلظُم

 وحلت ال ْنأ اهيف ُلِدْعَي ال ْنَم اهّنَّلو ْنِإ ىسعو ريخ الإ ُمّلْعَت ال اإ امأ .ضزألاب هَّدَح َقَصْلاو من هللا تس

 . اهي نم
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب بابلا يف هذه وحن ثيداحأ يتأتو . يناربطلا هاور

 . هعدج : يأ ؛قوف ةانثم ءات امهدعب ماللاو ةلمهملا نيسلا حتفب (هفنأ تّلَس)

F10۸هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر - دوعسم نبا ينعي  هللادبع نعو (فيعض) (4) 1817 -  

 :لاق ْنِإَف ءءامسلا ىلإ هس عقرب مث هاب دخآ كّلمو ةَمايقلا موي ءاج الإ ؛ سانلا نيب مُكْحَي مكاح نم ام :

 .«ًافيرخ َنيعبرأ ةاوُهَم يف ُهاقلأ ءهقلأ

 نب دلاجم امهدانسإ يفو «هللا ءاش نإ هدعب بابلا يف هظفل يتأيو «رازيلاو « هل ظفللاو  هجام نبا هاور
 ا

 ِباَّطملاٍدبع نب ٌةزمح ءاج : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (فيعض) (0) ۱۳۱۳-۹
 اي» : ي هللا وسر لاقف .هب نشيعأ ِءْيَش ىلع ينْلَمُجا !هللا ٌلوسر اي :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ هنع هللا يضر

 . «َكَسْفَت كيلَع» :لاق .اهيبخأ ضن :لاق .«؟اهنيمُت ل مآ .كيلإ ّبَحأ اهيبْحُت لت !ًةزمح

 .ةعيهل نبا الإ ؛تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 برص كلو هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر بركي ِدْمَم ِنْب مادقملا نعو (فيعض) (1)- 1514 - نقم

 .«افيرعالو ًابناك الو ًاريمأ ْنٌكَت ْمَلَو تم نإ | !ميَدق اي َتْحَلْفأ» : لاق مّن ِهيبكْنَم ىلع

 «لارهألا» يف ايندلا يبأ نباو )19/1١/*2٠١1١: يناربطلا هقيرط نمو ۳/۷ ًاضيأ دمحأ هنعو :تلق )١(

 هنأ ىلع !حيحصتلا هجو نيبي نأ نود !:حيحص ثيدحلاو# :هلوقب هعبتأ هدانسإل هيلع قلعملا فيعضت عمو «(547/145)

 .(11891 /517/15) ةبيش يبأ نبا هاور كلذكو . هدنع فوقوم

Ato 



 5 دقي ال بيرق مالک مادقملا نب ىبحب نب حلاص يفو ء[7 /تاقدصلا ۸ ئضم] «دواد وبأ هاور

TIVITY؟ينلمْعَتْسَت الا !هللا لوسر اي : تلق : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نغو ؟حيحص) (8)-  

 الإ ٌةَمادَنو يخ ةَمابقلا موي اهّنإو ٌقنامأ اهَّنِإو ٌتيعض كن ا د ابآ ايا: لاق مف ينم ىلع هب بَرَصف : لاق

 . «اهيف هيلع يذلا یّدآو ءاهّقَحِب اهّذخأ ْنَم

 5 1 . ملسم هاور

 كل بحب ياو ءًافيعض َكارأ ين !ٌرْذ ابأ اي” : هل لاق لي ينل َّنأ ؛ هنعو' (حيحص) (۹)- ۲-۲۱۷۷ ش

 ا ْش . ؟ميقتلا لام نيت الو ءِ ىلع نات ال «يسفَتل بجا ام
 : :«امهطرش ىلع حيحص) : لاقو مكاحلاو «دواد وبأو ملسم هاور

 مكُنإ» :لاق كي هللا لوسر لآ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نغو (حيحص) )۱۰ - ۱۷۸ - ۴

 ! ' . ةمطافلا تسب ES ةعضزعلا ٍتمْعِنف .ةمابقلا موب ةمادن نوكتسو «ةرامإلا ىلع نوصرُخَس

 . يئاسنلاو يراخبلا هاور

 یز ءار ریو : لاق ل هللا لوسر نأ ؛ًاضيأ ةريره يبأ نعو (ریغل ص) (101)- 14-4

 «ضرألاو ءامسلا نيب "نب وُ ايرثلاب ٌةقلعم مهبئاوذ نأ ةمايقلا موي ماوقأ َنيَئَمَتََل ءانمألل ليو «ءافرٌعلل

 SE . لمع اولي مل مهنأو
 لإ ىضيز والا حيحصأ :لاقو هل ظفللاو  مكاحلاو «؛هحيحصلا يف نابح نبا هاور

 د١ ١ .[7 /تاقدصلا

A °ل هللا الوسر تمس لاق ؛ضيأ اعدانسإ ححصو هل يور يفو (عيحص نسح) (1)-  

 : 1 . يش سانلا رأ نِ يب ْمّلو الاّ رح هلأ یم ب نأ ٌلجر ٌنكشويلا : لقب

 «نيراقملاو نیناگىلاو ءافرعلاو لاّمعلاب قلعتي اميف باب» مدقتملا ءالمإلا يف قو دقو» :(ظفاحلا لاق)

 . [۳ /تاقدصلا -48]:«انه هتداعإ نع ىتغأ «ةاكزلا باتك» يف

 هللا ٌلوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر ةرمس نب نمحرلادبع نعو (خيحص) (18) - 6-518١

 نع اهتيطعأ نإو ءاهيلع َتْنعأ ؛ةلاسم ريغ نِ اهتيطعأ نإ كإف ؛ةرامإلا لأست ال !ةرمس نب نمحرلادبع ايا : هل
 .Ml ! . ثيدحلا هاهيلإ تْلِكُو ؛ةلأسم

 مي دتعي الامم هقيثؤتو «نابح نبا ريغ دحأ هقثوي ملر ءيراخبلا مامإلا وه امنإ هيف ملكت يذلا نإف «بيجع لهاست اذه :تلق )١( ١

 . نابج نبا دنع عاطقنالا ةبئاش هيف نإ مث ؛هوقئوي ملو هولهج نيرخآلاو !مامإلا اذه لثمل ةفلاخملا عم فيكف ءدرفتلا دنع

 : .(1149و1186) هةفیعضلا يف هل رخآ ثيدحو ثيدحلا اذه جيرخت يف هلك كلذ تحضوأ دقو ءهسفن

 هنع عطقتاهناف ؛هريغ نأ تومي اهنع هلاصفتا دنع (ةمطافلا تستبو) «ةلجاعلا تان عفاتملا ىلع لدت اهنإف ءاندلا يف : يأ (0

 .«ةرامإلا) وهو فوذحم مللاو حدملاب صوصخملاف «ةعبتلإو ةرسحلا هيلع ىقبتو «عفانملاو ذئاذللا ش

 م ۸) كاته ماو كلذكو ؛ةطواطخسلا يف كلذك هنإف ءفلؤملا نم هنأ رهظيو ءأطخ وهو ءكنولدُيا :لصألا (۳)

 1 ٠ نوبذبذتيو نوبرطضي : ىنعملاو ١١(. /7:/تاقدصلا

AT 



 . ملسمو يراخبلا هاور

 هيف لأسو ًءاضقلا ىََْتْب نما : لاك يلا نعنع هللا يضر سنا نر ا ع 1

 . ةْدُدَسُي اكلم هيلع هللا لنآ ؛هيلع ةر ن ْنَمو ءهسْفَت ىلإ لکو ؛ءاعقش

 . بیرغ نسح ثيدح» :لاقو ؛ هل ظفللاو - يذمرتلاو «دواد وبآ هاور

 هسْفَن ىلإ ّلكُو ؛ًءاضقلا لاس ْنَما : ةَ هللا لوسر لاق :- ”يذمرتلل ةياور وهو  هظفلو هجام نباو

 . هدد ُكَلَم هيلع ُلِزْنَي ؛هيلع َرِبْجَأ ْنَمو

 هبيهرتو ؛هريغ وأ ناك امامإ لدعلا يف نيملسملا رومأ نم ائيش يلو نم بيغرت) 1
 (مهجناوح نود هباب قلغي وأ مهنع بجتحي وأ مهشغي وأ روجي وأ هتيعر ىلع قشي نأ
 يف هللا مب ةه : لاق 6 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ماما م

 يف اًباحت ِنالُجرو ءدجاسملاب ّنَلَمُم هلق لج رو «هللا ةدابع يف اشن ٌباشو «لداع ٌمامإ : هّلظ الإ ّلظ ال موي هّلظ

 ٌقّدِصت ٌلجرو ءهللا ٌفاخأ يّنِإ :لاقف ٍلامَجو ٍبِصْنَم تاذ ٌةأرْما ُهْنَعد لجو «هيلع اقّرفتو هيلع اعّمتجا ؛هللا

 . ؛ةانّيع ْتَضاَقَف ًايلاخ هللا ٌركذ ٌلجرو ههُنيمي قن ام هلامش مَلْعَت ال ىتح ؛اهافخأف ةقّدصب

 ١١[. /ةالصلا 5 ىضم] . ملسمو يراخبلا هاور

 تح عداضلا : مهلّوعد در ال ٌةنالث» : 5 هللا لوسر لاق را 07 كخب ۳13۸

 :ٌُبرلا لوقيو ؛ءامسلا ٌباوُبأ اهل ٌحَتَقيو «مامغلا ٌقوف هللا اهُمَقْرَي ؛ مولظملا ٌةَوْعَدَو «لداعلا مامإلاو 0

 1 .«نيح َدْعَب ولو كّنَرصنأل يتّرِعو

 .«امهيحيحص١ يف نابح نباو «ةميزخ نباو «هجام نباو «هنسحو يذمرتلاو «ثيدح يف دمحأ هاور

 ٠١[. /ةالصلا 5 ىضم]

 هللا ٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر يصاعلا ِنب ورمع ِنْب هللادبع نعو (حيحص) (۲)- قي ضل

 يف َنولِدْعَي نيذلا ؛ْنيمُي هيدي اتلکو ءٍنمحّرلا ِنيمَي نع ءرون ْنم ٌريانم ىلع هللا دنع َنيِطِسْغُملا ناد : ا

 .«اوُلُو امو ْمِهيلْهأَو ْمِهِمَكُح

 ٤[. /حاكتلا ١7 ىضم] . يئاسنلاو ملسم هاور

 :لوقي ا هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر رامح نب.ضايع نعو (حيحص) (۳) ۔ ١-7184

 ْتقَعَتم فيفعو ."7ملسمو ىف يذ لكل بلا يقر ٌميحر لجرو ءُّنَوُم طقم ناطأس وذ : الث جلا لهأ»
 .«لايع وذ

 . )١١١٤( «ةفيعضلا» يف نايبلاو . فعضملا هتاور دحأ نم هدانسإ يف بارطضا هيف «فيعض وه لب : تلق 0(

 كلم هيلإ لزن* :اذه ظفلف ءانه امع فلتخي هجام نبا ظفلك هظفلو ! ةثالثلا هنع لفغ رهاظ أطخ وهو ء(يذمرتلا) :لصالا (5)

 .«هددسيف اكلم هيلع هللا لزني» :يذمرتلا ظفلو .ههددسيف

 وهو :تلق ."حضاو وهو ءاهنم دب الو ؛(ملسم) يف (واولا) انه لصألا نم طقسا :يجانلا لاق «؟ملسم ىبرق» :لصألا .(

 055719151 /4) اضيأ هدنسملا» و )١198/8(2 «ملسم» يف اهتابثإب

AY 



 .ملسم هاور

 .لداعلا : (طسقملا)

 نم موي: لق هللا وسر لاق دين ل يي ۷1

 . .ةنس نيّتس ةدابع ْنِم لضفأ ؛ لداع مامإ

 ey «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

Es Ly 1۷¥ 

 يف ٍةَعاس روج ايه ابأ ايو . اهراهن مايصو ءاهليل مايق ةنس نيثس ةذابِع ْنِم لضفأ ؛ةعاس ُلْدَع !ةريره ابأ

 . «ةنص نيس يصاعم ْنِم لجو َّرع هللا دنع ُمَظْعأو ٌدشأ ؛مکځ

 ٠ (ةنس نيس ةّدابع نم لضفأ :؛دحاو موي ُلُدَع' : ةياور يفو (فيعض) .

 . يناهبصألا هاور

 ُثحأ» : ؛ك هللا لوسز لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ٍديعس يبأ نع (فيعض) (4)-114- ضف

 اج هب تتلو ىلاعت هللا ىلإ سانلا ضغبأو «ٌلداع ٌمامإ سلجم ارو ةَمايقلا موي هللا ىلإ سانلا

 ا . ئاج مام

 ممل ة ةّمايقلا م ب ”ٌباَذَع سانلا ُدَسأ» :لاق "هنآ الإ و ا يف يناربطلاو «يڏمرتلا هاور
58 

 ْ . "بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو
 ٌلضفأ :لا ف یل نأ ؛هتع اللا يضر باطلا ن رمش نعو دج فيعض) ()- ۱۳۲۰-۷۰

 رئاج ماما ؛ ةَمايقلا م موي ةلزنم هللا دنع هللا دابع ر شو «ٌقيفر ٌلداع ماما ؛ةمايقلا م | موي ةلزنم هللا دنع سانلا

 ين 7
 فرخ

 تعب الا يف نب یار دیا نیا ةياور نم اطسوالا# يف ف يناربطلا هاور

 ل ا :(1840) هةفیمضلا» يف اهتركذ هوجو نم رظن هيف : تلق )١(

 ل i a ذ اهضعب تجرخ دهاوش اهأ نال اهتفذح ةمعت لصألا يف ثيدحللو .

 .(6 /دردحلا '

 يفد هللا همحر - خيشلا هركذي ملو ««ًاحابص نيعبرأ رطم نم اهيف یکزآ محب ضرألا يف ماب او : ثيدحلا ةمتت :انلق]

 .[ش] .[راصتخالا اذه لثم يف هجهن ىلع « شماهلا يف هانتبثأ اذلو «؟حيحصلا»

 إ . لمأتف . هرئاس نود هب يناربطلا ةيارر رصح يفي هنأل ١ ظفلب# :لاقي نأ ىلوألا لعن (؟)

 .(8159) (ةفيعضلا يف جرخم وهو . دوعسم نبا نع ًادج فيعض دنسب يناربطلا اورو ٠ سلدم فيعض ةيطعو !لاق اذك (۳)

 لهجلا وهو .يجانلا هلاق e مضلاب (قرخلا) مسالاو ًاقرخ حتفلاب قرخ دقو «(قرخألا) ردصم : كيرحتلاب )6(

 1 . قمحلاو

 يف جرف وهو .اةوبذكا 00 «يمثيهلا هعبتو !لاق اذك )0(

 )١١١١(, ٠ «ةفيعضلا» '

AEA 



 ءاجي» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نأ ْنَع يوژو (ادج فيعض) (1) - ۱۳۲۱-۶

 . اَمُنَهَج ناكرأ ْنِم انكر دس :هل ٌلاقيف «هيلع اوجلفَيف «ٌّيِعَرلا هم ُةُمِصاخُتف ءةمايقلا موي رئاجلا مامإلاب

 . ميمت نب بلغأ ىلع ركنأ امم ثيدحلا اذهو .رازبلا هاور

 . ةمصاخملا لاح هورهقيو «ناهربلاو ةجحلاب هيلع اورهظي : يأ ؟ميجلاب (هيلع اوجلفيف)

 دشا َّنإ» : ل هللا ُلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (نسح) ۲۱۸۵-۹ -)٤(
 . .©70. . .يرِ هلق وأ آيت لعق ْنَم ؛ةمايقلا موب ًاباذَع رانلا ٍلهأ

 هضعب «حيحصلا» يفو . ميَّلُس يبأ نب ثيل الإ ؛تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 . ل ٌمامإو» :لاق هنأ الإ ؛ديج دانسإب رازبلا هاورو

 مُهضِفْيي ةعبرأ» : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (0) 1185-10

 هيئاجلا ٌمامإلاو «ينازلا حيشلاو ؛لاَمْخُملا ٌريقفلاو .فاالحلا حالا : هللا

 . «هحيحصا» يف نابح نباو ؛يئاسنلا هاور

 5١ همامتب يتأي] .ربْكَتْسُم ٌلئاعو «ٌباَّذك ٌكِلَمو» :لاق هنأ الإ ؛هوحنب ملسم يف وهو (حيحص)

 .[۷ /دودحلا

 :ُلوقي ةَ يبنلا َّعِمَس هلأ ؛هنع هللا يضر هللاديبع نب ةحلط نعو (ًادج فيعض) (9) - ۱۳۲۲-۸
 «رئاج مامإ ةالص هللا لبق ال !سانلا اهّبأ الأ»

 هللادبعو» :(ظفاحلا لاق) .«دانسإلا حيحص» :لاقو يودعلا دمحم نب هللادبع ةياور نم مكاحلا هاور

 . «هيلع ركنأ امم ثيدحلا اذهو « مهتم هاو اذه

 ال ٌةئالث» : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يوُرو (عوضوم) (۸) - ۱۳۲۳-۹

 «رئاجلا مامإلا  مهنم ركذف - ؛هللا الإ هلإ ال نآ ةداهش مهل هللا لقي

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٌّلظ ٌناطلسلا» : لاق و بتلا نع امهنع هللا يضر َرمع نبا نع يورو (عوضوم) (4) - ١-1574

 ركشلا - ةّبعرلا ىلع ينعي  ناكو رجلا هل ناك َلَدَع ناف ءودابِع ْنِم مولظم لك هيلإ يوأي ؛ِضرألا يف هللا

 َتَعِنُم اذإو امسلا ٍتطحَت ةالولا تاج اذإو ُبصلا ةيعرلا ىلعو «ٌررولا هيلع راك مّلَظ وأ فاح وأ راج ناو

 ةملك وأ .رافكلا نيدأ ة ُةّمَّدلا تَرِفْخأ اذإو :ُةَتَكْمَملاو ُدْقَملا رهظ انّرلا رّهظ اذإو «يشاوملا ِتَكَلَم ةاكزلا

 . ؛اهوحن

 رازبلا ةياور فالخب )١104(« ةفيعضلا» يف جرخم وهو ءًادهاش اهل دجأ مل ينال اهتفذحف «رئاج مامإو» :لصألا يف انه )١(
 !!اوقرفي ملف ةثالثلا نوقلعملا امأو «دانسإلا ةنسح يهف

 ءرازبلا ظفلب «دمحأ دنسم» يف ثيدحلاف فلؤملاو وه رّصق دقو ««هماكحأ» يف يليبشإلا قحلادبع رازبلل هازع اذكو :تلق ()

 )۲۸١(. ١ ؟ةحيحصلا» رظنا . ؟نيلثمملا نم لثممو" :دازو

۸۹ 



 . هل ظفللاو رازبلاو «[4 /عويبلا ١7 «؟حيحصلا» يف] هظفل مدقتو «هجام نبا هاور

 :لاقف لك هللا لوسر دنع اّنُك» :لاق رمع نبا نع :هظفلو "')يقهيبلاو (هريغل دص) (5)- ٠-1897

 طق موق يف ٌةشحافلا تره ام : نمور وأ مكيف نوكت ْنأ هللاب ٌةوعأو ؟ٌسَح مكيف متو اذإ تأ فيك»
 الإ ؛ةاكزلا موق غيم امو «مهنالسأ يف نك ْمَل يتلا عاجؤألاو نوعاطلا هيف ٌرهظ الإ ؛ةينالع مهبف اهب لمعي

 ةَّدشو َنيِنسلاِب اوذخأ الإ ؛نازيملاو َلايكلا موق نسحب امو ءاورطمي مل مئاهبلا الولو ِءامسلا نم ّرطَقلا اوعنُم

LON E REيلا ريس راتب مقام مهب  

 98 هرن ْمُهَسَأِب هللا َلعَج الإ ؛ هن ةَّنسو هللا ٌباتك اولطَع امو ,ْمِهيدْيَأ

 .[؟ /تاقدصلا -۸ ايضم] . «ملسم طرش ىلع حیحص) : لاقو ةديرب ثيدح نم هوحنب مكاحلا هاورو

 لک هل هثدحأ ام ًاثيدح كثدحأ :سنأ يل لاق :لاق بهو نب ريكب.نعو (هريغل ص) (۷) ۔ ۲۱۸۸ ۱

 مو ءًاقج مُكيلَع يل نإ شرف ْنِم ُةَمئألا» :لاقف هيف ٌنحنو ِتْيبلا باب ىلع َماق ي هللا لوسر ّنإ ؟دَحأ

 مّن كلذ لَم َْلْنَمَق ءاولَدَع اومَكَح نإو ءاوُقَو اودهاع نو ءاومحر اومحرثْا نإ ام كلذ لثم ًاقح ٍمُكيلع

 . ؛َنيِعَمْجَأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةن هبلعف

 . يناربطلاو ىلعي وبأو هل ظفللاو - كي دات ده هوز

 يف ناو ةزرپ يبأ عم تلخد : لاق لاهنملا يبأ ةمالس نب رايس نعو (هريغل ص) (۸) - قل _ ۲

 اومكَح ام .:ًاثالث اولعف ام .- ًاثالث - ٍشيرُف ْنِم ُءارَمإلا» :ة هللا وسر لاق :لاق ؛مالُع انأو نْيَطْرََل َينْد

 ` سانلاو ةكتالملاو هللا ٌةنعل ِهْيَلَعَف ؛ مهتم كلذ ُلَعَقَي مَ ْنَمَف ءاْوَقَوَف اودهاعو ءاومحرف اومحرتساو ءاولدّعف

 . «نيعَمجأ

 . ةصقب ىلعي وب أو رازبلاو «تاقث هتاورو «دمحأ هاور
 ب باب ىلع هللا لوسر مق : لاق هټع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (هريغل ص) (40- 7140 "18

 نالف ريغ !هللا لوسر اي : ليقف :لاق . 2 يشرف الإ يلا يف لَه : لاتقا بابا يتااضعي دغأو شرق رفت هيف

 اذإو ءاومجَر اومجرتشا اذإ ام يشيرق يف ٌرمألا اذه َّنإ» :لاق مث منم موقلا ت تخأ نبأ" :لاقف . اني نبا

 ال «َنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ُةَنْمَ هيلعف ؛مهنم كلذ ْلَمفَ مل ْنمَف ءاوطسنأ اوُمسَق اذإو ءاوُلدَع اومكحس

 . «لذع الو فرص هنم لبق

 .يتاربطلاو زازبلاو «تاقث هتاورو «دمحأ اور

 ٌةكأ دق 20 قلك هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةيواعم نعو (هريغل ص) 141-۳۸4 -)٠١(

 1 . تتم رَ يوَقلا يم ُهَمَح فيعضلا ُدُحأي الو حلب اهيف ىضُي

 دات هتازوو اا ءاود ٠

 .ًارصتخم ةشئاع ثيدح نم هوحنب رازبلا هاورو (هريغل ص) (۱)- ۲۱۹۲-۰

 )١( كانه ىضم هوحنب رخآ قايسب ىرخأ قيرط نم هاورو ء(۳۳۱۵ /90//140«بعشلا» یف :

A0. 



 .ديج دانسإب دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلاو (هريغل ص) (۱۲) ۲۱۹۲۳ ۰

 ٠  )18( - 5١144هظفلب ىضم] .ديعس يبأ ثيدح نم لوطم هجام نبا هاورو (حيحص) ١1

 البيوع/١١[.

 َبَلط ْنَم» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) 1510-6 )1١(
 . ؛رانلا هلف ؛ُهَلدع روج بلغ ْنإو ٌةّنجلا هلف ؛ُهَروُج هّلدع بلع م د ؛ُهّلاني ىتح نيملسملا ًءاضق

 .؟وواد وب بأ هاور

 نايضاق ءةثالث ًةاضقلا» :لاق الإ يبنلا َّنأ ؛ هيبأ نع ةديرب نبا نعو (هريغل ص) (14) 7140-5
 َقوُقح َكَلْهأف ُمّلْعَي ال ضاقو ءرانلا يف َكِلذف .كلذب ٌمَلعي قح ٍريغب ىضق لجر :ةّنجلا يف ٍضاقو رانلا يف
 .اةّنجلا يف ٌكِلذف ّقحلاب ىضَق ٍضاقو ءرانلا يف وهف سانلا

 نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو  يذمرتلاو هجام.نباو ء[باب ١ /انه] هظفل مدقتو «دواد وبأ هاور

 .«بيرغ

AVعم هللا نإ : : لكي هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىف يبأ نبا نعو (نسح) (19)- 141  

 . «ٌداطيشلا َُمَلو هنع ىّلخَت راج اذإف رجب ْمَل ام يضاقلا

 . (هنم هللا ْأَرِبَت راج اذإف» :لاق هنأ الإ ؛مكاحلاو ؛هحيحص» يف نابح نباو هجام نباو يذمرتلا هاور

 ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو ءناطقلا نارمع ثيدح نم مهلك هوور

 هللا ءاش نإ هيلع مالكلا يتأي نارمعو» :(ظفاحلا لاق) .«دانسإلا حيحص» :مكاحلا لاقو .«ناطقلا نارمع

 . [هباتك رخا يف] ؛ىلاعت

 رم ىلإ امص ووو ًاملسم ّنأ :بيسملا نب ديعس نعو (فوقوم حيحص) ۲۱۹۷-۸ -)۱١(
 «ٌقَحلاب َتْيَّضَق ذقل هللاو : ٌيدوهتيلا هَل ٌلاقف .هب ُرَمُع هل ىضَقَف ؛ٌّيدوهَيلل َّقَحلا [نأ] ىأرف ءهنع هللا يضر
 الإ ّقَحلاب يضقي ضاق سيل : ةاروتلا يف دج الإ هللاو : ٌيدوهيلا لاقف ؟َكيِرْدُي امو :لاقو ة رّدلاب ُرَمُع ُهَبَرَضَف

 .هاكّرتو اجَّرَع ٌّقَحلا كرت اذإف ءٌقَحلا عم ماد ام قلل هناقّفَويو هنادُدَسُي كَل هلامش نعو ُكّلَم هنيمي نع ناک

 . كلام هاور

 یتؤی» :لاق هعفري هنع هللا يضر  دوعسم نبا ينعي  هللادبع نعو (فيعض) (۱۱) 1855-84

 . ًافيرخ َنيعبس اهيف ىوهف ؛َعفُد هب رم ناف «مّنِهَج ريفش ىلع ُفَقويف ةمايقلا موي يضاقلاب
 ظفل مدقتو «هنع قورسم نع رماع نع دلاجم ةياور نم امهالك ؛- هل ظفللاو  رازبلاو «هجام نبا هاور

 ٤[. ثيدحلا] هلبق بابلا يف هجام نبا

 َيِمَّسُجلا مصاع ّنب رش نأ ؛ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (17) 10-0

 )١( ةفيعضلا» يف جرخم وهو «لوهجم (ةدجن نب ىسوم) هيف :تلق )١٠۸١(. ةثالثلا نيقلعملا لوق امأو )*/١ :)1١8وفيه

 ملسم لاجر نمو ًاقافتا ةقث اذه ريثك ابأ نإف «مهلهجو مهططش نم وهف !«نالوهجم «ريثك يبأ هدج نع ةدجت نب ىسوم .

 6١م



 ر نيش نانا رفا ني حا يليال» :لوقي هللا لوسر عبس هلأ ع هللا يضر ردع ثّدَح نع هللا يضر

 وه ناف «هبحاض ٌقراف الإ مَع هنم یت ال جان ريغ وأ جانف ءةلّرْفز رجلا هب للف مئه سج ىلع هللا قو

 :ٌرذابأو َنامْلس أس َرمع ّنأو . . «ًافيرخ نيعبس ُهَرعَق لي ال ؛ منهج يف ربقلاك ملظُم ٌبج يف هب بمد ؛ڄت مَ

SE Eمعن :  . 

 “ريغ ايندلا يبأ نبا هاور

 لَو ْنَم" : :لاق لا وسر نأ ؟ةنع هللا يضر راست ن لقت نعو (فيعض) (150- 158 ۳۱4۱

 . رانلا يف ِهِهجَو ىلع هللا هک ؛مهيف لدي ملف ؛ ترك وأ ْتَّلَق ؟ يتّتأ ْنم أ

 حيحض» :لاقو مكاحلاو فاو وهو نيصحلا نب زيزعلادبع ةياور نم (طسوألا» ىف يناربطلا هاور

 . «زانلا يف هللا هك الإ ؛ ؛ مهيف لدغ ْمَلف ؛ مالا رومأ ْنِم ٍءْيَش ىلع نوكي دحأ ْنِم اما : لاق : هظفلو "دانسإلا

 .[بابلا اذه يف] هللا ءاش نإ هظفل يتأيسو ؛ظفللا اذه ريغب «نيحيحصلاا يف وهو

 منهج يف نإ : :لاق لي هللا َلوسر َّنأ ؛ةنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (فيعض) 14۲ 174 -)۱٤(

 . ؛دينع ِراّبَج لک ُهتِكسُي ن نأ هللا ىلع ًاقح هم : اهل لاقي ٌرثب يداولا يفو ؛ًايداو

 .؟؟ادانسإلا حيجصا : لاقو مكاحلاو ؛قلعي وبأو «نسح دانسإب يناربطلا ءاور

 ريمأ ناما : : لاق ل لا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيخص نسح) (1۷) - 114 م11

 : . نوجا ةو وأ] ٠ ءُلذَملا الإ هدي ال الولف ةَمايقلا موي هب ىَتْوُي الإ ٍةرََع

 .«حيحصلا» لاجر هلاجر «ديج ذائسإب دمحأ هاور

 : لوقي نيم الو هرم ريغ هثعمس : لاق ةَدابُع ِنْب دعس نع جر نعو (هريغلا ص) (۱۸)- ۲۱44-4

 : . هُلْدَملا الإ ّلغلا كلذ ْنِم م ةف ال ؛ًالولْغم ةمايقلا موي هب یتؤي الإ ٍةرَشَع ريمأ نم ام» : ا هللا ٌلوسر لاق ش

 ١ . مهبملا لجرلا الإ ؛«حيحصلا» لاجر دمحأ لاجزو ءرازبلاو دمحأ هاور

 هب قم الا قرع را بام : لاق لَك يبنلا نع ةريره يبأ نعو (حيحص) (۱۹) 86-77٠١

 . 'ًرْوَجلا ُهقب ةقيوي نأ ءُلْدَعلا ُهكَفَي ىتح «ةمايقلا موي ًالولْغَم

 )١( ؛ةفيعضلا» يف هنايبو' ءًادج نيفيعض نيدانسإب «يناربطلاك : تلق )141(.
 اذه نم يحصل يف وهو فلا هلا راشأ ام كلذ نم ؛تاقل هل ف ةفاخمو بارار لهجات يف ١ تلق (۲)

 . (514) هةفيعضلا» يف هتلمجأ ام نايبو «بابلا

  فرفرت اذإ :بارسلا بهبهو «عيرسلا :(بهبهلا) (۳)
 )٤( يسوم * يبأ نع هدنسب عساو نب دمحم نع نانس نب رهزأ ةياور نم هنإف بيجع وهو :(785 /4) يبهذلا هقفاوو !لاق اذك -

 و ا ءدحأ هقئوي ملو .. «فحضا : «فشاكلإ» يف هسفن يبهذلا لاق اذه رهزأو

 خلإ . . .ابج رانلا يف نأ ينغلب :لاق عساو نب دمحم نع : لاقف ناسح نب ماشه ةقثلا هفلاخ دقف ًاضيأو .هيلع ركنأ اميق ١

 «ةفيعضلا» يف جرخم وهو .يليقعلا لاق امك ىلوأ اذهو )١141(. : 1

 . !ةثالثلا نولفاغلا اهنع لفغ ؛هدتسملا# نم ةدايز .(0)

Aor. 



 . ؟حيحصلا» لاجر رازبلا لاجرو «٠ «طسوألا» يف يناربطلاو رازبلا هاور

 ٠- 160-10هلم ىلإ لغ دیز عیش ناك و9 :ةياور يف دازو (فيعض) .

 :تلق] ةديرب ثيدح نم ًاضيأ ةدايزلا هذهب «طسوألا» يف يناربطلا هاورو (فيعض) (15)- ٠-1581

 ًائيسم ناك نإو هّلِغ كف ًانسحم ناك نإف ؛هقنع ىلإ هدي ةلولغم ةمايقلا موي هللا ىتأ الإ ةرشع ريمأ نم ام» :هظفلو
 .'(«هلغ ىلإ ديز

)۲١(- I-14َيِلَو ٍلجر ْنِم ام» : لاق هعفري امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نعو (حيحص نسح)  

 . مينو هب ىضقب ىتح هع ىلإ هدب ةلولغَم ةمايقلا موي هب يأ الإ ؛ةَرَشَع

 . تاق هلاجرو ««طسوألا» و «ريبكلا» يف ٰيناربطلا هاور

 خلي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (ًادج فيعض) (۱۷) - ٠۳۳۲-۷

 . روج هلع وأ ُهَلْذَع ُهُكَف «هنيمي ةلولغم هللا يقل الإ ةثالث يلاو ْنِم ام» : لوقي

 . "”يناسغلا ماشه نب ميهاربإ ةياور نم «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 يلع ضرع : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (18) - ۱۳۲۲ ۳14۸

 .«ٌروخَف ريقفو «هيف هللا ٌّقح يدوي ال لام ْنم رَ وذو طلسم م ٌريمأ : رانلا نولخدي ةثالث ُلّوأ
 .[7 /تاقدصلا 8 ىضم] .«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نبا هاور

 3و هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر كلام نب فوع نعو (ًادج فيعض) (۱۹)- 174 ۳44

 «رئاج محو «ملاع ةَلز» :لاق ؟هللا ٌلوسر اي يه ام :اولاق . «ةئالث ٍلامعأ ْنِم يتّمأ ىلع فاخأ يّنإ» :لوقي

 .1ٌعَبَتم ىوهو

 نبا هل جرخأو يذمرتلا هب جتحا دقو واو وهو ينزملا هللادبع نب ريثك قيرط نم يناربطلاو رازبلا هاور

 . تاقث هدانسإ ةيقبو «24هحيحصا يف ةميزخ
ADيف لوقا ل هللا وسر كر ثلاق اهنع هللا يضر ةشلاغ نعو (خيسم)510-  

 قرف ءاي يشأ رمأ نم يلو ْنَمو هيلع ْقُقْشاف ؛مهيلع َّقَسَق ايس يتّمأ رمأ ْنِم َّيَِو ْنَم َمهَّللا» :اذه يتيب
 . هب قفراف ؛ْمِهِب

 . يئاسنلاو ملسم هاور

 شف ًائيش مهنم لَو نمو» :هيف لاقو «(هحيحص» يف ةناوع وبأ هاورو (لضعم ركنم) (۲۰)- ۱۳۳۵ ٠

 )١( اهيلع هعبت يتلا هماهوأ نم ةريره يبأ نع رازبلل ةروكذملا ةياورلا فلؤملا وزعو «ةديرب نع ًاضيأ رازبلا هاور اذكو :تلق ٠
 .ًانسحم ناك نإف» :هلوق نود ثيدحلا ةحص ىلإ كانه ترشأو ء(1۸17) «ةفيعضلا» يف هتققح امك يمثيهلا ٠١ خلإ .

 . يدر عجارف ؛لوالا بابلا يف مدقتملا ةمامأ يبأ ثيدح اوفعض دقو «مهيلإ راشملا ةثالثلا اهنسح ءةعبرألا ثيداحألا هذه )۲( ٠

 ل ا

 .ًافنا هيلإ راشملا ةريره يبأ ثيدح يف امك ؛ةرشع» ظوفحملاو ءركنم ةةئالثا : لوقو ؛كورتم وهو :تلق (۳)

Aor 



 .هللا ٌةنعلا» : لاق ؟هللا ٌةلهب امو !هللا لور اي :اولاق . هللا ُةّلْهَب هيلعف ؛مهيلع

 : . .«هللا ءاش ّْنِإ ةقفشلا باب_١١١ يف [ثيداحأ] يتأيو» :(ظفاحلا لاق)

 ٌنحنو هنع هللا يضر مع انيلإ بت : لاق نامثع يبأ نعو (فوقوم .حیخص) (98) ۲۲۰۴-۰۱۲

 يف َنيِمِلْسملا عبشأف «كمأ هك الو .َكيبأ دك الو ءكّدك ْنِم سيل هلا !ِدَقْرق نب ةبتع اي.:©”َناجيبَرْدأ) ب

 ْ .ٍريرحلا سمولو كسلا لهأ يو متلو ْمُكاَياو َكِلْحَر يف هنم عيش امم مهلاخر .
 . ملسم هاور

 يتمأ نم ام : لاق ةي يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) (۲۱)- ۱۳۳۹ ضد

 .«ةلجلا ًةحئار ذج ْمَلألإ ؛ُهَسْفت ُهَسْفَت هب ظَقْحي امب مهظَفي ْمَل « ًائيش سانلا رمأ ْنِم ّيِلَو ٌدحأ

 . هلبسوألا) و ؛ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 ٠ : لاق يلا نع امهنع هللا يضر اضيأ اع نبا نعو دج فيعض) ۲ ۷ - ۳

 1 . !مهجئا وح يفر ظني ىَّبح هج اح يف هللا ظني ْمَل ؛ ؛َنيملسملا رمأ نم ًائيش َيِلَو
 ءريمت نبا مقثو دقو (شنح) ب فورعملا سيق نب نيسح الإ ؛«حيحصلا» لاجر هلاجرو «يناربطلا هاور

 ا تاعباتملا يف رضي الو مكاحلا هل خحبضو «ثيدح ام ريغ يذمرتلا هل نسحو

 :لوقي ل هللا لوسر ٌتعمس : : لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نعو (حبحص) (۲۳)- ل

 . هَل هيلع ىلاعت هللا مرح رح الإ ؛ةَّيِعَر شاغ وهو ومي موي تومي عر لجو رع هللا هيعْرتسي دبع ْنِم اما

 .هةّنجلا ةحئار حرب ْمَل هْحْضُنِب اهطحُي ملفا : ةياور يفو

 100 ش . ملسمو يراخبلا هاور

Yue TYال مف َنيملسملا ٌرومأ يلي ريمأ نعم ام» :لاق ةا ينلا نع ًاضيأ هنعو (حيحص) (14) -  
 ۰ ek ؛ مهل حَصلَيو ْمُهَل ُدَهْجَي

 . «دسّفتل هدْهَجو هحْضْتَك١ :دازو ”يناربطلاو ؛ ملسم هاور (نسح)

YTيلو ْنَم١ .ة هل نو سر لاق لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (جيجض) (19)-  

 نع هل ةياور نم وه امنإو «فلؤملا عينص هيضتقي امك ًاعوقرم ةشئاع ثيدح نم ٤١١( /4) ةناوع يبأ دنع وه سيل : تلق )١(

 سابع نب شايع تعمبمو : : ةلمرح : لاق :- «حيحصلا» يف يذلا ظفللاب ًاعوفرم ةشئاعإ نع هدنسب هنع هاور امدعب - ةلمرح

 . لضعم ركنم ظفللا اذهب ثيدحلاف «نيعباتلا عأبتأ نم اذه شايعو . هركذف : يب يبنلا لاق : لوقي

 .قارعلا ءارو فورعم ميلقإ (؟)

 :ًاوارم " فنصملا لوق كللب كتبي امك شل ديدش هنأل ؛الف ؛تاعباتملا يف عقتي هنأ هموهفمب ينعي ناك نإ :تلق (۳)

 .«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق كلذكو .«كورتما

 هجرخأ مل فيمن افر ء(0۰1/۲۱۸/۲۰) ؛هلهأو هفن طوحي امك هطوحبپ ال :ظفلب الإ «ريبكلا مجعملا» يف هرأ مل )٤(

 رهو E ملال ف اور امنإو .مسي مل رخخآو فيعض هيفو «هوحن 'رخآ قيرط نم (01)
 .(9755) ثيدحلا تخت «ةفيعضلا» يف جرخم

 م60



 .هرانلا يف َوُهَف ؛ْمُهّشَعَف ًائيش نيملسملا رومأ ْنِم

 . ىليل ابأ ةرسيم نب هللادبع الإ ؛تاقث هتاورو ءريغصلا» و 'طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٌدهشأ :لاق هنع هللا يضر ينزملا ٍلفغم نب هللادبع نعو (حيحص نسح) ١ - )۲١( لش ضل

 . هةّنجلا هيلع هللا مرح الإ ؛ هتّيِعَرِلًأَضاغ ًءادؤس هليل تاب لاو الو مامإ ْنِم اما : : لوقب ب هللا لوسر ُثْعِمَسَل

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 موي ُدجوي اهُفرَڪو ٌهّنجلا هيلع هللا م ر رح الإ ؛هّعرِإ ًاشاغ تيب مامإ ْنِم اما : :هل ةياور يفو (هريغل ص)

 . ماع َنيعبس ةّريسم نم ةَمايقلا
  )۲۷( - ۲۲٠۱۸-۸ةّيواعمل لاق هنأ ؛هنع هللا يضر ينهجلا ةرم نب ورمع ميرم يبأ نعو (حيحص) :

 ؛مهرْفَفو مهّلَحو مهيجاح نود ٌبجتاف ؛َنيملْملا رومأ نم نيش هللا الو نم : : لوقي كي هللا لوسر ٌثعمس

 .نيملسملا جئاوح ىلع ًالجر ةيواعم لعجف [ : لاق . ؛ةّمايقلا موي هِرْفقو ِهنَّلَخو هتجاح نود هللا بت

 نم ام» : لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس :لاق :هظفلو يذمرتلاو «- هل ظفللاو - دواد وبأ هاور (هريغل ص)

 . «هتنكشمو هتجاحو ِهَتَلَح نود ِءامسلا َباوبأ هللا َقَلْغأ الإ ؛ةتكسملاو ةّلَخلاو ةّجاحلا يوذ نود هباب قلي مامإ
 ١ «دانسإلا حيحص» :لاقو دواد يبأ ظفل وحنب مكاحلا هاورو .

 ْنَم» : ل هللا لوسر لاق : لاج هج للا يضر ليج نإ ذاع ضو (ةريخل تع 0180-6 4-۹
 . (ةَمايقلا موي هنع هللا ًبجَْحا ؛ةَجاحلاو ِفْمَّضلا يلوأ نع َبجَتخاف أيش سانلا رمأ ْنم ّيِلَو

 .هريغو يناربطلاو ديج دانسإب دمحأ هاور

 هنأ : لك يبنلا باحصأ نم هل مع نبا نع يدزألا ''خاّمشلا يبأ نعو (هريغل ح) (۲۹)- 11٠١٠
 نيكسملا نود ُهَباب قلغأ مث «سانلا َرمأ يلو نم» :لوقي إب هللا لوسر تعمس :لاقف هيلع لخدف ةيواعم ىتأ
 . ؛اهيلإ نوكي ام رقفأ ؛هرقفو هتجاح نود هتمحر َباوبأ ىلاعتو ٌكرابت هللا قلغأ ؛ةجاحلا يذو مولظملاو

 . نسح دمحأ دانسإو ؛ىلعي وبأو دمحأ هاور

 ثب سانلا ىلع برص نايفس يبأ نب ةيواعم ّنأ :ةَقيَحُج يبأ نعو (فيعض) (115) - 18 - ۱

 كب هللا لوسر نم ُتْعِمس ْنكلو ءىلب :لاق ؟َتْجرَح نكن ْمَلأ :ةيواعم هل لاقف «حاَدَحّدلا وبأ م جرف ءاوجرخف
 مكيلع يلو ْنَم !سانلا اه اي» : لوقي ب هللا وسر تمس ؛يناقلت ال نأ ةقاخَم كدنع ُهَمَصأ نأ ُتييحأ ائيدح

 هللا ّمَرَح ؛ايندلا هتّمه ْثّناك ْنَمو ءّنجلا باب لي نأ هللا ُهَبَجح ؛َنيملسملا ةجاح يذ نع هاب َبّجحف المع
 . هاهتراممعي َْحْيَأ ملو ءايندلا بارك تنعُب تنعُب ياف «يراوج هيلع

 .ليدعت الو حرج ىلع هيف فقأ مل ينإف «ىسيع نب نوربج هخيش الإ ؛تاقث هتاورو ينازبطلا هاور

 ةلقنلا هنع لفغو ءهدنسملا و ةطوطخملا نم حيحصتلاو «نيتلمهملاب امهريغو ؟عمجملا» و لصألا يف عقوو « نيتمجعملاب 220
 !!باوصلا ىلع يمثيهلا نع هولقن مهنأ عم ؛هوححصي ملف ةثالثلا

 = ««لاقم هيف :ميعن وبأ لاق ؛- ةلمهملا ءاحلا ليقو ميجلا مضب - يرفجلا ناميلس نب ىبحي هخيشو «لوهجم وهف :تلق )0
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 : .هب ملعأ هللاو

 دنع ريقي چ فو اجبر یو قاس روم ثم عن وو ت ٣
 ليتات لي هللا ٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع ن نبا نع (فیعض) (1)- ٠ ١04-17

 . «ًنينمؤملاو لورو هللا ناخ دقف نم هلل ىضرأ وه ْنَم ْمهيفو ةَباَصِعْنِم الجر

 : (ظفأحلا ,لاق) .«دانسإلا حيحص» :لاقو «هنع ةمركع نع سيق نب نيسح قيرط نم مكاحلا هاور

 1 . ؛هلبق بابلا يف مدقتو ءءاؤ ؛شنح وه اذه نيسحاا

 م يشل کو لاق َنايفس يبأ نب ديزي نعو (ادج فيعض) () 1۳ ۱۳٤۰

 هللا ٌلوسر لاق امَدْعَب يلع ُفاخأ ام رثا كلذو ءةرامإلاب مُر نأ تبسع ًةبارق كل نإ !ُديزي اي : ماشلا ىلإ

 الو ًافّرَص هنم هللا لبق ال «هللا ٌةنعل هيلعف «ةاباحُم ًادحأ ْمِهْيلع رئأف ؛ًائيش َنيملسملا رمأ ْنِم يلو ْنَم» : هلك

 . ظنّ هَل ذي ىّح الد

 اورو ا مالكلا ياب نیغ نب رک (ظفاحلا لاق) !"دانسإلا حيحص» : لاقو مكاحلا هاور

 مسي مل لجر هدانسإ يفو «راصتخاب دمحأ

 ؟””(امهنيب يعاسلاو يشترملاو يشارلا بيهرت) -

 يشارلا لي هللا ٌلوسر نعل : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع (حيحص) (1)- فقل شلل

 يشترُملاو
REينم و : لاقو يذمرتلاو  

 يشتْرُملاو يشارلا ىلع هللا ٌةنعل» : قللت هللا لوسر لاق : هظفلو «هجام نباو (حيحص)

 . ؟داتسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ««هحيحصا يف نابح نباو

Eg كي f-10 

 "نوفورعم تاقث هتاورو «يناربطلا هاور
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 نمق !ةهدهارشب نسحا» ١١١(: /۳) ةثالثلا نيقلعملا لوق امأو )0570١(« «ةفيعضلا يف جرخم وهو .يبهذلا هقثوو =

 : ١ .اهل دهاش ال ةركنم بارخلا ةلمج نإف « مهتاطبخ

 يف نإف.ءرهاظ أطخ «راصتخاب دمحأ هاورو» :فلؤملا لوقو .«كورتم : ينطقرادلا لاق: ءركب» : هلوقب يبعذلا هدرو :تلق )١(

 ١ !مهتداعك ةثالثلا نوقلعملا أطخلا اذه نع لفغو . (55917) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «ةدايز هنتم

 ءدخألا : :(يشترملا)و ١ 0 ثارلا) ف ءءاملا ىلإ هب لصؤتي يذلا اشرلا نم هلصأ :(يشارلا) (۲)

 ER ةعناصملاب ةجاحلا ىلإ ةلصولا :(ةوشرلا) و .اذهل صقنتسيو اذهل ديزتسي ؛(شئار) ىمسي امهنيب ىعسي يذلاو

 . ملعأ هللاو . هيف لخخاد ريغفأ؛ ملظ عفد وأ «قح ذحلأ ىلإ الصوت

 ركذ اتار هلو ءدحأ دقثوي ةا وا يناربطلا خيش نإف ءامهلهاشت نم وهو «يمشيهلا هقفاوو : تلق . ()
 ١ . «ةفيعضلا) يف جرخم وهو ءاهدحأ اذه «ظفاحلا اهضعب

Ao 



 6 هللا وسو تعمم: لاق هنع للا يشر يساعلا نب ورع عو (تيعض) ©0384 سلع

 .«بغذلاب اوُدحأ الإ ءاشّرلا مهبف ٌرهظي موق ْنِم امو «ةنگلاب اوذخأ الإ ؛ ابّرلا ٌمهيف ٌرهظي موق ْنِم ام : لوقی

 ١۹[. /عويبلا ١5 ىضم] . رظن هيف دانسإب دمحأ هاور

 يشارلا يي هللا لوسر َنعَّلا :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۲) - ۲۲۱۲ - ۷

 .'مكُحلا يف يشترملاو

 . "!!هحيحصا يف نابح نباو «هنسحو يذمرتلا هاور

 «يشارلا ب هللا لوسر َنعْل» :لاق هنع هللا يضر َنابوث نعو (فيعض) (4) 1844-4

 . امهتيب يشمي يذلا ينعي .نشئارلاو ,يشتزملاو

 .فرعي ال باطخلا وبأ هيفو «يناربطلاو رازبلاو دمحأ مامإلا هاور

 . يشترملاو يشارلا نيب ريفسلا وه : ةمجعملا نيشلاب (شئارلا)

 يشارلا هللا نعلال :.لاق ِِي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو (فيعض) (0)- "40-8

 . «مكحلا يف ّيشترملاو
 “"ديج دانسإب يناربطلا هاور

 ةرشع َيِلَو ْنَم» :كي يبنلا ىلإ ًاعوفرم امهنع هللا يضر سابع ن نبا نعو (فيعض) (5) ٠-04
 رن ل و دا و ا د يلا

 اهَرْغَ علي ملف ٠ منهج يف هب يمر مث «هنيمي | هراس ْتَدش ؛هيف ىباحو یشتزاو ءهللا لنآ ام ريغب مكح

 اع و شيخ
 نادعسو .هنم يلجبلا رشب نب نسحلا هعمس» :لاقو .هنع ءاطع نع ديلولا نب نادعس نع مكاحلا هاور

 «©”)«هنع اجري مل ثيدحلا ليلق ؛يفوكلا يلجبلا ديلولا نبا

 وفك مُكُحلا يف ٌةَوُشرلا :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فوقوم هريغل ص) (۳)- ۲۲۱۳-۱

 ّ . تحس سانلا َنيِب يهو
 . حيحص دانسإب ًافوقوم يناربطلا هاور

 (هترصن ىف:بيطرتلاو ؛هلذخو مولظملا ءاعدو ملظلا نم بيهرتلا) - 0

 هنأ لجو رع هر نع يوري اميف ي ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ڙذ يبأ نع (حيحص) (۱)- 7114-0

 عم ًادهاش اهل دجأ مل ينال ةدايزلا هذه تفذحف :«امهنيب ىعسي يذلا ينعي :*شئارلاو؛ : :دازو مكاحلاو: : لصألا يف انه )١(

 نوقلعملا اذهل هبتتي ملو !ةريره يبأ ثيدح نم هنأ قلؤملا عينص همهوي امل ًافالخ «نابوث ثيدح نم وهو ءاهدانسإ فعض

 . 0549 /8) «ءاورإلا" يف جرخم وهو !نولفاغلا

 .ثيدحلا «. . .هللا لوسر نعل» : ظفلب «عيحصلا» يف ةريره يبأ ثيدح هتع ينغي (1)

 كلذلو ءهظفح ةهج نم مالك هيف ء[هنع] يوارلاو «فورعم ريغ وه مث «ةتسلا بتكلا باحصأ رئاس نم امهريغ الو :تلق (۳)

 . )1۸۷١( ؛ةفيعضلا# يف هتجرحخ
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 . ثيدحلا «اومّلاظت الف ًامّرَحُم مُكب هتلعَجو «يسفن ىلع "'هلُظلا ُتْمَرَح يّ !يدابع اي» : لاق
 ]١/18[. هريغو ءاعدلا يف همامتب مدقتو .هجام نباو يذمرتلاو.ملسم هاور

Yrناف ؛مَلظلا اونا". :لاق لو هللا وسر نأ ؛هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۲) 71 -  
 «ځتامی اوفس ذأ ىلع ملح «مُكَلْبَف ناك ْنَم كلهآ ّحّشلا ناف ؛ سلا اوقتاو «ةمايقلا موب ٌتامّنُظ َمْلظلا

 1 .«مُهمراحم اوُلَحَتْساو

 .هريغو ملسم هاور

 ملظلا» : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۳) ب ۲۲۱۹ 3774 :

 1 : . «ةمايقلا موب تامل

 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 مشا م : :لاق كي بنا هب غلبي «هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (خيحص) ١ - 71 اا

 E كابا «َنشحفَتملاو شحافلا بحي ال هللا ّنإف ؛ شخُفلاو ْمُكاَيإ «ةمايقلا موب ٌتاَمُنُع وه مشا نلف
 .(ْمُهَمراحم اوُلحَتْساَو .مهءامد اوكفسف ؛ مُكلْبَق ناك نم اعد ّحشلا

 1 . مكاحلاو «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 دك هللا لوسر تیار :لاق هنع هللا يضر دايز نب ساَمْرهلا نع يورو (فيعض) (۱)- ۱۳٤۷ - نسف

 «ةمايقلا م موي ٌتاملَظ هنإف ؛ «ملشلاو مايا ةناطبلا تسب اهّنإف + ةتايخلاو مال : : لاقف قان ىلع ٌبطخي

 .«مُهَماحْرأ اومطقو ْمُهَءامَد اوُكَفَس ىتح < حشا ٌمُكَلب ناك ْنَم كلَ امّنإف ؛ !حشلاو ْمُكاَبإَ

 .ريثك دهاوش هلو ؛.(طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

YYومل الا : لاق: يبا نأ ؛هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نع يورو (ليعض) (1)- 1848.  

 r .هاورَصُنُت الف اورصلتستو ءاوقست د

 1 0 يناربطلا هاور

 يش ني نافنص» : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح).(0)- ۲۲۱۸-۸

 . ؛قرام ٍلاغ لکو ءم وشغ ٌمولظ ٌمامإ : ييتَعافش امُهلانت نل

 0 .تاقث هلاجرو ««ريبكلا يف يناربطلا هاور

 وخأ ٌملسملا» :لوقي ناك اب يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (هريغل ص) (5)_ ۲۲۱۹-۹

 هيفف :[تلق :هناكم وأ هتقو نع لودع وأ «ةدايز وأ صفنب هب .صتخملا هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو .:ةغل وه :بغارلا لاق )١(
 امع هللا ىلاعت !يصاعلا ةباثإو ؛عئاطلا بيذعت هلل نأب نولوقي هيلع ءانبو !ريغلا كلم يف فرصتلا هنأب هنورسفي نيذلا ىلع در 5

 . «ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا يف ليلعلا ءافش» .: ميقلا نبا باتك هيلع درلل عجار . ًاريبك ولع نولوقي 1

 «ةفيمضلا» يف اهتج رخ كلذلو ؛هل دهشي ام ؟حيحصلا» نم بابلا يفق ؛مرئاس فالخب ءادهاش ةنايخلا ةلمجل دجأ مل :تلق (؟)

 ةلابإ ىلع ًائئضو !هدهاوش هنتملوا :مهلرقب هومتخو «(فيعض» :مهلوقب مهقيلعت اوردصق ةلهجلا ضقانتو .(.7)

 !!يمئيهلا لؤق نم ريخألا مهلوق نأ ءارقلا اومهوأ
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 ُةلدْحُي ندب الإ امُهتيِب قّرفيف نانثا اوت ام هديب يسفن يذّلاو - :لوقيو - .هلذخب الو همي ال «ملسملا

 . !امهدحأ

 . نسح دانسإب دمحأ هاور

 يمثل هللا ّنإ» : هك 6 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (حيحص) (۷) - .YY يضف

 . «ديدش ميلا هَدْخأ نإ ةملاظ يهو ىرقلا حا اذإ كبر دخ َكِلَّدكو» :أرق مث نلقي مل ُهَّدخأ اذإف «ملاظلل

 1 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 َناطيشلا َّنإ) : لاق ةا بنل نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (۸) - ۲۲۲۱-۱
 موي ٌتاّقيوملا يهو «ِتارفحَملاب كلذ ٍنودب مُكتم ىضْرَيَس هّلكلو «هتيرعلا نزا يف ماعصألا ديل نأ نج ذق

 ٌموقي دبع َلاَز امف ءويجلَُس اهْنأ ىر ةمايقلا موب ٍتانسَحلاب ٌءيجَ بلا للف ؛مغطتشا ام ملا اوقّثا «ةمايقلا

 نِ «ةنَسَح هَل یی ام ىتح كلذك لار امو . هِتانَّسَح ْنم اوحما :ٌلوقيف .ُةَملظَم دبع ينمّلظ بر اي : لوقي

 نآ اولي ْمَلف اوبطتخيل ٌموقلا قرف ءٌبطَح مهعم سيل ٍضرألا نم ٍةالقب اولّرَت ٍرَفَسَك كلذ لم ناو ؛بونذلا
 . «ٌبوتذلا كلذكو ءاودارأ ام اوخّبطو ٌرانلا اومظْعَأَف ءاوبطح

 دمحأ هاورو .دؤعسم نبا نع صوحألا يبأ نع يرجهلا ملسم نب ميهاربإ قيرط نم ىلعي وبأ هاور
 .راصتخاب هوحن نسح دانسإب يناربطلاو

 هدنع باك ْنَم» :لاق 26 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) 7107 - ۲

 ٌلمَع هل ناک ْنِإ «مهرد الو ٌرانيد نوک ال نأ يبق ْنِم «مويلا بللي ءهْيَس نِ وأ ضرع نم هيخأ ةَ

 .«هيلع َلِمُحَق هيحاص تاس ْنِم َّذَحُأ ؛تانسَح هَل ْنكَتْمَل ناو < هتَمَلَظَم ردع هم دخ ؛ٌحلاص

 ضرع يف ٌةملظم هيخأ دنع هل تناك ًادبع هللا محر» :هلوأ يف لاقو «يذمرتلاو يراخبلا هاور (هريغل ص)

 .ثيدحلا «لام وأ

 ام َنوردتأ» :لاق 5 هللا لوسر َّنأ ؛ًاضيأ ةريره يبأ نعو (حيحص) ۲ _ ۲۲۲۳ - )٠١(

 ةالصب ةمايقلا موي ينأي ْنَم يتمأ نم سلقملا نإ : لاقف . َءاَنَم الو هل مهرد ال ْنَم انيف ٌسِلْفُملا : اولاق .«؟ٌُسِلْفُملا

 نم اذه ىطغُيف ءاذه برضو ءاذه مد َكَفَسو ءاذه لام لكآو ءاذ َفَدَقو ءاذه مَ دقو يناير ءواكّرو مايصو

 ت يلع ْتَحِرطَ «مُماياطخ ْنِم دخ ؛هيلع ام ّيِضْقَي ْنأ َلْبَق ةتانسح ْثيِنَف ناف «هتانسح ْنم اذهو «هتانّسح

 .«رانلا يف َحرْط

 . يذمرتلاو ملسم هاور

 نب ةفيذحو كلام نب دعسو يسرافلا ناملس نع نامثع يبأ نعو (حيحص) 3١74-4 - )١1(

 موي هل عفرُت ال لجرلا نإ :اولاق لك ّيبنلا باحصأ ْنِم ةعبس وأ نس دع ىتح ؛دوعسم نب هللادبعو ناميلا

 ْنِم هيلع ُلَمْحُيَو ٌةَنسَح هل ىقبي ام یتح ُةعِبَْت مدا ينب مِلاظَم ُلازَت امف «جان هلآ ىرَي ىّتح ُهتقيحص ةمايقلا
 . !مهتاكّيس
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 چ انساب 6ثعبلا» يف يقهيبلا هاور

_rrro_rroeىل اع قيل هلل لوس: امنع هلل ينفر سابع نبأ نو (خيحص) 0  

 . «ٌباجج هللا نيبو اهي سيل هتاف ؛مولظملا ةَوْعَ نتا :لاقف نميلا

 الوظمو ¿هل ظفللاو  اذكه ًارصتخم يذمرتلاو «ثيدح يف يئاسنلاو ذواد وبأو ملسمو ؛يراخبلا هاور

 000 . ةعامجلاك

EES 6 -18هللا وسر لاك لاق تغ هللا يفر ةريزق يأ نطو (فيعض) 007 ؟ ۳٦ 

 ٌباوبأ اهل حّتذبو مامقلا ٌقوف هللا اهُعَقرِب ؛مولظملا ٌةوعدو «لداعلا ٌمامإلاو هرفي ىتح ٌمئاصلا : : مهثّوعد

 .«نيح دعب ؤلو ِكّنَرْصْنأل يتّرِعو : :ٌبرلا ٌلوقيو ءءامسلا
 ««امهيحْيحص" يف نابح ن Es جام نباو «هنسحو يذمرتلاو «ثيدح يف دمحأ هاور

 a ءّرطفي ىتح مئ اصلا :ٌةوعد مهل دري ال نأ هللا ىلع ٌقح' ثالث :ًارصتخم رازبلاو

 ١[. /مايصلا 4 ىضم] .«َعِجْرَي ىتح ٌرفاسملاو

 ةوعد : : ييِتباجإ يف كش ال تاوعت ثالثا :””ةنسح يذمرتلل ةياور يفو (هريغلا ح) (۱۳) - ۰ ۲۲۲٢

 : . ؛دلولا ىلع دلاولا ةوعدو ةرفاسملا ٌةوعدو «مولظملا

 .ريخأتو ميدقتب هذه دواد وبأ یورو

YY YYةا : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ينهجلا رماع نب ةبقع نعو (هريغل ح) (14) -  

 .مولظملاو «رفاسملاو ءدلاولا : مهتوعد ب ُباَحَبْسُت

 يحلم دا كينج يف قئاربطلا هور

YYYALTYYAناال يهر نبا صو ا سم1  Eرغد اوف 17  

 .ًةرارش ايّئاك ِء ءامسلا ىلإ ٌدعَصت اه ؛مولظملا

 ههو ملسم هب جتحاف «بيلك نب مصاع الإ ؛مهب جاجتحالا ىلع قفتم هتاور : لاقو مكاحلا هاور

 ٌةوعد» mak : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ( هزيغل ح) (18) ۔ ۲۲۲۹-۹

 . هين ىلع هرج أرجاف ناک نو :ٌةباجَتْسُم مولظملا

 . نسح داتسإب دمحأ هاور

 :ة هللأ'لوسر لاق :لاق امهنع:هللا يضر سابع نبا نع يورو. (فيعض) (4)ب ۰

 . (بْيَعلا رهظب هيخآل ءزملا ٌةوعدو «مولظملا 5 ةوعد ؛ ُباَجِح هللا نيبو امُهتيب سيل ٍناتوعدا

 هقفاوو. ءهححجصو اعوفرم هاور مكاحلا َّنأ فلؤملا تاق دقو «رهاظ وه امك ؛عوقرملا مكح يف فوقوم اذه :تلق )1١(

 (VY) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «يبهذلا

 .هدعي ام هيوقي ْنكل : تلق .«هنسحي ملو (0تاوعدلا» يقو اربلا باتك» يق هاور» : يجانلا لاق 27)
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 .""”ةريثك دهاوش هلو ؛يناربطلا هاور

 اوقّتا» : اب هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر تباث نب ةميزخ نعو (هريغل ح) (17/) 1770-0

 .«ٍنيح َدعَب ولو كّنرّصْنأل يلالجو يتّرِعو : هللا لوقي ءمامَعلا ىلع لمحت اهنإف ؛مولظملا ةوعد

 . تاعياتملا يف هدانسإب سأب الو «يناربطلا هاور

 هنع هللا يضر كلام نب سنأ تعمس : لاق يدسألا هللادبع يبأ نعو (هريغل ح) (۱۸)- ۲۲۳۱-۲

 . ؛ٌباَجبح اهتود سيل ؛ًارفاك ناك ْنإو مولظملا ةوعد» : ب هللا ٌلوسر لاق : لوقي

 . (كبيرُي ال ام ىلإ كبري ام ْعَد» :ِه هللا لوسر لاقو (هريغل ص)
 حرج ىلع هيف فقأ مل هللادبع وبأو ««حيحصلا» يف مهب جتحم هللادبع "يبأ] ىلإ هتاورو «دمحأ هاور

 .ليدعت الو

 : هللا ٌلوقي» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يلع نع يورو (فيعض) (0) 161-74

 . هيرْبَغ ار صان هل ُدِجَي ال ْنّم مَّلَظ ْنَم ىلع يبضغ ٌدَتْشا
 .«طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 وخأ ٌملسملا» :لاق لو هللا لوسر نأ ةهنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (14) فيي سل

 - "1 تارم ثالث] هردص ىلإ ريشيو - ءانّهه ىوقتلا ءانّهه ىوقتلا فرقْحَي الو هدي الو هٌملظي ال ؛ملسملا

 . امو ؛هٌضْرِعو مد ؛ٌمارح ملسملا ىلع ملسملا لك ٠ َملسملا هاخأَرََِْي نأ ٌرشلا نم ٍءىرْما بسحب

 . ملسم هاور

 يبأ نعو ((هريغل ص) -)7١( 7777 وهف تافوقعملا نيب ام ادع (ًادج فيعض)) (3) - ٥ ۱۳۵١۲

 ُكِلملا اهيا :اهّلك ًالاثمأ ثناك» :لاق ؟ميهاربإ بفحص ثناك ام !هللا وسر اي تلق : لاق هنع هللا يفرد

 ةوعد يع رتل كعب ينكلو «ضعب ىلع اهّضعب ايندلا َعَمجَتِل ََْعْب مل ين !دورغملا ىَيُملا طّلسملا
 ؛تاعاس هل نوكي نأ ِلْفَع ىلع ًابولغم نكي مل ام لقاعلا ىلعو . فاك ْنِم ثناك نإو اهدرأ ال ياف ؛مولظملا

 هتجاحل اهيف ولْخَي ٌةعاسو ءهللا ٍعْنُص يف اهيف ُرَكَفَتَي ٌةعاسو هَسْفَت اهيف ٌبساحي ٌةعاسو هّبر اهيف يجاني ٌةعاس

 يف ةَّذل وأ «شاَمل ةَمَرَم وأ واعمل دَر : ٹال ال | “عاظ َنوكي ال ْنأ لقاعلا ىلعو . "بردا الملا نب

 هلم نِ ةمالك بح نمو . هناسلل ًاظفاح ءهناش ىلع القم ءونامزب اريصب نوكي ْنأ لقاعلا ىلعو . . مرَحُم ريغ

 :اهّلك ًاربع ثناك» : :لاق ؟مالسلا هيلع ىسوم فحص تاك امف !هللا ّلوسر اي :ٌتلق . وبني اميف الإ همالك لق

 ركذ نود نكل (ءرملا ةوعد) يف كلذكو ءاهضعب «حيحصلا» نم بابلا يفو «(مولظملا ةوعد) يف لاق امك وه :تلق )١(

 )۳١١۲(. «ةفيعضلا» يف جرخم ثيدحلاو . (44 /بدألا-۲۳) «حيحصلا# يف اهضعب يتآيسو ء(باجحلا)

 .[ش] .اهتابثإ باوصلاو « ةثالثلا ةعبط نمو ةيرينملا ةعبطلا نمو ىلوألا ةعبطلا نم تطقس (۲)
 -۲۳) يق هلوأ يف ةدايزب ثيدحلا يتأيسو .(7905) «ةفيعضلا» رظناو «؟ملسم» نم اهتكردتساو ؛لصألا نم تطقس (۳)

 .(01 /بدألا .

 .ًاحالصإ : يأ (ةّمْرَم) و .ًاكرحتم ًارئاس : يأ )£(
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 وه مث رقاب نقي نِ تع . كحضي وه مث رانلاب نبأ ْنَمِل تبع . حرفي وه مف توملاب ن َّنَقبأ نمل ُتْبجع

 هلن ال مَن ؟ ًادغ باسحلاب َنَقْيأ ْنَمِل ُتْبِجَعو .اهيلإ نأَمْطا مّ د اهلهأب اهيّلَقَتو ايندلا ىأر ْنَمِل ٌتْبِجع . بصي
 !هللا لور اي :تلق هلك ٍرمألا سأر اهنإف ؛هللا ىوقتب ا : لاق . ينصوأ !هللا لوسر اي : تلق]

 اي :تلق .ةءامسلا يف كل رخذو «ضرألا يف كل رون هّنإف هللا ركذو «نارقلا ةوالتب كيلع» : لاق . . يندز

 ! هللا لوسر اي : تلق ء٠هجولا رونب بهذيو «بلقلا تيمي هّلِإف ءكحّضلا ة ةرثكو كايإ» :لاق «يندز !هللا لوسر
 ؛تمّصلا لوطب َكيلع» :لاق . ينذز !هللا لوسر اي : تلق «[«يتمأ ةينابهر هنإف ءداهجلاب كيلع» :لاق . يندز

 نيكاسملا بحأ» :لاق «يندز :هللا لوسر اي :تلق] ««ٌكنيد ٍرْمأ ىلج كل ٌنوعو ءِناطِيَشلل ٌةدَرطَم نإ
 ردجأ هنإف. «كقوف وه نم ىلإ رظنت الو «كتحت وه نم ىلإ رظنا :لاق .يئدز !هللا لوسر اي :تلق .؛مهسلاجو
 ٌلوسر اي: تلق ء[«ًارف ناك نإو قحلا لق» : لاق .يندز !هللا لوسر اي :تلق ««كدنع هللا ةمعن يردزت ال نأ

 فرت نأ ًايّيَع كب ىَقَكو , يتأت امبف هيلع دج الو هَكسَْت نمت ام ی سانلا ِنَع كّدريل» :لاق .ينذز !هللا
 لقع ال !ٌرذاابأ اي» .:لاقف يرْذَص ىلع هديب ٌبّرض مَن . .«ينأت اميف مولع چتو ءَكِسْفَت ْنِم هّلهْجَت ام سانلا َّنِم

 .هقلُخلا ٍنْسُحَك بَسَحالو ٌفكلاك َعَروالو «ٍريبذتلاك

 هب درفنا» : (ظفاحلا لاق) . «دانسإلا حيحصال :لاقو مكاحلاو هل ظفللاو «ةهحيحص)» يف نایح نبا هاور

 هنم ْثركذ «مالسلا مهيلع ءايبنألا:ركذ هلوأ يف ليوط ثيدح وهو «هيبأ نع يناسخلا ىبحي نب ماشه نب ميهاربإ
 امهالك ؛ يقهيبلا هقيرط نمو ءاضيأ مكاحلا ءاورو . ةميسجلا ظعاوملاو ةميظعلا مكحلا نم اهيف امل ةعطقلا هذه

 رذ يبأ نع ريمع نب ديبع نع ءاطع نع جيرج نب كلملادبع انئدح :يرصبلا يدعسلا ديعس نب ىيحي نع

 .روهشملا وه ماشه نب ميهازبإ ثيدحو « قيرطلا هذه نم ركنم ثيدحلاو مالک هيف ديعس نب ىيحيو . هوجنب
 .'«يلعأ هللاو

rorنما : لاق لي هللا ٌلوسر نأ ؛ امهنع هللا يضر ةحلط يبأو رباج نعو (فيعض) (۷)-  

 هيف بحي نطاوم يف هللا هلل الإ ؛ضْرِْنِم هيف صقور هيف كَ عضؤم يف املس أرنا ذي ولس

 يف هللا ُهرَصَن لإ ؛هيمْرُح ْنم هيف كيو وفرج ني هيف لصق عضو يف امال رطل ءىرفا نی امو كتر
 0 5 : . (ةَئَرْصْن هيف بحي نطاوم

 1 ْ .©"”دوادوبأ هاور
 ل ينا نع تع هللا يضر دوعسم نبأ ينعي :ہپ - هللادبع نع يورو (هريغل ح) (؟1) - نق

 ملف نابح نبا هاشم نيذلا نيكورتملا دحأ وه :يبهذلا لاق» :(7/178 ق) يجانلا لاق ؛مهتم اذه ميهاربإ نكل : تلق 0(

 بيرق يدعسلا ديعس نب ىيحيو .؟باذك : [اذه] يناسغلا يف لاق هنأ ةعرز يبأ نع «ءافعضلا» يف يزوجلا نبا لقنو . بصي

 يق اهتعدوأ دقو ثيداحألا ضعب يف ةقرفتم تحص دق هتارقف ضعبو .(5778) «ةفيعضلا» يف جرخم ثيدحلاو .هنم

 كلا «نامظلا ١ دراوم حيحص» يباتك يف اهنم ةفيعضلا نع اهتزيم دقو «لاجملا هل ع عستي ال امم انه اهنايبو 23 حيحصلا»

 ! . عبطلا تحت وهو ء(۳١ /ملعلا

 .(14۷1) ؟ةفيعضلا" يف هنايبو ءامهدحأ عبوت «نالوهجم هيف : تلق )(
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 ًالتماف ءةدحاو ةدلج تراص ىتح وعديو لاسي لزب ملف «ةدلج ةئم هربق يف ُبَرصُي هللا ٍدابع نم ٍدبعب رم : لاق
 ىلع َتررمو ءروهط ريغب ةالص تيلص كنإ : لاق ؟ينومتدلج ام ىلع :لاق قافآو "'"مفترا املف ران هيلع هربق

 . ؟هرصنت ملف مولظم
 .«خيبوتلا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ هاور

 نينمؤملا ٌريمأ ّيدهملا ّىلإ ّبتك :لاق ةزمح نب ىيحي نب دمحم نعو (فيعض) (۸) ١١04-4

 : لک هللا وسر. لاق : لاق سابع ِنْبا نع هيبأ ْنَع يبأ يندح ؛هباتك يف لاقو ؛مكخلا [يف] بلص نأ يترمأو
 دقق امولظم ىأر نمم نمَْنألو ؛هلجأو هلجاع يف ملاظلا َنِم نمل يلالجو يتَّرعو :ىلاعتو كرابت هللا لاق»

 ٠ . «ُلَمفَب مف هَرْصني نأ
 دمحم وه يدهملا ٌدجو .هيبأ نع رظن هيفو ؛ىبحي نب دمحم نب دمحأ ةياور نم هيف ًاضيأ خيشلا وبأ هاور

 .©"'هلعأ هللاو . ةلسرم سابع نبا نع هتياورو « سابع نب هللادبع نب يلع نبا

 ًاملاظ كاخأ ْرّصنا» : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۲۲)- ۲۲۳۰-۹
 :لاق ؟هرصنآ فيك ءًاملاظ ناك ْنِإ تيأرفأ ءًامولظم ناك اذإ هٌرّصْنَأ !هللا وسر اي :ٌّلجر لاقف .«ًامولظم وأ

 . رص كلذ ناق ملط نع ُهعتَْتْوأ ةرُجْحَ

 . يراخبلا هاور

 هاخأ ٌلجرلا ٍرٌصْنيْلو» : لاق ةا ّيبنلا نع رباج نع ثيدح يف ملسم هاورو (حيحص) (۲۳) 7785٠
 . ؛هْرُصْنيْلَف ًامولظم ناك نإو ٌةَرْصْن هل هتاف َُهْنيلف ؛ًاملاظ ناك نإ ؛ًامولظَم وأ ًاملاظ

 » :لاق ب ّيبنلا نع هيبأ نع ٌيِئَهَجلا سّنأ ِنْب ذاعم نب ۽ ٍلهس نعو (فيعض) )٩( 1866 - ما

 . ثيدحلا منهج ران نم ةمايقلا موي ُهَمْحَل يمحب اكلم هللا َتَعَب- : لاق ارا - يتفانُم ْنِم ًانمؤم ىمَح

 .[9١/بدألا 7*] . یلاعت هللا ءاش نإ «ةبيغلا» يف همامتب يتأيو . دواد وبأ هاور
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o1وخت اذإ) ل ا فلا نع لا يضرورتسم نيدهللادبع نھ تی 0102186  

 ٍنالف نب ٍنالف رس نم ًاراج يل نک ؛ميظعلا ٍشّرَعلا ٌبيرو عبسلا ٍتاومسلا ّبر َمهللا :ل الف ناطلسلا مكدحأ

 هلإ الو .كؤانث لجو كراج َّزع «مُهْنم ٌدحأ يلع طْرَي نأ مهعابتاو سْنإلاو نجلا ر د ا ضيع

 .«كّريغ

 تدفتسا هنمو ؛«راثالا لكشم» و (يبلحلا يبابلا -1۸4) ص يطويسلل «رودصلا حرش» نم حيحصتلاو ؛«عقنرفا» :لصألا )١(
 نم سداسلا دلجملا يف هتجرخ دقو «ثيدحلا اذه هيف يذلا ءزجلا هنم عبطي مل «خيبوتلا» باتك نأل ءهنسحو هدانسإ

 . يعبطم هلعل أطخ وهو «يراخبلل ًاوزعم ؟رودصلا حرش» يف عقوو .(؟9/74) مقرب ؛ةحيحصلا»

 نبا دنع عبوت دق ىبحي نب دمحم نب دمحأو «لصتم وهف «(سابع نب هللادبع نب يلع) ىلعألا هدج هنأ يدنع حجارلا :تلق (۲)

 .(0477) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «هقرف نمم ةلعلاف «ركاسع

AY 



 . قثو دقو لس نب ةدانج الإ ؛؟حيحصلا# لاجر هلاجرو «يناربطلا هاور

 :تلق] . ةوغقري مل ؛هللادبع ىلع ًافوقوم هريغو يناهبصألا هاورو (فوقوم حيحص) (1)- 7551 - ٠

 يل نك «ميظعلا شرعلا برو «عبسلا تاوامسلا بر مهللا) : لقيلف ر ٌرئاجلا َناطلسلا مكُدحأ فاخ اذإ» : هظفلر

 رع .ىغطي نأ وا «مهنم دحأ يلع طرفي نأ ؛سنإلاو نجلا نم ؛كقلخ نم هعابتأو نالف نبا نالف نم ًاراج

 .«(تنآ الإ هلإ ال :كؤانث لجو ءكراج

 هت اناطلس تيتا اذإ : :لاق امهنغ هللا يضر سابع نبا نعو (فوقوم حيحص) (۲)- فقس فلل

 يذلا هللاب دوعا ردو فاخآ ام نم ٌرعأ هللا ءًاعيمج هَقْلَخ نم ٌرعأ هللاا ءٌربكأ هللا) : لقف كب َوُطْسَي نأ اخت

 هعايشأو هعابثأو هدونجو ٍنالف كدْبع رش ْنِم ؛هنذإب الإ ضرألا ىلع َنْعَقبْنَأ تاومسلا ُكِسْمْملا وه الإ هلإ ال

 ثالث - كربغ هلإ الو تلي ةراهو ةزاجرعو «ةران لعد مزن نما راج يل نك هَل ءسنإلاو نجلا َّنِم

 1 ِ تارت

 هلاجرو 5 «تارم ثالثا هدنع سیلو يناربطلا ءاورو . متأ وهو ءهظفل اذهو . ًافوقوم ةبيش يبأ نبا هاور |

 .؟حيحصلا» يف مهب جتحم

Y4. orْنِم ٌفاخ ْنَم : لاق ديم نب قحال هعساو - رام يبأ نعو (فوقوم جيحص) (6) -  

 .نم هلل هاجت ؛(امامإر مگ آر لابو تين یحی ايد مالسإلابو هاتر لاب ثیضر) : لاقف ًامْلُظ ريمأ

 ةقث يعبات وهو «هيلع ًافوقوم ةبيش يبأ نبا هاور

 «ةملظلا ىلع لوخدلا نع عانتمالا يف بيغرتلا) ۷

 (مهتناعإو مهقيدصتو مهيلع لوخدلا نم بيهرتلاو
 ادب ْنَم» : ل هللا لوسر لاق. :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص نسح) (1)- ٤-۲۲٤۰

 هللا نم دادا الإ ؛ًابْرُق ناطلسلا ّنم دبع دارا امو نيف ناطْلسلا ٌباوبأ ىتأ ْنَمو «َّلَمَع َدْيّصلا حبت نمو ءافج

 ."0(حيحصلا» ةاور اهدا ةاور « نيدانسإب دمحأ هاور

 ادب نم» :ةل هلا وسر لاق لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) (۲)- ۲۲٤۱-۰

 هعبت نإو ءفتصملا ,لوقل ًافالخ ا لاجر نم سيل وهو «دوعسم نبا نع :يوارلا هقوفو «فيعض وهو :تلق )١(

 قرفي ملو ٠ ؟عيحصلا يف ارت ءًافوقوم حص هنكلو . )٠٤٠١( «ةفيعضلا" يف هتنيب امك ذحأ هقثوي مل كلذ ىلإ وهو «يمشيهلا

 !!:نسح# :اولاقو اوطبخف ةثالثلا نوقلعملا امهنيب

 قو تن كالو فس ن فالح «حيحص هدانسإو « عوفرملا مكح يف نوكي نأ لمتحي فوقوم وهو : تلق (؟)

 . مهتداع يه امك فوقونلاو عوفرملا نيب نيببتو قيرفت يآ امنود «نسحا : : مهلرقب مهجيرخت اورّدصف ةثالثلا نوقلعملا امأو

 نب يلع هخيش ىوښ ؛ةبيش يبأ نبا داتسإ هدانسإو ء(۹۹١٠٠ )۳٠٤/٠١/ ؛ريبكلا همجعم» يف هدنع وه !ىلب :تلق (۳)

 : يش يبأ نبا عيات هتاف « )¥ ۸) هدرفملا بدألا» يف يراخبلل وزع ىلوألاو . ظفاح ةقث وهو ءزيزعلادبع“

 .ءاش نم هعجاريلف « :(157/0) يمشيهلا هنيب رظن هيف )4(

ATE 



 .«ٌندبفا ناطلسلا ىتأ ْنَمو .«َلفَع َدْيّصلا عْبتا ِنَمو ءافَج

 '.«نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو «يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 نب بعكل لاق قي ّيبنلا نأ :امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغل ص) (۳) - 71747 -

 نودي ال ءيدْعَب َنونوكي ُءارمأ» :لاق ؟ءاهفّسلا ٌةرامإ امو :لاق .«ءاهفلا ةرامإ ْنِم هللا كّداعأ» :َةَرْجُع
 ءمهنم ُتنلو يم اوسيل كئلواف «مِهِْلَظ ىلع مهتاعأو ءمهبِذَكب مهَقَدَص مق .يّئسب نومي الو ءيِْدَهِب

 نودريسو ءمهنم انأو ينم كئلوأف ؛ ؛مهملظ ىلع مهنعي ملو ءمهبذكب مهتدصي مل نمو . يضؤح يلع نودِرَي الو

 اي .- ناهرب :لاق وأ - ابرق ةالصلاو ءةلبطخلا ءىفطت ةَددصلاو نج مايصلا !ةرجع نب بعك اي . يضوح ىلع

 . «اهقيومف هسْفن ٌعئابو ءاهقتْمُمف هَسْفَت َعاَتْبُمَف ؛نايداغ ٌسانلا !ةرجع نب بعك
 .«حيحصلا» يف مهب جتحم امهتاورو «رازبلاو هل ظفللاو  دمحأ هاور

 ىلع ْمُهّئاعاف هيلع لَ نم ءار نوکتس» : لاق هنأ الإ ؛ةهحيحص# يف نابح نبا هاورو (هريغل ص)

 مُني ملو «مهيلع لب مل نمو . ضوحلا يلع ةر نلو «هنم سلو «يثم سيلف ؛ْمِهيذَكي مُهئدصو مهمل
 . ثيدحلا «ٌضْؤَحلا يلع د رَيسو «هنم انأو ينم وهف ؛ ؛ مهبل ذكي ْمُهَفْدَصُي ملو ٠مل ىلع

YEYلوسر لاق“: لاق ة ةرجع نب بعك ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلا ءاورو (حبحص نسح) (4) -  

 يف مُهَقَدَصَق «مهباوبأ ّيِشَع ْنَمَ يدب نم نونوکی ءا نم !ةرجع نب بعك اب. هللاب َكُدْبعَأ» : لك هللا

 مل ؤأ «مهتاوبأ َيِشَغ ْنَمو . ضؤمحلا يلع در الو «هنم ثسلو ينم سيلف ؛مهِيْلَش ىلع مهتاعاو ءمهيذَك

 . ثيدحلا «ضؤَحلا ّيلع ُدِريَسو «هنم انأو ءيّنم وهف ؛ ؛ْمهِمْلُظ ىلع ْمُهْنُِي مَ «مِهيذك يف مُهَْدَصُي ملف ءَسْفَي
 . يذمرتلل ظفللاو

 ةف :ٌةَعشي حنو ب هللا لوسر انيلإ جرح :لاق ةرجع نب بعك نع ًاضيأ هل ةياور يفو (هريغل ص)

 يدعب نوکيس هلا ؟متْفِوس له ءاوعَمْسا» :لاقف جَعلا نم ٌرَخالاو ءِبَرَعلا َّنِم ِنْيَدَدَعلا ٌدحأ «ةَعبْرأو

 يلع دراوب سیلو نم ٌتسلو ينم سيلف ؛ ؛مولُش ىلع مُهاعأو «ْمِهيِذَك مهتّدَصف مهيلع لخد نم ارا

 وهو «هنم انأو «يّنم وهف E «ْمهمْلظ ىلع َمُهْنِمُي ْمَلو هيلع لحن ْمَل ْنَمو . ضْوَحلا

 .«ضؤؤَحلا يلع دراو

 . ؟حيحص بيرغ ثيدح» : يذمرتلا لاق

 هني هللا لوسر انيلع جرح : لاق امهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو (ةريغل ح) (0)- 7744-60

 ءامسلا يف ثّدح دق هلا ند ىح صفح مث ءءامسلا ىلإ هرصب عقرفا ءءاشعلا ةالص دمي دجسملا يف ُنحنو

 ْمِهِيْلَظ ىلع ْمُهألاَمو ءْمهِبذَكب مُهَقَدَص ْنِمَف نوبذكيو نوملظي ءار يدْعَب نوكتس اهر الأ» : 2 لاقف "۶ ٰيش

 نسح هدنسو .«برعلا نم ةسمخو يلاوملا نم ةعبرأ ءرفن ةعست . . .» : ظفلب ةفيذح نع (1104) رازبلا ةياور هيب :تلق )١(

 .اذهب

 !ةثالثلا نولفاغلا هتع لفغو ء(١٤۲ /) «عمجملا» و (757/4-177) ؛دنسملا» نم بيوصتلاو :«رمأ» :ةطوطخملاو لصألاو (۲)

 مد



 :ثيدحلا ؛هنم انأو يم وهف ؛ بل ناع قتال متو يركب قتلت عل نمو تا الراء يتم ولف

 .حيحصلا» يف مهب جتحم تاقث هتيقبو ءم مل وار هدانسإ يفو ءدمحأ هاوز

 ىلع ًادوغُي انك : ؛لاق هنع هللا يضر هيبأ نع باح نب ب هللادبع نعو (هريغل ص) (5)_ 7١40-48
 :لاق] . انعمس بق :انلق .«اوعّمشا» :لاق .انغمس دق :انلق . «اوعّمشا» :لاقف انيلع جرف ءيا ّيبنلا باب
 ىلع مځونیعت الو مهبذکب موقت الف ءارتأ يدعب وكيس هل :لاق انيس دق :انلق .«اوعتشا»

 .«ضؤحلا يلع ْذِريْمَل ؛ْمِهِْلُظ ىلع ْمُناعأو مهذب مُهمدَص ن ناف مهمل
 . هل ظفللاو ««هحيخص» يف نابح نباو «يناربطلا هاور

 نوكيا :لاق ةا يتلا نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبآ نعو (هرلغل ص) (۷) - 7145 - قيل
 مُهتاعاو':مهيذكي مهقاصف مهبلع لَ نم .«نومِلطَي نوبي « سانا ند شاوح وأ ي ِشاوغ ْمُهاَشْمَ ءار

 ا عب ملو مهبذگب SG ؛ْمِهِمْلُظ ىلع
 .اهنم انأو «يّنم وهف

 ْنَمَف» :الاق امهنأ الإ اما مم هقيرط نمو TT ب هل ظفللاو - دمحأ هاور .

 : . يرتب يم وهو عيب هنم انف ٠ مِهِمْلُظ ىلع مُهئاعأو «مهيذكب مُهَنَدَص

 يأ ني اسان ةا : لاق لي ٌيبنلا نع امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نعو (فيعض) (1) - ۱۳١۷-۰
 وکي الو ءاضیدپ مهِزتمَتو «مځابن نم يصف ءارمألا يت :نولوقي ءّنآرقلا نوؤّرفيو «ِنيّدلا يف نوُهّفقتس
 ا حابصلا نبا لاق - الإ ْمهِبْرُف ْنِم ىتتْجُي ال كلذك ؛كلزشلا الإ دنقلا ني ىج ال امك «كلذ

 . اًياطخلا

 ت اقث هت ا

 رف «هلهأل اعد 6 هللا لوسر لا هل لا لوسر ىلوم نایون نعو (فيمض) (10- ۱۳۸۵ 1

 ينأت وأ ءةّدُس باب ىلع ْمُقَت ملام مَعَ ند : :لاق ؟ِتيبلا ٍلْهأ ْنِم انآ !هللا وسر اي : ٌتلقف ءامُهّريغو ةّمطافو ًاّيلع

 0 . (هلأْسَت اريمأ

 , ؟29تاقث اوو ««طنسوألا» يف يناربطلا هاور

 5086 753 هل لديام «ءارقفلا باب» يف يتأيو . هوحنو ناطلسلا باب : انه (ةدسلا) ب دارملاو

TYEV_TYYهل ةئيدملا يلهأ ن م لجرب ّرم هنأ : يثيللا صاقو يبأ نب ةمقلع نعو (حيحص نسج) (۸) -  

 يناربطلا ظفلو ء(١۷١٠) هدراوملا» نم اهتكردتساو ءاضيأ ةطوطخملا يف درت إمل اهتإف «فلؤملا ملق نم تطقس )١(

 يبأ نيا هاور اذكو +"عمجملا# يف اذكو . ثالث وأ نيترم انعمس دق : :اتلق .«؟نوعمستأ» :لاقف» : رصتخم ۷ 9)

 o¥ fro¥). /¥( «ةنسلا» يف مصاع

 5 )°0 ) «ةفيعضلا» يف هنايبو ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل لوهجم هيفو «لاقاذك (؟)

 وهو «نابح نب ريغ اهلي مل ءرخآلا نم لهجأ امهدحا نيلوهجم هيف نإف ءامهلهاست نم وهو ءيمشيهلا هعبتو :تلق (۳)
 !«نسح"٠ :اولاقف ًاضيأ ةثالثلا طبخو .(01/53) «ةئيعضلا» يف جرخم

 ملكك



 ىلع لْخُدَت كُتيأر يّنإو ءاّقح كل نو ٌةَمْرُح كل لإ !نالف اي :ُةَمَّمْلَع لاقف «ةئيدملا وسب ٌسِلاج وهو فرش

 : قي هللا ٌلوسر لاق :ُلوقي وكي هللا لوسر َبحاص ثراحلا نب لالب ٌتعمس ينو ءمّمّدنع مّلكَتف ءارمألا ءالؤه
 اقلب موي ىلإ ُهَاوْضر اهب هل هللا بم ؛ْتَعَلب ام مّن نا یي ام هللا ناوضر ْنِم ةّملكلاب ُمّلَكَتل مُكَدَحأ َّنإ»

 . «ةمايقلا مي ىلإ ةَطْحس اهب هل هللا ُبْحْكيف ٍ؛َْعََب ام منت نا ٌنظي ام هللا ٍطَحَس ْنِم ةملكلاب ُمَلَكَيِل ْمَكدحأ إو
 . ثراحلا نب لالب نم تعمس ام هیتعنم دق مالك برف «هب مّلَكَت امو «لوقت اذام !كحيو رظناف : ةمقلع لاق

 .هاححصو هنم عوفرملا مكاحلاو يذمرتلا ىورو ؛'هحيحصا يف نابح نباو «هجام نبا هاور

 يذ دنع مترضح اذإ : هينبل لاق هنأ ثراحلا نب لالب نع :لاق هنأ الإ ؛ يناهبصألا هاورو (هريغل ح)

 .هركذف :لوقي راه هللا لوسر تعمس ينإف ءرضحملا اونسحأف ناطلس

 (كلذ ريغو «هللا دودح نم دح نم ةعناملا ةعافشلاو «هتدعاسمو لطبملا ةناعإ نم بيهرتلا) ۸

 ْنَم» :لوقي ا هللا لوسر ٌتعمس :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (۱) - ۲۲۴۲۸-۳

 يف نري ْمَل ؛مّلعي وهو يلطاب يف مصاخ ْنّمو «ٌلجو ّرع هللا اض دقف ؛هللا ږودح نم ٌدح نود هيَعافش ٽلاح

 .«لاق امم چرخ ىتح «لابَخلا َةَغْدَر هللا هتک ؛هيف سيل ام نمم يف لاق ْنَمو «٠ َِرْنَي یتح هللا ِطَخَس

 يف لاقو «ًارصتخمو ًالوطم مكاحلا هاورو . وحن ديج دانسإب يناربطلاو «- هل ظفللاو - دواد وبأ هاور

 . ؟دانسإلا حيحص» :امهنم لك

 . عري ىح هللا ٍطَخَس يف ناك ؛ٌّقح ريغب ٍةَموصُح ىلع َناعأ ْنَم» :لاق رصتخملا ظفلو (هريغل ص)

 . ههللا ّنِم بضغب َءاب دقف ؛ملظب ةَموصُخ ىلع َناعأ ْنَم» :دواد يبأل ةياور يفو (هريغل ص)
 ُةَغْدَر) و .لحولا يه :ةمجعملا نيغلابو ًاضيأ اهكيرحتو ةلمهملا لادلا نوكسو ءارلا حتفب ةَقْدَلا)

 حيحص ١ يف ًارسفم ءاج امك مهقرع رأ رانلا لهأ ةراصع يه :ةدحوملا ءابلابو ةمجعملا ءاخلا حتفب (ِلابَحلا
 .؟نريغو ملم

 :لاق ءب هللا لوسر نع هيبأ نع دوعسم نب هللادبع نب نمحرلادبع نعو (حيحص) (۲) ۔ ۲۲۲۹-4٤

 .ههنذب اهنم ُعَرْنُي وهف ءِرِْب يف ىّدَرَت ريعب لمك ؛قحلا ريغ ىلع ُهَموق ُنيعُي يذلا لكم
 ىنعمو» : (ظفاحلا لاق) . "هيب نم عمسي مل نمحرلادبعو .«هحيحص» يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 «يناسارخلا ءاطع قيرط نم 1٤۸۷( /751 /۷) ؛طسوألا# و (177470 /۳۸۸/۱۲) «ريبكلا» يف يناربطلا دنع وهو !لاق اذك (۱)

 «لوهجم (نارمح) هخيشو .«بيرقتلا» يف امك ًاريثك مهي قودص يناسارخلا ءاطعف . . .رمع نبا تعمس :لاق نارمح نع
 هتفلاخمو هتراكنل هتفذحف ءاجراخب سيلو :هرخآ يف  يناربطلا ينعي - دازود :لصالا يف ناكو .«لوبقم» : ظفاحلا لاقو

 ٍ . هدانسإ فعض عم ىرخألا تاياورلل

 امهعجارق .اضيأ ورمع نباو «رمع نبا نع هيفو ؛(7 /دودحلا 71) باتكلا يف يتأيسو هرباج ثيدح نم ٠٠١( /5) ملسم ()

 :  ثيداحأب هدعب

 لقن دق يجانلا تيأر مث ء(۱۹۸) «ةحيحصلا# يف هتققح امك بارصلا وهو ء ةمئألا نم دحاو ريغ هنم هعامس تبثأ دق :تلق ()

 . «همالك ضقانتف» :لاق .هيبأ نم عمس هلأ 'ننسلا رصتخم» يف فنصملا نع

 مكا/



 ٠ 00007 ءرثب يف ىدرت اذإ ريعبلاكأ ؛كلهو مثإلا يف عقو دق هنأ : ثيدحلا

 ْثلاح ٍلُجر امُيآ» :لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (فيعض) (1) 1804-8

 يف ملم ىلع ًابضخ دش لر امیاو عزن ىتح “هللا ٍبّضَغ يف لري مل ؛هللا دودح ْنِم ٌدح نود هتعافش

 امّيأو . ةمايقلا موي ىلإ ُعباتَت هللاُهَنْمَل هيلعو ٠ هطْخُّس ىلع ٌصِرَحو قحا هللا َدّئاع دقف ؛اهب هَل َمْلِعال ةّموصخ

 ةابقلا موب هي نأ هللا ىلع اقح ناك ؛ابندلا يف اهب هس ءيرټب اهنم وهو "مكب ملسم لجو ىلع عاش يلج

 .(لاق ام ِذاَقَتِ د يتأي تح «رانلا يف

 شب أرنا ركذ نم :لاق "دج دانسإب هضعب یورو «هدانسإ لاح نالا ينرضحي الو «يناربطلا هاود .

 . هيف لاق ام ذافنب ّيِنأي ىّنح مّنَهَج ران يف هللا ُهسَبَح ؛َُبيعَيل هيف سيل

 ثّلاح ْنَم» : هللا ُكوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲) 7-151١

 يفاوهف ؛ ؛لطاب وأ ٌّقحأ ملعب ال وم وصخ ىلع َناعأ ْنَمو ءدكْلُم يف هللا ٌَداض دقف ؛هللا دودح ْنِم ّدح نود هُيَعافش

 باك ملت نو ءٍروز ٍدهاشك وهف ؛لهاشي سیلو «ٌدهاش هنأ ىرُي موق مم ىبشَم نمو عنب ىتح هللا ِطَخَس

 ر كيو قوش سلا كيرا ةَريِهش يفرط نيب دقي ن نأ فلك
 . يطقّسلا حيبص نب ' اجر ةياور نم يناربطلا هاور

CCنم : لي هللا لوسر لاق :  

 . (هلوسر ِةَمو هللا ِةّمذ ْنِم ءىرَب دقف ؛ًاّقح هب ضش ديل لطابب ًاملاظ َناعأ

cd Oe 

 40- 1775 - 3A( هلا لوسر َعمس هلآ يطأ ينب دَحأ لبر نب سزآ نع يرو دج فيعض)

 .«مالّسإلا ّنِم جرَخ دقف ؛ٌملاظ نأ ملعي وهو هتیعیل اظ عم ىشَم نم : : لوقي

 . بیرغ ثيدح وهو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 (لجو زع هللا طخسي امب سانلا ءاضرإ نم هريغو مكاحلا بيهرت) 9

 يبثكا نأ : ةشئاع ىلإ ٌةيواعم بتك :لاق ةنيدملا لهأ نم لُجر نع (هزيغل ص) (1) - ۹-۲۲٠١

 )١( «(ريبكلا) يف هاور . ةهللا طخس يف : ظفل امنإ : يجانلا لاق .

 .ضاخملاو نرخ : كيرحتلاب (ذقتلا)و .هرهظأو رهظ اذإ :هعاشأو ثيدحلا عاش :لاقي .هبيعي ام هيلع رهظأ :يأ (؟)

 . هنم جرخملا يتأي ىتح بذعي هنأ :ىنعملاو

 ةد اس هيف طعم 110480 راز نمل يتم يف مالا اف يف اهتم تخف لع ثالث هيو ف تلق (۳)

 مهنأو مهطبخت دكؤي امم نإو «؟حيحصلا» يف يهو ءدهاوشلا ضعب هضعبل امنإو !!؛هدهاوشب نسح» ٠٤١(: /۳) اولاقف

 دقو ؛(456/) رخآ ناكم يف هوفعض مهنأ ؛ قفتا امفيك لاجترالا وه امنإ ملع وأ ريكفت يآ نود هنهاوع ىلع مالكلا نرقلي

 أ ! .نولأسُي فوسو «دحاو نيعضوملا يف مهجيرختو ء(1۹ /بدألا -۲۳) يف فلؤملا هداعأ

 «فيعض وهو «خسانلا نم أطخ وهو «٠ىحب نب ءاجر» )1١/497/1-1(: «ناميإلا بعشا يف عقوو ؛ىيحي وبأ هتينك )٤(

 ' . حيحص هلمج ضعبو )۳۵۱۴۰ /۷) ؛ءاورإلا» يف جرخم ثيدحلاو

 .ًاقح هب لطبيل : يأ 2(

ATA 



 ٌثتعمس ياف ؛ٌدعب امأ . كيلع ٌمالس :ةيواعم ىلإ ةشئاع ثبتكف يلع يرِثْكُت الو «هيف ينيصوت ًاباتك “ىلإ

 سانلا اضر َسَمَتْلا نمو « سانلا ةََْم هللا هافك ؛سانلا ٍطَخَسب هللا اضر ّسَمتْلا ِنَم» :لوقي كي هللا لوسر

 . كيلع مالسلاو ««سانلا ىلإ هللا هَلَكَو ؛هللا طس

 ىلإ ْثبَتَك اهّنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع هدانسإب ىور مث .لجرلا مسي ملو يذمرتلا هاور
 .(هعفری ملو «هاتعمب ثيدحلا ركذف» : لاق ةّيواعم

 اضر َسَمَتْلا ِنَم :ة هللا لوسر لاق :ُتلاق :هظفلو ؛طقف هنم عوفرملا «هحيحص» يف نابح نبا یورو
 «هيلع هللا طخس «هللا ِطَخَسِب سانلا اضر سمت ِنَمو «ّمانلا ةنع ىّضْرأو «هنع هللا يضر ؛سانلا طَخَسي هللا

 . «ّسانلا هيلع َطَخْسأو

 هللا طَخْسأ ْنَمو هللا ةافك ؛«سانلا طخسب هللا ىضزأ ْنَم » :ِهلكك هللا لوسر لاق : ظفلب هل ةياور يفو

 . «سانلا ىلإ هللا ُهَلَكَو ؛ سانلا اضرب

 . "ل ريبكلا دهزلا باتك» يف هوحنب يقهيبلا هاورو

 طس ْنَم» : لک هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نعو (فيعض) (1) - ۱۳۱۴-۰
 سانا س يف هللا یش نمو وليس ي ازا ن م هيلع َطَخْسأو هيلع هللا ٌطخَس ؛سانلا اضر يف هللا

 . دنع يف ُهَلَمَعو هلْ نيرو هيري ىَّبح ؛ ةاضر يف طا نم هنع ىَضَأو «هع هللا يضر

 “يوق ديج دانسإب يناربطلا هاور
 ْنَم١» : ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (عوضوم) (۲) - 1554-1

 . هللا ِنيِد ْنِم جرح ؛هّبر هب طخسُي امي اناطْلُس ىضْرأ

 ©!:تاقث مهلك هيلإ ةاوزلاو ءرباج نع ملسم يبأ نب قالع هب درفت» :لاقو مكاحلا هاور

 دماحم َبلط نم» : ب هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (ركنم) (۳) - 175668-07

 . «ًاماذ هل هدماح داع ؛هللا يصاعمب سانلا

 .رازبلا هاور

 .؟يذمرتلا» نم حيحصتلاو ؛(يل) :ةطوطخملاو لصألا (1)

 .٠يذمرتلا" نم حيحصتلاو ء(هوعفري ملو) :ةطوطخملاو لصألا (0)

 - 1186 -۳۲۷۲) مقرب يتآلا «رازبلا هاور» : يتالأ فتصملا لوق دعب لصألا يف «انه ىلإ . . . ظفلب هل ةياور يفو# :هلوق نم (۳)
 .[ش] . هقاسو . . .«هظفلو ؛هحيحصا يف نابح نباو رازبلا هاورا : كانهو .(()

 هل عجار «لاقم هيف (يرفجلا ناميلس نب ىيحي) هخيشو ءالحأ هقثوي مل يناربطلا خيش ىسيع نب نوربج هيفو .لاق اذك )0

 .(110 )٠ ؛ةفيعضلا» امهتمجرتل عجارو )۴۳١١(« مقرب ؟ةحيحصلا»

 وهو «نمحرلادبع نب ةسبنع وه امنإ قالع نع يوارلا نإف «يبهذلا مث فنصملاو مكاحلا هيلع عباتت شحاف مهو اذه : تلق )6(

 . ةثالثلا نوقلعملا ةلعلا هذه نع لفغو .(01919/) «ةفيعضلا» يف ثيدحلا تجرح كلذلو ءعضولاب مهتم

 .ظوفحملا ظفلل هتفلاخمل ركنم وهف . هيلع عباتي ال» : يليقعلا لاقو ؛ فعض هيف (يونغلا ءالعلا نب ةبطق) نيتياورلا يف : تلق )«

 = ةلهجلا رتاطيلختو تاطيبخت نم نإو «هريغو نابح نبا ةياور نم (1711) “ةحيحصلا يف جرخمو ؛«حيحصلا» يف وهو
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 سالا نم هثماح أع ؛سانلا اضرو هللا طخس دارأ نم» : ل هللا لوسر لاق :يقهيبلل ةياور يفو

 1 1 , اذ

 ىلإ َبّبحت َبيِحَت ْنَم» : ةا هلا وسر لاق : لاق كلام ن نب ةَمْصِع نع يورو (عوضوم) (4) 18551379 |

 . ؛نابضَع هيلع وهو ٍةَميقلا َمْوَي ىلاعت هللا يَ ؛ ؛ ىلاعت هللا ًررابو '"ةَنوُمحُي امب س انلا

 .“يناربطلا هاور

 «مهريغو ديبعلاو دالوألاو ةيعرلا نم هللا قلخ ىلع ةقفشلا يف بيغرتلا) ٠

 :' امهريغو ةبادلاو دبعلا بيذعت نمو «كلذ دض نم بيهرتلاو «مهب قفرلاو مهتمحرو

 (اههوجو يف:باودلا مسو نغ يهنلا يف ءاج امو ءيعرش ببس ريغب
 !٠ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هللادبع نب ريرج نع (حيحص) (1) - ۲ لل كي

 . هللا ةّمحري ال ؛سانلا محري

 .يذمرتلاو لسمو يراخبلا هاور

 . لرمي ال ؛ٌرفغي ال ْنَمو» :دازو دمحأ هاورو (هريغل ص)

 "حم داسا يمس يبأ ثيدح نم ًاضيأ ةدنسملإ» يوو (هريغلاض) (۲)- ۲۲۲ ١

 اوي نلف: لوقي قي يبنلا حمس هلأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (هزیغل ح) (۳) ۲۲۵٣۴-۵

 ةمحر اهتكلو «ةَبحاص مكدحأ هم ةّمخرب سيل هّلِإ» :لاق .ميحر انّلك !هللا لوسر اي :اولاق .«اومحارت ىح

 .«حيحضلا» ةاور هتاورو «يناربطلا هاور

 :لوقي لك هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو «هريغل ح) (4) 7784 05

 :ةفيِغَّضلا يقهيبلاو رازبلا ةياور نم هجرخ مث .٠. .نسح» :مهلوقب ثالثلا هتاياورب ثيدحلل مهجيرخت اورذص مهنأ ةثالثلا . =

 طبخ) !؟«نسح» :اولاق اذه عم فيكف ؛هيبأو ةبطقل هفيعضت يمثيهلا نع اولقن مهنأ مهلهج نمو !ةحيحصلا نابح نبا ةياورو ٠
 : !!(قزل

 ا . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا 0

 عمجما يف.اذكو ««كلام» ناكم ؟كتاف :اهيف نأ الإ ؛ةطوطخملا يف اذكو كلام نْب ةمصع نب هللادبع» :لصألا يف ناك (1)

 مث .مهريغ يف الو ةباحصلا يف ال ءاركذ هل دجأ ملف «يدنع يتلا لاجرلا بتك يف مسالا اذه نع تكحي املو ؛«دئاورلا

 ةلدلسا يف تعدرأ تحب يف كر «ةباحصلا يف روكذم هنإف « يمطخلا وهو « كلام نب ةمصع هنأ هالعأ هتبثأ ام يدتع حجرت

 .(5394و77504) مقر ؛ةفيعضلا ثيداحألا

 ل ل نونلا فذحب (هوّيحي) :لصألا ()

 . ةدعاقلا

 يف هت هتنيب امك حجرأ لوألا لعلو ««طسوألا» ب هدّيقف يمشيهلا امأو ««ريبكلا عماجلاال يف كلذب حرصو «!ريبكلا» يف يأ )©

 .ًاضيأ ؛طسوألا» ل ًاوزعم (7 /صالخإلا )١ يف ةريره يبأ نع هوحنب ثيدحلا ىضم دقو ءقباسلا ردصملا

 !ةيطع (4 /7) هيف نإف ماهوألا نماذه (9)



 . «هللا ُهْمَحرَي ْمَل ٌسانلا مسرب ْمَل نَم»

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 ال نّم» :لوقي وَ هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ريرج نعو (هريغل ص) (0) - ۲۲٠۵-۷

 . ءامسلا يف ْنَم ُهْمَحَرِي ال ؛ ضرألا يف ْنَم ْمَحِري

 . يوق ديج دانسإب يناربطلا هاور

 ةي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ح) (5)- 7705-8

 .هءامسلا يف ْنَم ْمُكُمَحَرِي ؛ضرألا يف ْنَم اومَحْرا «ٌنمحرلا مهُّمَحري نومحارلا» : لاق
 .«حيحص نسح ثيدحا :لاقو «ةدايزب يذمرتلاو دواد وب بأ هاور

 ليو ْمُكل رفعي اورفغاو ءاومَحْرُت اومَحْرا» :لاق ب يبنلا ذأ ؛هنعو (حيحص) (۷) ۔ ۲۲۵۷-۹

 . (نومَلْعَي مهو اولعق ام ىلع نورِصي نيذلا ءَنيّرصُملل ليو ءلوقلا '''عامق
 دق اتم إب همك هاو.

 ْمَل ْنَم اٿم سيلا :لاق ي يبنلا نع امهنع ُهللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (1) - ۱۳١۷ - قرا

 . «ركنملا نع نيو" «فورعملاب رّمأيو «ٌريغصلا مريو «ٌريبكلا روي

 ثيدح نم ظفللا اذه يور دقو ١[. /ملعلا -۳ ىضم] «هحيحصا يف نابح ن نباو يذمرتلاو دمحأ هاور

 «ءاملعلا ماركإ» يف كلذ ضعب مدقتو "ةباحصلا نم ةعامج

 ىلع لي هللا ٌلوسر ّماق :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (۸) - ۲۲۹۸-۱
 .انل تأ َنباالإ ءال :اولاقف .2؟ٌيشرق الإ تيبلا يف له» : لاق الإ ياخ رمان نر ناي
 ءاولّدع اومكح اذإو ءاومجر اومِحرتْسا اذإ ام «يشيرق يف َرثألا اذه لإ: لاق مث : .«مهنم موقلا تخ ُنبا» :لاق

 E وابل ودل اجلي سس لقب ل كي ءاوطَسُقأ اومَسَق اذإو

 1 . تاقث هتاورو ؛«طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 ّنم رَ هيف تيب يف انك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ص) (4) - ۲۲۵۹-۲

 ىلإ اق ّمث ءهبنَج ىلإ سجي ْنأ َءاجر مسوي ٍلجر ٌلك لعجف كي هللا لوسر انيلع َلبقاف ءراصنألاو َنيرجاهملا
 اذإ :ًاثالث اولَعَف ام ؛كلذ ْمُهَلو «ٌميظع ٌقح مكيلع يلو «شيرق ْنِم ُةّمئألا» :لاقف هُيئَداضَعِب دخأف «بابلا

 ةكئالملاو هللا ٌةنعل هيلعف ؛ْمُهنم كلذ ُلعفي ْمّل ْنمَق ءاوُقَو اودّماع اذإو ءاولدَع اومكح اذإو «اومجر اومجزتسا

 .«نيعمجأ سانلاو

 «- [باب -۲] هظفل مدقتو  ديج دانسإب دمحأو «- هل ظفللاو - نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ) )1١ةبرشألا نم تاعئاملاب ًالمتل فورظلا سوؤر يف كرتي يذلا ءانإلا وه :(علض) ك (عمق) عمج .

 ) )۲كلذ الولو .«ركنملا نع هليو .ء«فورعملاب رمأيو» :ةلمج مهثيدح يف سيل ةعامجلا نال كلذ «عقاولا فالخ ماهيإ هيف

 كانه اهعجارف ««حيحصلا» يف مهئيداحأ عم ثيدحلا تجردأل .

 مالا



 ْ .ىلعي وبأو
 DI ٠١ ةريره يبأ ثيدح نم ًارصتخم ؛هخيحص» يف نابح نبا هاورو (حيحص) .

 .[باب-۲] «روجلاو لدعلا» يف ىسوم يبأل ثيدحو : ::ةزرب يبأل هوحنب ثيدح مدقتو

  )5( - ۱۳۹۸ - PAYلل هللا ُلوسر لاق :لاق يرْضَملا ٍبْكَر ْنَع ٌيسْنَعلا حبصَن نَّعو (فيعض) :

 ّلهأ َمِحَرو ةيِضْعَم ريغ يف ةعَمَج الام َقمْلأو ةلاسم ريغ ْنِم ِهِسَْت يف ّلَذو ءٍةصقنم ريغ يف عضاوت نمل ىبوطا
 . ثيدحلا «ةَمكِحلاو هقفلا لهآ طلاخو «ةّئكشملاو ددا

 اقث حيصن ىلإ هتاورو ءيناربطلا هاور ا

)۱١( - Y1 TTAباص ٌقودضملا قدامصلا تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح)  

 . يق ْنِم الإ ةمحرلا ٌعَرنثال» : لوقب ب مساقلا ابأ ةرْجُحلا هذه

 ضعب يفو 0 ثيدح» :يذمرتلا'لاقو «؟هحیحص) يف نابح نباو 5 هل ظقللاو  دواد وبأ هاور :

 . ؟حيحص نسج : : خسنلا

 هو م نب قيسحلا أ نسحلا هلا وسر لج :لاق هنعو (حيحص) (۱۲) - 7557-8548

 8 هللا لور هيلإ تف اق آدحأ مهنم تليق ام دولا نرفع يل نإ :ع ٌمَرْكألا لاقف «ٌيميمتلا سباح نب ٌعَرْفألا

 ۶ .مَحرمال محال نم : لاق مث

 .ينمرتلاو مواد وبار ماتو يراشبلا ءاوز

 هي هللا لوس ىلإ بارما ءاج ؛ تلاق اهنع. هللا يضر“ ةشئاع نعو (حيحص) ۳4٦ - 5155 - )۱١(

 اا الا وجال ملم امو َنايبّصلا نول مكن :لاقف
 ١ 1 . ملسمو يراخبلا هاور :

TIE L 4لوس اي لاق الجر نأ : هع هللا يضر هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نعو (حيحص) (15) -  

 .«هللا ٌكامحر اهتْمحر ْنإ) :لاقف . اهحَبْذأ نأ ًةاشلا مح رال يّنإ !هللا

 دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور .دانسإلا » :لاقو مكاحلا ها

 )177/1۳1/1 /1 ؟خيراتلا» يف هركذ امل يراخبلاو «فورعم وه الو ءًايباحص سيل (حيصن) و ؛كلذ ينغي اذامو : تلق 20

 لاق كلذلو' ؛هتبحض تبعت تبثت مل (يرصملا بكر) نإ لب .انه هنع يوارلا ينعي ي ؟مادقملا نب معطم هنع ىور# : هلوق ىلع دزي مل

 جرخم وهوا :اذهن ىلإ ريشي ««هيلع دمتعي امم سيل هدانسإ نأ الإ ؛ةبحص هل نإ :لاقيا ۳۰ /۳) «تاقثلا» يف نابح نبا

 ' .(9/عويبلا5١) يف هئم فرط ىضمر 0077 /بدألا 11) يف همامتب ئتأيسو ؛(۳۸۳۵) «ةفيجضلا» يف هلوطب

 بدألا» يف: يراخبلا مامإلا مهنم رخآ عمج هاور دقو ءالاق امك وهو ء(۲۳۱/۲) ؟صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو :تلق (۲)

 «نوملاعتملا:ةلهجلا هلك وزعلا اذه لهج دقو ؛(51 مقر) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو . ىلوأ وزعلاب ناكف ء(۳۷۳) ؛درفملا

 هبقعتو (!)هةححصوأ :٠ مهلوقب هيلع اوبقعو (هى1/-581 /۳) مكاحلا دنع الإ هيلع اورثعي مل ٍمهّنأل !ثيدحلا فعضب اومزجف

 هل ب مكاحلا نأ مهتالاهجو لب مهئالفغ نم نإو 18815(11) «بيغرتلا» يف يئاهبصألا ءاورو كلام يدع : هلوقب يبهذلا

 فلؤملا ظفل ريغ وهو يبهذلا هبقعت يذلا ظفللا نأ اوهبتني ملو !هل حيحصت هايإ مكاخلا جارخإ درجمَّنأ أونظف ؛هححصي ملو

 = يذلا ناكملا يف هودجول اولعف مهنأ ولو ؛هنم زخآ عضوم يف هنع ثحبلل اوعفدنيل ًايفاك هدحو اذه ناك دقلو «هيلإ هازع يذلا
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 :لاق ؟اهُمَحْرأَف اهَحَبْذأ نأ ٌديرأو ةاش ٌدخآ يّنِإ !هللا وسر اي :لاق هظفلو :يناهبصألاو (هريغل ص)

 . «هللا َكَمحَر اهَتْمحَر نإ ةاشلاو»

 ٌدُحي وهو ةاش َمَجْضأ اجر نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (15) - ۸ ۲۲٣۵

 .«!؟اهّمِحْضُت نأ َلْبَق كرش َتْدَدْحأ اله !؟تانوم اهتم نأ ٌديرتأ» : لي ٌئينلا َلاقف ٌةئَرْفش
 طرش. ىلع حيحص» :لاقو «-هل ظفللاو  مكاحلاو «(طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 .يراخبلا

 نم ام» : لاق اب ّيبنلا نع امهنع هللا يضر "ورمع نب هللادبع نعو (نسح) (15) 7155-8

 :لاق ؟اهُّقح امو !هللا وسر اي : ٌليق ."ةَمايقلا موي اهنع هللا ُهلأس الإ ءاهّقح ريغب اهّقوف امف ًاروفصع لب ٍناسنإ

 . «هب ّيمريف اهسأر َمطْقي الو ءاهّلكأيف اهب نأ اهّقح»
 ٤[. /نيديعلا ١١ ىضم] .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «يئاسنلا هاور

 لتق ْنَم» :لوقي هو هللا لوسر ٌثعمس : لاق هنع هللا يضر ٍديرشلا نعو (فيعض) (۳)- ۱۳۹۹-۰

 . ةَ ينل ملو اتبع يلتف ًنالف نإ !ٌبر اي :لوقي ةمايقلا موي هللا ىلإ ّجمَع ؛ًاكبَع ًاروفصع
 ٤[. /نيديعلا ١١ ىضم] .«هحيحص» يف نابح نباو «يئاسنلا هاور
 ٍةاش ىلع ًاباب حت ًارازَج نإ :لاق ٍءاطع نْب نيضولا نعو (فوقوم فيعض) (4) - ۱۳۷۰ ۱

 يريضا» : لل يلا اهل لاقف اهلج رب اهّبحسي ذَحأف ءاهعّتاف دال ئبنلا ىلإ ثَءاج ىتح نم ْتَلناف ءاهَحبْدَيل
 .«ًاقيفر ًاقْوَس اهْفُّسَق !راَّرج اي َتْنآو . هللا رأل

 .[كانه ىضم] لضعم وهو . هنع دشار نب دمحم نع ؛هباتك» يف قازرلادبع هاور

 اش ٌبحشي الجر ىأر هنع هللا يضر ٌرمع َّنأ :نيريس نبا نعو (فوقوم فيعض) (5)- ۱۳۷۱-۲

 .ًاليمج ًادوق ٍتوملا ىلإ اهذق ٌكّليو : هل لاقف .اهحبْذَيل اهلِجْري
 .[كانه ىضم] .ًافوقوم ًاضيأ قازرلادبع هاور

 ًاريط اوبصّت دق ٍشيرق ْنِم ٍنايتفب ٌرم هنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۱۷)- ۲۲۹۷-۳

 نبا َلاقف .اوقّرَمَت رمع ّنْبا اوأر اًملف ءمهِلْبَت ْنِم ةئطاخ ّلك ريطلا بجاصل اولعَج دقو ءاهّتوَمارَتي ةجاجد وأ
 . «ًاضَرَع ٌحورلا هيف ًاثيش دخلا ِنَم َنعَل ةا هللا لوسر َّنإ» ءاذه َلعف ْنَم هللا نعل !؟اذه لعف ْنَم :ّرمع

 . ملسمو يراخبلا هاور

 َّنأ بئارغلا نمو .ناعتسملا هللاو !غلابلا مهلهجب ل هللا لوسر ثيدح حيحص فيعضت مثإ يف اوعقو املو ءهيلإ ترشأ =

 ءزجلاب هيلإ هوزع دقو «سابع نبا ثيدح هتحتو «هيلإ ثيدحلا وزع مهتاف يذلا عضوملا يف وه يتالا سابع نبا ثيدح
 ىلع اورصتقاو يبهذلاو مكاحلا حيحصت اولبقي ملف اوملاعتو اولاعت مث !ةدحاو ةحفصب كلت دعب هذهو «(؟77 /5) ةحفصلاو

 !ءاوشع طبخ هنأل نوردي ال مهسفنأ مهف ؟اذامل امأ . طقف هتيسحت

 )١( مدقتملا قيلعتلا رظنا .هل هجو الو !؟نسحا :اولاقف نوملاعتملا امأو ءالاق امك وهو ؛يبهذلا هقفاوو :تلق .

 ٤(. /نيديعلا )٠١- مدقت ثيح هيلع قيلعتلا رظنا ءانتبثأ ام باوصلاو «(رمع نبا) لصألا (؟)
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 . هريغو نماطرق نم هتباصإ نودصقي ةامرلا هبصني ام وهو : ءارلاو!ةمجعملا نيغلا حتفب 55

 «رفس يف هللا وسر عمتك : : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم يبأ نعو (خيحص) (18) - 00000 ش
 ٌيبنلا ًءاجف ؛2")نشرف هب تلعجف ٌةَرَمُحلا تءاجف .اهْيَحْرَ انذخأف .ناخّرف اهم رمح انْيأرِف هتّجاحل قلطناف
 قرح نب" :لاقف :اهانقرح دق يلْمن ةيرق ىأرو . ءاهيلإ هدو اوُدر !؟اعيلو يف هذه عف ن : :لاقف هلكت
 ٠ . «رانلا بر الإ رانلاب ٌبّذعي نأ يغبني ذي ال هّلِإ» :لاق . نحن :انلق .«؟هذه

 .دواد وبأ هاور

 .لمنلا غم لمنلا عضوم يه (يلمنلا ةيرق)
 كي هللا, لوسر يقدر : : لاق امهنع هللا يضر رفعج نب ةللادبع نعو (حيحص) (۱۹) - 14 --

 هينجاحل ل هللا لوسر وب را ام ٌبحأ ناكو «سانلا َّنِ ادحأ هب ثّدحأ ال ًاثيدح ّيلإ ر راف «موي تاذ هقلح
 ْتَقَرَدو .ّنَح هلك ّيبلا ىأر الف ءٌلمَج هيف اذإف ءراصنألا نم ٍلجرل ًاطئاح ٌلخدف رخت ٌشياح وأ ًافَدَه
 ىتف ءاجف. «؟ٌلمجلا اذه ْنَمِل ؟لمجلا اذه بر نم : لاقف . تکسف «!ازفذ حسم هللا ٌلوسر ناف «ةانيع
 .اكش هّلإف !؟اهاّإ هللا َكَكْلَم ينا ةَميِهّبلا هذه يف هللا يق الفأ : لاقف !هللا وسر اي يل :لاقف «راصنألا نم

 1 . ؛هئلذثو هميم كا لإ

 (وواد وبأو دمحأ هاور

 ونو ءاي نن نرالا هجو ىلع عفترا ام وه :ءاف امهدعب ةلمهملا لادلاو ءاهلا حتفب (فدهلا)

 .هظفل نم هل دحاو الو «لخنلا ةعامج وه :ًادودمم ةمجعملا نيشلابو ةلمهملا ءاحلاب 2 ٌسئاحلا) و
 افق يف قرعي يذلا عضوملا يه :روصقم ةمجعملا لاذلا رسكب (ريعبلا ىرفذ) و .ناتسبلا وه :(طئاحلا) و
 N زهق امن دكا ياحي لازال معي اكل هلوقو .نايرفذ امهو «هنذأ دنع ريعبلا

 ١ . لمعلا ةرثكب هبعتت : يأ

 ُثنك» : هيف لاق هُم نب ىلعي نع ليوط ثيدح يف ًاضيأ دمحأ یورو (هریغل ص) ۰ )1
 ؛ةانيع تقود مل بدی نیب هنارجب برص ىتح بح  ءاج ذإ موي اذ ًاسلاج - كي يبنلا عم ينعب - هّنم

 نب يلج هنذَجوف ةيحاص سلا ثجرخف :لاق .«ًانأشل هل َّنإ «لمجلا اذه ْنَمِل رهن !ٌكحيو» :لاقف

 . نوللا رمحأ روفصعلاك ريغص رئاط' : فت دقو ميملا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا مضب 0(
 ةعوبطم يف كلذكو ء(شرعت) لصألا ناكو «ضرألا نم برتقتو اهيحانجب فرفرتأ : يأ (ركذت) لثم نيءاقلا ىدحإ فذحب (؟)

 أر « لصألا يف'امك (شرعت) اهضعب يف نأو «ةفلتخم هخسن نأ يجانلا دافأ نكل .«دواد يأ" نم بيوصتلاو !ةرامع
 ١/11/8(. ق) هعجارق ؛(شيرعلا) ذخأ هنمو .اهيلع للظتو اهقوف عفترت : ىنعملا

 لخت شع دئاح رأ فدها :هسكع دنسملا» يقو . .ةيربخلا ىلع ؟لخن شئاح وأ ًافده» :- هل قايسلاو  «دواد يبأ» يف اذك )۳
 .دواد يبأ نم ًافرصت لوألا ربتغاو يجانلا هبوصو مما يف اذكو . . اهمسا ىلع ناك ربخ ميدقتب

 ' .هقاحلإلل وأ ثينأتلل اهفلأو «ةثنؤم (ىرفذلا) و (نايرفذ) امهو :هنذأ لصأ (ريعبلا ىرفذا :ريثألا نبا لاق )6
 )٠١(. ةةحيحتصلا# رظنا ؛٠لخن شئاح» :هلوق ىلإ ملسم هاور دقو ءهل قايسلاو : تلق (9)
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 انلمع :هنأش ام هللاو يردأ ال : :[لاق] ؟هلأش امو :لاقف .«؟اذه َكلمَج ناش ام» :لاقف هيلإ هتْوَعَدَف ءراصنألا

 وأ يل هبه ءُلَعْفَت الف» : لاق .ةّمخل قو هرن نأ ةّحرابلاانرمنأف «ةياقسلا نع ٌرِجَع ىقح هيلع انحّضَتو هيلع

 .هب تعب مث ةقّدصلا مَسْيَمِب ُهَمَسَوَف :لاق .هللا لوسر اي كل وه لب : لاق . هينْمِي

 .ديج هدانسإو

 ىتح هيناس كن معز :ٌكوكشي كريعبل ام» : ريعبلا بحاصل لاق هنأ : هيف لاق هنأ الإ ؛هوحن هل ةياور يفو

 .لعفأ ال ٌقحلاب كثعب يذّلاو «َتفَدِص :لاق .«ُرَحْنَت نآ ٌديرت ٍ؛َربك

 ٍريِعَبب انررم ذإ - | هلك يلا عم ينعي - هم ٌريسن نحن انيب :ةرم نب ىلعي لاق :ًاضيأ هل ىرخأ يفو (حيحص)
 .«؟ريعبلا اذه ٌبحاص َنْيأ» : : لاقف لكي ٌييبنلا هيلع فقوف نار عضوو َرَجْرَج ُريعبلا هآر اًملف «هيلع ىنْمُي

 نم اذه ٌتْركذ ْذإ امأ» :لاقف «ةريغ ٌةّشيعم مهل ام ِتيب ٍلْهأل هنو كل هّيَمأ لب ؛ال :لاق . «هينخبا :لاقف ءاجف

 .ثيدحلا ؛هيلإ اونسخأف ءٍفّلعلا َةَلقو لمعلا ةَرْثَك اكش هّنإف «هرفآ

 نيسلاب :هيلع (انشّي) .سراف نبا هلاق .هرحن ىلإ هحبذم نم هقنع مدقم : ميجلا رسكب ريعبلا (نارج) و
 . هيلع يقسي : يآ «نونلاو ةلمهملا

 ًاسولج انك :لاق هنع هللا يضر يرادلا ميمت نع “جام نبا یورو (ادج رکنم) (6) - ۱۳۷۲ "910

 ناف ءْنُكْسا !ًريعبلا اهُّبأ» ك لاقف يلو هللا لوسر ةّماه ىلع فقو ىَّبح ءودَْي ٌريعب لَآ ذإ كي هللا ٍلوسر عم
 : انلقف . «انّذئال بئاخب ّسيلو ءانّدئاع ّنّمأ دق هللا َّنأ َمَم ءكّبذَك كيلمف ًابذاك كَ ْنإو ءَكُْدِص كل ًاقداص كَ
 ٌتاغتْساو ءمُهنم ٌبرهف مخل ٍلكأو هِرْحَبب هّلهأ ّمه دق ٌريعب اذه» :لاقف ؟ُريعبلا اذه لوقي ام !هللا وسر اي
 الف كي هللا لوسر ةّماه ىلإ داع ريعبلا مهبلإ َرظت ملف .َنوُداعَت هباحصأ لأ ْذإ كلذك نحن انيبف .يي مكيبن

 اوكشب هلل امأ» :ةلكو لاقف ءكْيدي نيب لإ قلت ملف ٠ مټو ةنالث نم ٌبرَه انئيعب اذه !هللا ٌلوسر اي :اولاقف !اهب
 مثنكو ءالاوخأ مکنمآ يف یر هّنِإ :ٌلوقي» :لاق ؟لوقي ام !هللا ٌلوسر اي رواق .ةياكشلا تسْبف ىلإ

 ا ا ءألكلا عض وم ىلإ | ٍفِيّصلا يف هيلع نولمحت

 هللاو دق :اولاقف . «دِمْحَل لاو «هرختب 38 AN اق هلم ا ةمئاس لی هنم هللا مكرر

 !هللا وسر اي :اولاقف . ؛ديلاوم نم جلاصلا وللا ٌءازج اذه ام» :ٌمالسلا هيلع لاقف هللا لوسر اي كلذ ناك

 ّنإف «ْمكنم ةَمحرلاب ىلؤأ انأو «ةونيغُم ملف مك تاغا دق ءم :ٌمالسلا هيلع لاقف .ةَرَحْنَن الو هعيبن ال انف

 مرد ةثمب مهنم مالسلا هيلع هارتشاف .«ٌنينمؤملا بولق يف اهنكسأو «َنيقفانملا بولق نم ةّمْحرلا َّعَرَت هللا

 : ٌمالسلا هيلع لاقف لي هللا ٍلوسر ٍةَماه ىلع ىَغرف .«ىلاعت هللا هجو رح َتنأ ءقِلطنا ُريعبلا اهي اي» :لاقو

 اي :اتلقف .ٌُمالسلا هيلع ىكبف ةعبارلا ىَغَر مف .(نيمآ) :لاقف ءىَعَر َّمُد .(نيمآ) :لاقف ءىَعَر َّمُث .(نيما)

 ريثك نبا نعو «لوهجمو كورتم هيف دانسإب هريغو يفلّسلا | هجرخأ هنأ ركذ مث . يجانلا ظفاحلا هنم بجعت ضحم أطخ هيلإ هوزع )١(

 1-01 /185) كلذ يف مالكلا لاطأو . «هنتمو هدانسإ يف ةراكنو ةبارغ هيفا : لاق هنأ

 .1ةيدجلا : يه امنإو ءعقو اذكأ : يجانلا لاق قفز
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 3 یا ُلقف ربح نآرقلاو مالسإلا نع ٌيبنلا هنأ هللا كازج : 'لاق» :لاق ؟ريعبلا اذه لوقي ام !هللا وسر

 ْنم َكِمَأ ءامو هللا نفح : لاق م (نيمآ) : تقف «يبغُ َتْدَكَس امك ةايقلا موب َكِتَمأ َبْعُر هللا َنكَس : :لاق

 ٌتلأس لاصخلا هذه ّنإف . ُتْيَكَبَق» ءاهتيب اهّسأب هللا َلَمَجال :لاق مث . (نيمآ) : ٌتلقف «يمد َتْنَقَح امك اهئادعأ

 ع فيسلاب يتئا ءانف نا ىلاعت هللا نع لیربج ينربخاو هذه ينمو اهيناطعاف يير

  TAAهللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (11) - فلفل 4+ «

 .«ضرألا ٍشاشَح ْنِم لات اهعدن مو اهم ملف < اهْتطَبر ةه يف رانلاٌةأرما

 يه الو ءاهنسَبَح يه ْذإ اهْنَقَسو و اهْيَمَعْطَأ يه ال «ثّنام ىتح اهْنئَجَس ةه يف ةأرما ِتَبَلَع» : ةياور يفو

 ا ش : .«ضرألا شاشخ ْنِم لات اهنكرَ
 .هريغو يراخبلا هاور

 .«كلذب رانا اهل تيجو : هرخآ يف دازف «رباج ثيدح نم دمحأ هاورؤ (هريغل ص) (77)- نيني

 ' اهوحنو ريفاصعلاو ضزألا تارشح وه : نيتمجعم نينيشبو ةمجعملا ءاخلا ةثلثم (ضرألا َنْساَشَح)

 ريع كي هللا لوسر ّرم :لاق هنع هللا يضر ةيلظنحلا نبا لهس نعو (حيحص) (78) 1708-6
 : (ًةَحلاَص "اهولكو «ٌةحلاص اهوبكزاف «ةَمَجْعملا مِئاهَبلا هذه يف هللا اوُلا» :لاقف نب هرهظ یس

 . رهط ىح دق : لاق هنأ الإ ؛(هحيحص) يف ةميزخ نباو «دواد وبأ هاور

 « :لاق لإ يلا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (؟4) - TIVE تضل

 1 :نوبّذَعُي الث الث اهيف تيرو «ءاسنلا اهلهأ َرثكأ تيارف رالا يف ُتْمَلَطاو ؛ةارقفلا اهلها ردا تيأرف ةئجلا

 شّهْنَت يهف «ضرألا شاشخ ْنِم لكن اهعدت مَ ءاهتْشَت ْمّلو ءاهْبِيطت ْمَل اهل ره ْتَطبَر :ًةلاوُط ریمح نم
 َقَلَعُت امنإ ' :لاق .هل نطق اذإف :هنجْحمب ٌجاحلا قِرْسَي ناك يذلا ِعَدْعَد ينب اخآ اهيف تيآرو .اهرُيدو اهّلبق

 . ب هللا لوسر ْيَِنَدَب قرَس يذّلاو « ينّجخمب

 : . «هحیحص) يف :نابح نبا هاور

 مكنع اه يت الولف ءرانلا يلع ْتْضِرُعو» لاه ترلاس هل رغد هل ان يقو يغلب
 ْنِم ٌلكات!اهغدَت ملف ٠ ءاهئقتؤأ اهل ةه يفُبّذعت ةليوط ءادوس ريم ةأرما : َنوبذَع ةئالن اهيف تیارو ٠ مكي

 . ثيدحلا «اهُشهْنَت ُترَبْذَأ اذإو « ءاهّشُهنَت ثل اذإ يهف كام ىتح اهْمِعْطُت مو ءضرألا ٍشاشَح

 .. سأرلا ةينحم اصع يه : ةحؤتفم ميج امهدعب ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميملا رسكب (ٌنَّجْحِملا)

 ةالص ىّلص ةي يا نأ : امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نعو (حيحص) )٠١( - نقيب تيل

 هره اهْشَدْخَت :لاق هنأ ٌتْبِسح ةآرما اذإف !مُهَعم انأو بر يأ : تلي يتسرابلا شتا لاقف فوسكلا

 . ؛ًاعوج ْث تام ىتح اهثسّبح : اولاق ؟هذه ناش ام : لاق

)00 7020 

 .(97) «ةحيحصلا» :رظنا .اهنع اولزناو اهوكزتا :يأ ؛رسكلا يدنع زوجيو ءمضلاب :(1)

 مالك



 . يراخبلا هاور

 » :لاق وي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (؟5) 1779/6

 هل هللا ركشف ؛ةاّقسف هيّمخ دحأ عزنف ُةَمِجرف ُتّهلَي ٌبْلك رثبلا ىلعو ءاهنم ٌبِرشف لزنف ءرعب ىلإ ٌلجر
 .ةحلا ُهَلَخْدَأَف

 ماعطإ» يف مدقتو .اذه نم لوطأ دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاورو . «هجيحص» يف نابح نبا هاور

 . [ثيدح ١4 /باب ١0 /تاقدصلا ۸] «ماعطلا

 ٍنَع كب هللا ٌلوسر ىهن» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۷) - ۱۳۷۳ _ ۲۳

 ١ . 'مئاهبلا نيب شيرختلا
 .«حصأ وه» :لسرملا يف لاقو «دهاجم نع ٌالسرم ٌداصتم يذمرتلاو دوادوبأ هاور

 يل ًامالغ ُبرضأ تنك :لاق هنع هللا يضر يردبلا دوعسم يبأ نعو (حيحص) (۲۷) - قا

 وه اذإ ينم اند اًملف ءٍبّضَعلا َّنِم ت تؤصلا هنأ ملف ,«!دوعسم ابآ ملعا» : : يفلح ْنِم ًاتوص ُتعمسف ءطْؤَتلاب

 ال :ُتلقف . «مالغلا اذه ىلع َكْنِم َكيلع ُرَْقأ ىلاعت هللا ّنإ !دوعسم ابأ ْملعا» :لوقي وه اذإف هِي هللا ٌلوسر

 .ًادبأ هدب ًاكولْمَم ُبرضأ

 وأ - ٌرانلا َكْنَحَفَلَل لَعفت ْمَل ْوَل امأ» :لاقف «ىلاعت هللا ِهْجَوِلٌرح وه !هللا ّلوسر اي :ٌتلقف : ةياورا يفو

 . هے ٌرانلا ٌكْنَسَمَل

 “يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 دقو َرمُع نبا ُثيتأ :لاق - يفوكلا مهالوم يدنكلا وهو  ناذاز نعو (حيحص) (۲۸) - ۲۲۷۸-۰۰۵

 هللا لوسر ٌثعمس ءاذه يواسي ام رجألا نم هيف يل ام : َلاقف اعيش وأ ًادوع ٍضْرَألا نم خاف هل ًاكولْمَم یت

 .«ةَقِتْمي نأ هتَراَّفكف ؛ةبرض وأ هل اكولْمَم َمطَل ْنَم» 00

 . هل ظفللاو دواد وبأ هاور

 نآ ترق ناف ؛همْطَل وأ هنأ ْمَل ًاذح هل ًامالُغ َبَرَض ْنَم» :لاق :هظفلو "لسم هاورو (حيحص)

 يبأ ُءاعدف ءانل ىلوم ُتْمَطَل :لاق ِنَوَقُم نب ِدْيَوُس نب ةيواعم نعو (حيحص) 01 3008

 اهمطلف ؛مداخ الإ انل ٌسيلو لك ّيبنلا دهع ىلع ةعبس اّنك ٍنّرَقُم ينب ّرشعم ان .هنم صفا :لاقف «يناعدو
 ونْغَتْسَي ىتح مُهْنِدْخَتلف» : لاق .اهريغ ٌمداخ انل سيل هّنِإ :اولاق .«اهوقنغأ» : ل هللا لوسر لاقف ءانم ٌلجر

 . «اهوُقتْمُيْلف اًوتْغَتْسا اذإف

 .كانه ىضمو . ةنجلا لوخد همزالو ءحصأ وهو ««هل رفغف» :نيخيشلا ظفل (1)

 .(11/1) ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا هاور كلذكو :تلق (؟)

 .(٠۱۸و1۷۷ مقر) ؛قباسلا ردصملا# يف يراخيلاو : تلق ()
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 0 يئاسنلاو يذمرتلاو «- هل:ظفللاو - دواد وبأو ؛ملسم هاور

 نم: :ة للا وسر لاق: .لاق ةنع هللا يضر رساي نب رامع نعو (هريغل ص) (70)- ۲۲۸۰-۷

 ۰ ..«ةَمايِقلا موي هنم "دي ديقَأ ؛ًامْلظ ُهكولْمَم َبَرَض

 1 ."تاقث هتاورو «يئاربطلا هاور

  FAةبوتلا بن ةا مساقلا وبأ لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (61) - فكل :

 .«لاق امك َنوكي نأ لإ ؛ةَمايقلا موي ٌدحلا هيلع ميف ؛لاق ام ًائيرب ُهَكولْمَم َفَذَق ْنَم»

  ۰؟حيحص نسحا :لاقو - هل ظفللاو - يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور .

 نأ لا یر ا دود ناي ا و قار صولا ی ۰ ۰4

 . موش يللا ءوسو «ٌءامن ةَكَلَملا ٌنْسَح» : لاق ةي ّيبنلا .

 ن كراحتلا نع افيأ هواد ونآ ةاوزؤ هنع همسي ملو «ثيكم نب عفار ينب ضعب نع واد وبأو دمحأ هاور

 , .ًالسرم و هللا لوسر نع ثيكم نب عفار
Vo 1°ءىس سلا لدي ال: ال هللا وسر لاق : لاق يتيدصلا ركب يبأ .نعو (فيعض) (9) ب  

 مُهومرْكأف معنا" : لاق ؟ىّماَيو َنيكولْمَم ممألا رکا ةَ ٌةمألا هذه َّنأ اتت ربخأ سيلا !هلفا لوسر اي :اولاق . «ةَكَلَملا

 ليس يف هيلع لياقت هطبرت سرق : لاق ؟ايندلا َنِمانُعَْب امف :اولاق . ؛ًنولُكأت اب مُهوُجِفْطأو .«ْمُكدالوأ ةمارَكَك

 .«[كوخأ وهف للص اذإف] كوخ ُهَف ىَّلص اذإف كيفي َكُكولْمَم «هللا
 ذح» ':لاقو ءهةَكَلَملا ءىس ةنجلا لخدي ال» :هلوق ىلع ًارصتقم يذمرتلاو هلام نباو دمحأ هاور

 جي يلب دانا A «هظفح لبق نم يخبسلا دقرف يف ينايتخسلا بويأ ملكت دقو «بيرغ نسح

 . «هكيلامم ىلإ ةعينصلا ءىيس ناك اذإ : ةَكلَملا ءىيس : ةغللا لهأ لاق» :لاقو ءًارصتخم

 درب هيلعو «(ةَدْبَولا) ب ٌرذ ابأ تيار :لاق ٍدْيَوُس نب رورعملا نعو (حيحض) FY 5 YAT) < سل

 ثاكف اذه عم ُهَتلمجف َكمالغ ىلع يذلا ٌتْذحأ تنك ول !دذ ابأ اي :ٌموقلا لاقف :لاق هلم همالغ ىلعو ءٌظيلَغ
 هنري .ٌةّيِمَجْعأ هّمأ ثناكو ءالجر ُتْبَباس تنك يّنِإ :ّرذ وبأ لاقف :لاق .؟هرْيَغ ًابوث َكَمالغ َتْوَسكو هّدَلُح

 مان :مكئارخإ مهتم :لاقف . ؛ٌةّيلهاج كيف ٌؤرما كّنإ !ٌدذ ابأ اي» : لاقف الگ هللا لوسر ىلإ يناكشف ءهّمأب
 .«هللا َقْلَح اوبّذعُت الو «ةوعيبف مُكنئالُي ْمَلْنمَ ؛ مهيلع هللا

 : .هل ظفللاو ءدواد وبأ هاور

 هلا نم ؛ «مكئاوخإ مهد : هيف اولاق مهنأ الإ ؛هانغمب يذمرتلاو «ملشمو يراخبلا يف وهو (حيحص)

 )١( «قباسلا ردصملا» يف يراخبلاو :تلق )109/4(.

 : .هريغو ادرفملا بدألا» و ةطوطخملا نم هتححصف (ديق) : لصألا ناكو ءهنم صتقا :يأ (۲)

 لاقو «هوځنب هرکذ رخآ ناکم يف لکل «يناربطللًاغیآ 958/4) يمئيهلا هازعو ؛(۱۸۱) ؟بدألا» يف ًاضيأ يراخبلاو : تلق (9)

 مجعملا) نم «رامع دنسما و . ًافوقومو ًاعوفرم 06407 /1715/4) ةراتسألا فشكا يف وهو . «رازبلا هاور» : 0707 /۱۰)

 : . )۲۳١۲( «ةحيحضلا» رظناف ؛فيعض هيفو «يناربطلا نع ميعن وبأ هاور دق ْنكل «هدانسإ يف رظننل دعب عبطي مل «ريبكلا
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 ام ٍلّمعلا نم م ُهَفَّلَكُي الو سبي امم هْسِْليلو ءاي امم هني ؛هدي تحت هاخأ هللا لمج نتف 10
 .يراخبلل ظفللاو . «هيلع ُهنميْلَف ؛ بلْ ام هلك نف لَ ُهئاْنَي

 ؛هدي تحت هوخأ ناک ْنمَق :مُكيديأ تحت اق هللا مهلمج مكلاوخإ» :لاق يذمرتلل ةياور يفو (حيحص)

 .«ةئييلف ؛ كلغ ام قلك نيف غب ام فلك الو هاب نم هيلو «هماعط نم ةف
 . هلثم همالُع ىلعو ّدرُب هيلع اذإف (ةَدبَرلا) ب ٌرذ يبأ ىلع انْلَخَد : لاق هنع دواد يبأل ةياور يفو (حيحص)

 لي هللا لوسر ٌتعمس :لاق .ُهَريغ ًابوث ُهّبَوْسكو لح ثاكف ورب ىلإ ٌكمالخ درب ٌتْذَحأ ول !ًرذابأ اي :انلقف
 اًمم هُيو ءُلُكأب اًمم هممْطْيلف ؛هدي تحت هوخأ ناك ْنمَف < «مُكيديأ تحت هللا مُهلَمج + مكاوخإ :لوقي
 .«ةئمُيلف ؛ هيلي ام ُهََلَك ناف ُّيِلْمَي ام فلكي الو ءيسّتكَي

 َنولُكأت امم مُهوممطأف ؛مُكيكو لمَ نم متال ن : : قلي هللا لوسر لاق : هل ىرخأ يفو (حيحص)

 .«هللا َقْلَخ اوبّدعت الو «ةوعيبف ؛ مهنم مُكمئالي ْمَل نمو ءنوسَبْلت امم ْمُهوسكاو
 . هلك هللا لوسر نذؤم حابر نب لالب وه رذوبأ هرّيع يذلا لجرلا» : (ظفاحلا لاق)

 : عادوا ةجَح يف لاق هو ينلا نأ ؛هنع هللا يضر َةَثراح نب ديز نعو (فيعض) ٠ 5 ل
 ءاورفغت ْنأ نوديرت ال ِبْنَدب اوؤاج ناف ,نوسبلت اًمم ْمُهوُسْكاو ولت امم مُهومهطأ مكر ؛ مكونا

 .«ْمُهوبْذَعَت الو هللا دابع اوعيبق

 مكاحلاو يذمرتلا هل ححصو «مهضعب هاشم دقو «هللاديبع نب مصاع ةياور نم يناربطلاو دمحأ هاور

 . تاعباتملا يف رضي الو

 :ديبعلا يف ةه هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) (۴۳) - ۲۲۸۲ ۲

 .«اوعيبف مكوبلغ نإو ءاوفعاف اوؤاسأ نإو ءاولبقاف اونسحأ ْنِإ»
 .اضيأ مصاع هيف «"رازبلا هاور

 متل : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َةفيَدُح ْنَع يورو (ًادج فيعض) (۱۱) - ۱۳۷۷ - 14

 هتبأر ْنِإو «هيلإ ْنِسَحأف كوخ ٌدبعلاو ءٌريخلا اهيصاون يف ٌدوقعم ليخلاو ءاهلهأل رع ٌلبإلاو ءاهلْمأ ىلع ٌةكرَب

 . هْنِعْأَف ؛ًابولْعَم

 .يناهبصألا هاور

 هُماَعط كولْمَّمللا :لاق لي ئبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 6- 11484 - )١٤(
 .«مُكلانمأ ًاقلخ ؛هللا َدابع اوبّدعت الو .مهونيعأف مهومثفَلَك ناف ,قيطي ام ال لب الو هنَوْسكو هبارشو

 . خسانلا نم أطخخ وهو «(رازبلا) ناكم (يذمرتلا) : ةطوطخملا يف 0(

 OSE OG I OED ودم ا )(

 مث . مصاع هيف سيلق .«ملعلا له لهأ دنع فيعض ينامليبلا نب دمحم" :رازبلا لاقو . . .رمع نبا نع هيبأ نع نمحرلادبع نبا
 .008) مقرب يتلا رمع نب هللادبع نع يتأيس امو «رورعملا ثيدح يف ًابيرق مدقت ام هضعبل دهشي ثيدحلا نإ
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 ا .راصتخاب ملسم يف رهو ؛ا(هحيحص» يف نابح نبا هاور

 ام» :: لاق ل يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر "ثیرح نب ورمع نعو (فيعض) (۱۲) - ٩-۱۳۷۸

 0 .. ؟كنيزاوم ينف ًارجأ كل ناك ؛هلمع نم كمداخ نع َتْفَقَخ

 ري مل :نيعم نبا لاق ؛ثيرح نب ورمعوا :(ظفاحلا لاق) . «هحيحص» يف نابح نباو «ىلعي وبأ ءاور

 يبأ نع یورو «ةئس ةرشع يتنثا نبا رهو ف ينا ضن : ليقو . ٌةبحص هل نأ روهمجلا هيلع يذلاو . كي يبنلا

 .؟ةباجصلا نم مهريغو ؛دوعسم نباو ؛ركب'
 الا نگ يلا مالك رخآ ناك : لاق هنع هللا يضر ٌيلع نعو (هريغل ص) ۷ ۲۲۸۵ )۳١(

 . (ْمكَنامْيأ تكلم اميف هللا اوقتا ؛ةالصلا

 .«مكئامُيأ ثَّكَلَم امو «ةالصلا» : لاق هنأ الإ ؛هجام نبآو «دواد وب هاور

YATAلؤقي ناك زالال هللا لوسر ّنِإ : ُتلاق ةملس مأ نع هريغو هجام نبا یورو (حيحص) (77) -  

 . .  ١ اسل ضيفي ام ىتح اهّلوقي َلاز امف .«مكئامُيأ ْتَكَلَم امو «ةالصلا» : هيف يفوت يذلا هضرم يف
 هل لاقف هل ناَمَرْهَق هَءاجو ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۳۷) 7410 8

 ؛ُكِلْمَت ْنَّمَع سبت ْنأ ًامثإ ىفك» : لكي هللا ُلوسر لاق ءْمهَطْعأف ْقِلَطئاف : لاق :ال :لاق ؟مُهّتوق قيقرلا َتَطْعأ
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 ّْ ملم هاور
 هتافو لبق مكيبنب .يدهع :لاق هنع هللا يضر كلام نب بعك نعو (هريغل ص) (۳۸) ۔ ۲۲۸۸-۰

 هللا ناو ؛ةفاحق يبأ نب ركب وبآ يليلخ نو «هتمآ نم ٌليلخ هلو الإ يبن نکی مل» :لوقي هتعمس «لايل سمخب
 20كلذانع مكاهنأ ينإو ءّدجاسم مهئايبتأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ممألا نإو الآ ءاليلخ مكبحاص ذختا

 هللا» :لاق مث «ةهينه هيلع يمغأو . «(تارم ثالث) .دهشأ مهللا» :لاق مث .«(تارم ثالث) ؟تغّلِب له مهللا

 5 . «مكناميأ تكلم اميف هللا

 .تاعباتملا يف امهب سأب الو ءاقّثو دقو «ديزي نب يلع نع رحز نب هللاديبع قيرط نم يناربطلا هاور

 هلي ثلا ىلإ لجر ًءاج :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۳۹) - ۲۲۸۹-۱۹

 )٤٤۳١۷(. (ةفيعضلا» رظنا «يعبات يرصم وه امنإو «يباحصلا وه سيل انه (ثيزح نب ورمع) نأ حجارلا (1)

 ,هلاق ؛ةملكلا هذهب حاصفإلا ىلع ردقي مل ىتح «ىرجو لاس اذإ ءاملا ضاف نم «هناسل,ةملكلا هذهب ليسي الو يرجي ام :يأ (؟)

 RE .ةالصلا ءهللا هللا ١(: 0 80 تربل الدا يف يقهيبلا داز : تلق .يدتسلا
 .ورمع نبأ ثيدح

 ؟مكتايإ تكلم م + .» :ةلمج كلذكو «ادجاسملا ريذحت يباتك يف ةجرخم ةريثك دهاوش هل حيحص ثيدحلا انه ىلإ 7

 . ثيدح لبق مدقتملا ةملس مآ ثيدح اهل دهشي

 ل د ةعملا اك ««مهل لوقلا ارتيلأو ءمهروهظ اوشكاو «مهنوطب اوعبشأ» : ثيدحلا ةمثت :تلق]

 .[ش] - [شماهلا يف  ةداعلاك - ٍ

 مم



 . هرم َنيعبس موي ّلك» : لاق ؟مداخلا نع وأ ْمُك !هللا ٌلوسر اي :لاقف

 + ؟جيحبص نينجا جلا ضعي وا «بیرغ نسح ثیدح» : :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 3 : لاقف دال ّيبنلا ىتأ الجر نا :- يذمرتلل ةياور وهو  هنع ديج دانسإب ىلعي وبأ یورو (حيحص)

 . هرم ٌنيعبس ةليلو موي لك هنع وفنَت» : لاق ؟هُبِرْضأفأ ُمِلْظَيو ٌءيسُي يمداخ

 . (ورمع نب هللادبع) دواد يبأ خسن ضعب يفو ء(رمع نب هللادبع) انعامس يف عقو اذك» :(ظفاحلا لاق)

 هثيدح نمو «يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نع ديلُج نب سابع ثيدح نم «هخيرات» يف يراخبلا هجرخأ دقو

 نب هللادبع نع :لاقو دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه مهضعب ىور» :يذمرتلا لاقو «رمع نب هللادبع نع ًاضيأ

 يف سنوي نبا ركذي ملو «يراخبلا هركذ امك امهنع يوري ديلُج نب سابع َّنأ رصن وبأ ريمألا ركذو .«ورمع

 . «ملعأ هللاو . . يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نع هتياور متاح يبأل نبا الو ء«رصم خيرات»

 لوسر ْيَدَي نيب َدعقف «ٌلجر َءاج : ي خرا تس رش 4-۲

 ؟ْمُهْنِم انآ فيكف « مهُيِرْضأو مهمتْشأو «يتوصغيو ءينونوَخُبو «يَتوبّذكي نيك ولم يل َّنِإ :لاقف لك هللا

 كباقع ناك ْنإف مال كباقعو وبّكو َكْوَصَو ةلوناخ ام ُبَسْحُي ةايقلا موي ناك اذإ» الب هللا لوسر َلاقف

 ف ؛مهيونذ نود مهاّيا كباقع ناک نإو] «كيلع الو كَل ال ءًفافك ناك ؛مهيونذ ِرْدَقِب مهايإ

 ””فتهيو يكبي َلَمَجو ّلجرلا ىت : [J] . .«لضفلا َكنم ْمُهل صا ؛ مويونُذ قوف مهتا َكئاقع ناک ْنإو

 ناک ْنإو ًائيش نصت يَ ملم الف ةتايقلا مزيل طا َنيزاوملا ٌعَصْنو» : هللا لوق أره امأ» : لت هللا ُلوسر لاقف

 ءالؤهلو يل ُدجأ ام !هللا َلوسر اي [هللاو] :ٌلجرلا لاقف . ؟4َنيبساح ان ىقكو اهب انيتأ ِلَدَرَخ نم بح لاقت

 . مهلك ٌرارحأ مهتا كدهشأ ء مهتقرافُم نمار [ًانيش]

 ىور دقو «ناوزغ نب :محرلادبع ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثیدح» :لاقو يذمرتلاو «دمحأ هاور

 هب جتحا ةقث اذه نمحرلادبع» :(ظفاحلا لاق) .«ثيدحلا اذه ناوزغ نب نمحرلادبع نع لينح نب دمحأ

 .؟ملعأ هللاو . ملسمو يراخبلا مهب جتحا دمحأ لاجر ةيقبو يراخبلا

 ْنَم : ب هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (41)- ۲۲۹۱-۳

 . ةّمايقلا موي هنم صفا ؛ًاملظ ًاطوَس ٌبرَض
 . نسح دانسإب "”يناربطلاو رازبلا هاور

 « يتيب يف ويي هللا لوسر ناک : تلا اهنم هللا يضر ام عا نعو ی 4 نضل

 ىلإ ةَمَلَس مآ ثِجَّرَخو ءههجَو يف ٌبَضْعلا ٌنابتْسا ىح [تاطبأف] - اهل ْوأ هل ٌَدَفيِصَو اعدف لاوس هديب ناكو

 ءاهضعب تححص دقو «ظافلألاو لمجلا ضعب يق فالتخالا عم هل قايسلاو :0717) ؛يذمرتلا» نم اهدعب امو ةدايزلا هذه قفل

 يف هنكلو ««ةمايقلا موي ناك اذإ» : هلوق ًاضيأ (۳۷۷ /1) «بعشلا» يف يقهيبلا دنع الو ٠ /5) دمحأ دنع الو هدنع سيلو

 !ةلقنلا نولفاغلا هلك كلذ نع لفغو :؛هخسن ضعب يف هلعلف «يذمرتلا ةياورب (0071) ؛ةاكشملا»

 .حيصي :يأ (؟)

 )۲۳١۲(. ةحيحصلا» يف هتجرخ امك باوصلا وهو ء(طسوألا» ب يمكيهلا هديق (۳)
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 :كوصدي اك هللا لوسرو ةا ذهب يعلق كازا: ثلاقف ؛ةَمُهَب ةه بَل يهو ةفيصولا ٍتدَجوف «تارُجُحلا
 E ؛ووَقلا ةيشخ الوللا : ب هللا لوسر لاقف ٠ «ٌكُتْغِمس ام ٌقحلاب كعب يذّلاو ال : تلاقف

 .هوحنب يناربطلا هاورو . هل قلنا دج اهدنا ديئاسأب یلغی وبا هاو
4Y1اأ ىلع ماشي مدلل ١ هنع هللا يضر مازح نب ميكح نب ماشه نعو (حيحص) (41) -  

 جارَخلا يف نوبي :ّليق ؟اذه ام :لاقف ء«ُثيزلا ٌمهسوؤر ىلع بص «سمشلا يف ذ اوميقأ دقو طابنألا نم
 نيِذّلا ٌبذَعُي هللا َّنإ» :لوقي اي هللا ٌلوسر ُتْعِمَسَل ُدِهْشَأ :ٌماشه لاقف . .ةيزجلا يف ذ اوسي - ةياور يفو -
 0 راك ی ا ريبألا اع ندد . «ايندلا يف ّسانلا َنوَِّذَعُي

 .يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 : . نيقارعلا نيب حئاطبلاب نولزني مجعلا نم نوحالف : : (طاَبنآلا)
 ْنَم ثالثا : الگ هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باج نع يورو (عوضوم) (14) - 180-77

 ٠ .كولْمَملا ىلإ ناسخإو .نيدلاولا ىلع ٌةَقَمَشو «ٍفيعضلاب قهر : هج ةلخذأو ُهَفَتَك هيلع هللا رشت هيف َّنك

 ّ .«بيرغ ثيدح" :لاقو.يذمرتلا هاور
 لصف 1

AF YYيف مسو دق ٌرامج هيلع تم يَ ّيبنلا َّنأ :امهنع هللا يضر "رب ل  
 ا . ۰ .هّمش دو يذلا هللا َنعَلا :لاقف «ههُجو

 1 .ملسم هاور

 .هجولا يف مشولا ِنَعو ءهجولا يف برضلا نع ي هللا ٌلوسر ىهن : هل ةياور يفو
 مسي نم نمل الا هللا ٌلوسر نأ اا

 , )ولا

 كانه هداعأ دقف .(۴ /ثعبلا 17) يف يتأيس اممو «ةطوطخملا» نم هتححص ًاطخ وهو :«ىلعي وبأ» لدب «دمحأ# :لصألا )١(
 . . (”87 )٠١/ «عمجملا» يف وه كلذكو باوصلا ىلع

 يفز ,(1875) ؛ةفيمضلا» يف هتجيرخ كلذلو «ليهاجم ىلع هديناسأ رادمو ال فيك ؛ديج ريغ وهو يمنيهلا هدلقو .لاق اذك )1(
 نم هيبأ ةجاوزا. :ةثالثلا نيقلعملا لوقو. (ناعدج نبا ةدج) ليهاجملا نمو (41771) «ةفيعضلا.و ء(۸٤۲) «مارملا ةياغا ١

 يف ةدايزلاو ! !9 . . .انلق» : اولاقف اوطعي مل امب اوعبشت كلذ عمو (۳۲۹ /۱۲) ؛ىلعي يبأ» ىلع قلعملا هيف نيدلقم « ءمهطيلاخت
 1 1 . ىلعي يبأل ةياور .

 ةياغ يف ًاجرخم هارت امك «هريغ هجرخأ كلذكو ءملسم نم بيوصتلاو .(سابع نبا) : ؛ءاقتنالا» و ةطوطخملاك لصألا ۳
 سابع نبا ثيدح ىلإ ءالمإلا ذنع رباج ثيدح نم هركف وأ هرصب لقتنا «فلؤملا نم أطخلا نأ رهاظلاو ء(١۷٤) «مارملا
 ٠ !نيتياورلا يمقرب ملسمل هوزع مهنأ مغر ! ةثالثلا قيقحتلا وعدم أطخلا اذهل هبنتي ملو .هوحنب ملسم يف هدعب يذلا

 : .ةطوطخملاو "ملسم» يف اهدورو مدعل اهتفذحق ءادهجو يفا : : لصألا يف داز 2
 هدتنمو ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع (۱۱۹۳۹/۳۳۵ /۱۱) هاور هنأ عقاولاو :ينازبطلا دنع رباج ثيدح نم هنأ مهوي اذه )0(

 لفغو ءًاصاخ ًامقر هتيطعأ كلذلو ؛«تاقث هلاجرو يئاربطلا ءاور# ! لاقو ًاضيأ سابع نبا ثيدح نم يمئيهلا هركذو ؛حبحص
 !ًاضيأ اذه نع نوروكذملا
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YAلاق هتع هللا يضر ةَدانُج نب َنالْيَع ينب ٍدحأ ارج نب ةانم نعو (فيعض) (19)- 1841 : 

 يف الإ هّمِسَت ًاوُضَع ٌتدِجَو امف !ًةَدانُج اب» : لب هللا وسر لاقف ءاهقنأ يف اهننَسَو دق لبإب ي يبلا تَن

aثيدحلا «!هللا وشر اي ٌكيلإ اهُرْمأ : لاقف .  . 

 “يناربطلا هاور

 زال هللا لوسرپ ٌرامح رم : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حيحص) (45) 77468

 يف ّيكلا نع ىهن مث .«اذه ّلعف ْنَم هللا نَمَلا : ال هللا ٌلوسر لاقف مد ْنِم ُارَخْنِم ٌروفب «ههُجَو يف يوك دق

 .هجولا يف بزضلاو «هجلولا
 يف ّيكلا نع يهنلا يف ثيداحألاو .هححصو ًارصتخم يذمرتلا هاورو .«هحيحص" يف نابح نبا هاور

 . ةريثك هجولا

 (ةنسح ةناطبو حلاص ريزو ذاختا يف رومألا ةالو نم هريغو مامإلا بيغرت) 1١

 هللا دارأ اذإ» :ِكي هللا لوسر لاق :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (هريغل ص) (1) - ۲۲۹۹۳۳۰

 ريزو هل لعج ؛كلذ ريغ هب هللا دارآ اذإو ءةّئاعأ رَكَذ ْنإو هَرَكَذ ّيِسَن ْنِإ ؛ٍقْدِص َريِرَو هل َلَمَجب ؛ًاريخ ريمألاب

 . كله متر ناو کذب مل يس نإ هووس
 . (هحيحصا يف نابح نباو ءدواد وبأ هاور

 ٌلعج ؛ًاريخ هب هللا َدارأف المع مكنم ّيِلَو ْنَم : ای هللا لوسر لاق :تلاق :هظفلو «يئاسنلاو (حيحص)

 . «هلاعأ رَكَذ نإو ُهرّكَذ يسن نإ ؛ًاحلاص ًاريزو هل

 هللا ٌلوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر ةريره يبأو ٌيردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (۲) 7891

 ُهْطْحَتو ٍفورعملاب هرات ةلاطب : ناتناطب هل تاك الإ ٍةَقيلَخ ْنِم فَلَا الو نيت نم هللا كعب اما :لاق هك

 . هللا َمِصَع ْنَم ٌموصْعملاو هيلع ُهّضحَتو ٌرشلاب هرم مات ةئاطيو هيلع

 . "هل ظفللاو يراخبلا هاور

 نسح" : ةلهجلا لاق كلذ عمو «؟عمجملا يف هوحنو «نوفرعي ال ةعامج هيفو «(۳1۸ ۳٠۷ /۲) «ريبكلا مجعملا» يف :تلق )١(

 !«هدهاوشب

 :رومأ جيرختلا اذه يف ()

 «ديعس يبأ نع هدنسأ دقف «كلذك سيلو ءامهنع ًالوصومو ًاعم ةريره يبأو ديعس يبأ نع هجرخأ يراخبلا نأ مهوأ هنآ :ًالوأ
 .هريغو يئاسنلا هلصو دقو ؛ةريره يبأ نع هقلع مث

 .رهاظ اذهو . هنود هيلإ ظفللا فيضيل هريغ يراخبلا عم نرقي مل هنأ ماد ام اذهل يعاد ال «هل ظفللاو" : : هلوق : ًايناث

 الإ ؛يراخبلا ظفل لثم هظفلو ءًاضيأ ديعس يبأ نع هجرخأ دقف «هأطخ هدحو ةريره يبأ نع يئاسنلا هاورو# : ٌدعب هلوق :ًاثلاث

 :لاقي نأ هجيرخت يف باوصلا ناك هيلعو .هردقلا باتك» يف يئراخبلل ةياور وهو ؛«فورعملاب» ناكم «ريخلاب» : لاق هنأ

 .٠ . .هظفلو يئاسنلا هدنسأو «ًاقلعم ةريره يبأ نع يراخبلاو «ًادنسم ديعس يبأ نع يئاسنلاو يراخبلا هاور»

 -هةحيحصلا» يف هئايبو «هيلإ دنسلا حص اذإ حيحص لكلا نأ حجرألاو «ثيدحلا يباحص يف يعباتلا ىلع فالتخا عقو هنإ مث
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 : ناي هلو الإ لاو نِ ام : ال هللا لوسر لاق : هظفلو . هدحو ةريره يبأ نع يئاسنلا هاورو (حيحص)

 يلا َنيوهو ينو ذفف ءاهَجَش يقر نمف ءالابَح ولات ال ٌةئاطبو ءركْملا ِنَع ُهاهْنَتو ٍفورعملاب ُهُرمأت ٌةئاطب
 .«امُهنم هيلع بلغت

  )۳( - ۲۲۹۸ - YY:لوقإ لڳ هللا لوسر تحمس : لاق هنع هللا يضر َبويأ يب ,أ نعو (حيحص) »

 ل هاهنتو «فورعملاب همت ةناطب : :ناَئاطب هل الإ قبل نم هدعب َنأك الو ت نم هللا تعب

e ةف اا يو نبل ایات 

 “يراخبلا هاور

 (روزلا ةداهش نم بيهرتلا) 15

E OG OE rrr 
 کو «روزلا لوقو ءروزلا ةداهشو الأ «نْيَدِلاولا ٌقوقُعو «هللاب ُكارَشإلا : ف الث - ؟رئابكلا رباب مك

  ۰.َتَكَس هل : اتق ىّتح اهر رکی َلاَر امف «سلجف

 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

ss _PPYEڈر لاقف رئابكلا ا هللا ل وسر رک : لاق هنع هللا يقر نشا نعر «عيحبص) 7  

 ةتاهش : لاق وأ - .روزلا لوق ؟رئابكلا ربك مکا الأد :_لاقو . ( سلا ُلئَقو ءِنْيَدلاولا ٌقوقعو «هللاب

 .ا- ٍروزلا

 . ملسمو يراخبلا هاور

YrYeةالص كي هللا لوسر یلص : لاق هنع هللا يضر كاف نب ميرخ نعو (فيعض) (1)- 1587 -  

 اوينتجاف# : أرق َّمُث .- ٍتارم ٌتالث - «هللاب كارشإلا روزلا ٌةَداهش ْتَلَدَع» :لاقف ًامئاق ماق فرصنا اًملف «حبصلا

 . "هب نبك ر ثُم رب هلل قت ٍروُرلا َلْوَق اوبتما ٍناثؤألا َّنِم سجا

 . هجام نباو يذمرتلاو «۔ هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 Nes - )١( نسنح دانسإب دوعسم نبا ىلع ًافوقوم «ريبكلا» يف ذ يناربطلا اورو (فوقوم نسح) .

 .[(روزلا لوق اوبنتجاو#» :ًأرقو ءهللاب كزشلا روزلا ةداهش ْتّلَدَع : لاق : تلق]

ND) =تاقيلعتو ديئانسآلا ركذ يف عسوتلا عم تركذ امم وحنلا ىلع فلؤملا دقن يف ضافأ دق هللا همحر يجانلا تيأر مث .  

e E E A N E 

 . يئاسنلا نم بيوصتلاو :6بلغي نم ىلإ» : ةطوطخملاو لصألا )٠
 :نيهجو نم رظن هيفو !لاق اذک (۳)

 : .ةتبلا هنتم ىي مل يراخبلا نألو هل ظفللا نأل «يئاسنلار» يراخبلا ىلإ مضي نأ يغبني ناك هنأ : لوألا

 امك هتتم قي ملو «مدقتملا ديعس يبأ ثيدح بقع (/198)'«ماكحألا باتك: يف هقلع امنإو «هدنسي مل يراخبلا نأ :رخالاو

 ددسملا نيب قرفلا نوفرعي ال - مهلهج غلابل  مهتأ وأ !مقرلا مهركذ عم نوقلعملا ًاضيأ هلبق امو اذه نع لفغو ءًافنأ تركذ

 0 !!يراخيلا دنع قلعملاو
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 ْنَما :لوقي لي هللا لوسر ثعمس :لاق هنع هللا ىضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲) - ۱۳۸۳-۹

 .هرانلا نم دَعَا ؛ لأب اهل سيل ةداهش ملسم ىلع َدِهَش

 . سپ مل هيعبات نأ الإ ؛تاقث هتاورو ءدمحأ هاور

 ٌلوزت ْنل» :ِل هللا لوسر لاق : لاق امهتع هللا يضر رمع نبا نعو (عوضوم) (۳) - ۱۳۸۲-۷

 . «َرانلا هل هللا بوب ىَّنح روزلا ٍدهاش ٌمدق

 . "دانسإلا حيحص)» :لاقو مكاحلاو «هجام نبا هاور

 ءاهريقانمي ُبِرْضََل ريطلا نإ :لاق ل هللا لوسر نع :هظفلو ««طسوألا» يف يناربطلا ءاورو (ركنم)
 دب تلقي ع زالال امد قرا ألو ءروزلا ٌدهاش هب ُمّلَكَتي امو ؛ةمايقلا موي لوه نم اهانذأ كرو

 . رانلا يف

 اذإ ةداهش مّتك ْنَم» :لاق للف يبنلا نع هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (فيعض) (4) 1١1485 م88

 . «روزلاب هش ْنَمَك ناک ؛اهيلإ َيِعد
 دقو «ثيللا بتاك حلاص نب هللادبع ةياور نم «طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور «بيرغ ثيدح

 . يراخبلا هب جتحا
 اهريغو دودحلا باتك ١"

 (امهيف ةنهادملاو امهكرت نم بيهرتلاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف بيغرتلا) ١
 ال هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ّيردخلا ديعس يبأ نع (حيحص) ۲۳٠۲-۹ - )١(

 .«ناميإلا ٌفَمْضَأ كلذو لقب عطتشَي مل نإف «هناسليف عطس ْمَل نلف هدب هبل اركنُم مُكنم ىأر ْنَم» : لوقي
 مكنم ىأر ْنَم» :لاق لی هللا لوسر نأ :هظفلو «يئاسنلاو هجام نباو يذمرتلاو ملسم هاور (حيحص)

 هَرْيَمُي نأ عطش مل نمو ءىِرَب دقف ؛ هناسلب ُهَرّيغَف هديب هریغپ نأ ْعطَتْسَي ْمَل ْنَمو «ءىرَب دقف ؛هديب ِهرّيَغَف ارکنم

 . «ناميإلا ُفَمَضَأ كلذو «َءىرَب دقف ؛ هيب هريَمَف هناسلب

 ىلع ةي هللا لوسر انُعَياب» : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (حيحص) (۲) - ۲۳۰۳۴-۰

 اًورَت نأ الإ هلْ َرألا َعزانُت ال نأو ءانيلع ِةرَثَأ ىلعو ءهَرْكَملاو طَشْنَملاَو ءرشُيلاو ٍرْسُعلا يف ةَعاطلاو عمسلا
 .«مئال ةَمْوَل هللا يف فاخن ال ءاّنك امتبآ َقَحْلاِب لوقن نآ ىلعو «' اهرب هيف هللا نم ْمُكَدنع “حارب ارْفك 8 E 4 E ار o نو مه مك اه“ "رج ر ل

 !اوبذكو !«هدهاوشب نسح# :اولاقق ةثالثلا ةلهجلا امأو . يمثيهلا لاق اذكو )١(

 نيبم وه امك فرعي ال نم يناربطلا ةياور يفو )٠١١۹(. «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «هريغو دمحأ هبذك نم هدانسإ يف :تلق (1؟)

 . كاته

 ةلهجلا امأو )۱١۹۷(. «ةفيعضلا» يف كلذ نايبو ؛طلتخا ناك نم حلاص نبا قوف نإ مث «مدقت اميف هتنيب رظن هيفو «لاق اذك (۳)

 !«هدهاوشب نسح- :اولاقف

 .يباطخلا هلاق .«هرهظأو هعاذأ اذإ :ًاحاوبو :ًاحوب هب حوبي ءيشلاب حاب» :مهلوق نم ءًيدابو ًارهاظ :يأ (؟)

 = نم  ملسمل وهو  قايسلا اذه يف تسيل ةلمجلا هذهو .ينالقسعلا هلاق . ليوأتلا لمتحي ال حيحص ربخ وأ ةيآ صن» :يأ (9)
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 .ملسمو يراخبلا هاور

 لك ىلع لكي هللا لوسر لاق. : : لاق امهنع هللا يضر سابع ٍنْبا ٍنعو (فيعض) (1) - ۱۳۸۳- 41

 فوزعملاب كرم .:لاق .هب انَتأبْنأ ام دشا ْنِم اذه : موقلا ّنِم ٌلجر لاقف . موي لك الص ناسنإلا نم مْ

 اهوطخت ٍةَوْطَح ٌلكو الص قيرطلا ٍنع ىَدَقلا ؤاحنإو الص ٍفيعضلا نع َكّنْمَحو «ٌةالص ركنملا ِنَع كين

 . «ةالض ةالّصلا ىلإ

 .[9 /ةالصلا_5 ىضم] . «هحيحص» يف ةميزخ نبأ هاور

 اات اللا لورا اولاق ًاسانأ نا : هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حيحص) -)٣( فرك فا

 دق َسْيَلوُأ» :لاق ؟مهلاونأ لوضفب َنوقّدصتيو ٌموصَن امك نوموصيو ؛يّلصُن امك َنوَلصي .روجألاب روثلا
 ةليلهت لکو دم توخ لكو ءٌةقدص ةريبكت لك «ًةقدص ٍةحيبست ٌلكب نإ ؟وب نوقّدَّصَت ام مُكل هللا َلَعَج

 .(ًةقدص رکنم نع هنو «ةقدص ٍفورعملاب رمأو ؛ةقدص

 .[۷ /ركذلا-١ ؛ ىضم] .هريغو ملسم هاور

 ُلَصْفْأا :لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نعو (هريغل ص) (4) - ني ل الل

 .«رئاج ريمآ ؤأ ٍناطْلُس دنع ىح ُةَملَك داهجلا

 ثيدحا : :ينمرتلا لاقو ؛هنع يفوعلا ةيطع نع مهلك ؛هجام نباو يذعرتلاو - هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 .«بيرغ نسح
 لاس الجر ّنأ : يستخألا نالا تاه نب قراط ةلئادبخ يبأ نو ربل تم سا

 .«رئاج ٍناطْلس دنع ّقح ملك : لاق ؟ُلَضْفأ داهجلا يأ : ٍورَعلا يف ُهَلْجر حصو دقو لب يبا

 7 : . حيحص دانسإب يئاسنلا هاور

 را اذإ لمجلا روك باكر وه :ياز امهدعب ءارلا نوكسؤ ةمجعملا نيغلا حتفب (ُرْرَغلا)

 ْ .امهب صتخي ال : ليقو .بشحخ

 جر ل هلا لوسرب ضع :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص نسح) (3)- PIV خا

 ؟ةلأس ةيناثلا ةرمجلا ىمر اًملف .هنع ٌتَكسف ؟ٌلَضفأ داهجلا يأ !هللا وسر اي :لاقف «ىلوألا ةَرْفَجلا دنع

 لوسر اياانأ اه :لاق .«؟لئاسلا يأ : : لاق بَكْرِ َِْعلا يف لج عضو ةبقعلا ةرمج ىمر اًملف «هنع ٌتكسف
 : . «رئاج ٍناطلس يذ دنع لاقت ٌّقح ٌةملكا : لاق !هللا

 ملا هجام نبا هاور

 «هنع ةيمأ يبأ نب ةدانج ثيدح نم رخآ قايس يف امهدنع يهو هيف فالخ ىلع ةدابع نع ؛ةدابع نب ب ديلولا نب ةدابع ثيدح =
 ثيدحلا اوزع مهنأ ةثالثلا نيقلعملا زجعو لهج نمو )۳٤١۸(. ؟ةحيحصلا» يف ةريثك رداصم نم هتجرخنو كلذ تنيب دقو .

 !!رخآ ثيدح ىلإ ريشي وهو )٩ ١( مقرب ملسملو :ةدايزلا هيف سيل يذلا ةدانج ثيدح ىلإ ريشي وهو )07٠03« مقرب يراخبلل

 وهوأ ؛بلاغ'ابأ هبق نإف ءهدانسإب قئاللا وهو ؛«حيحص# لدب «نسح دانسإب ةخسن يقو» :ةطوطخبملا شماه ىلعو :تلق )1(

 . نينسختلا هبشألا نأ (۲ /۱۸۲) ركذ يجانلا تيأر مث 2719718١ /0) ًاضيأ دمجأ هجرخأ هقيرط نمو .ثيدجلا نح
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 نب ٌةزمح ءادهشلا ديس :لاق اڳ يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو (حيحض) (۷) 1808-5

 . اهّلَكفَف .هاهنو هّرمأق رئاج مامإ ىلإ ماق ٌلجرو «بلطملاِدبع
 . (دانسإلا حيحص» :لاقو فاعلا يذمرتلا هاور

 ق : لاق ل بنلا نع امهنع هللا يضر ربشب ِنْب ٍنامعنلا نعو (حيحص) (۸) - ل
 ءاهَلَفْسأ ْمُهَضعِبو ءاهالعأ ْمُهَّضعِب ٌراصف «ٍئيفَس ىلع اومَهَتْسا موق ٍلئَمك ؛ هيف عقاولاو ۰ للا دودح ىلع
 ْمَلو ءًاقرخ انييصت يف انْقَرَح نأ ل :اولاقف ُْهَْوَف نم ىلع اورم ءاملا َنِم اقَتسا اذإ « ءاهِلَفْسَأ يف نيذّلا َناكف
 .«ًاعيمج ارجن اوج مهيديأ ىلع اوذخأ ْنإو < ًاعيمج اوكلّم اودارأ امو ْمّهوُكرَت نإف !انقؤَف ْنَم ذو

 . يذمرتلاو يراخبلا هاور

EAيبن نع ام» :لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيحص) (5) - فضلا  

 نم فلم اهّنإ ف ..رئأب نودتفیو يش نودا باحصاو َنوُئراوح أنه الك الإ ؛ يلي أ يف هلل ةن
 ْمُهَدَماَج ْنَمو ٌَنِمْؤُم وهف هديب ْمُهَدَهاج ْنَمَق نوري ال ام َنولعفيو .نولّمْفي الام نولوقي ؛' فولخ مهدنب
 . «ٍلدْرَخ هح ٍناميإلا ّنِم كلذ ًءارو سيو ٠ ٌنِمْؤُم وهف هلق ْمُهَدَهاَج ْنَمو < ْنمْؤُم وهف هناسلب

 .ملسم هاور

 .يفاصملاو نيعملاو هب صتخملاو «لجرلل رصانلا وه :(ٌيِراوَحلا)
 ًاعْزَق اهيلع لحد لب ينلا نأ : اهنع هللا يضر شح ٍتنب ٌبنيز نعو (حيحص) ٠( نا تي

 َقّلحو ؛هذه لغم جوجامو وجاي مذَر نم ويلا جيف دف برقا دق رَ ْنِم ٍبرَمْلل ليو .هللا الإ هلإ ال» :لوقي
 . 1ثَبَحلا َرْثك اذإ ؛ معلا : : لاق ؟َنوُحلاّصلا انيفو كله aN ثتلقف . اهيل يّلاو ماهإلا ببعض هُيَعَبصْأِب

 ينكل :لوهجم دانسإلا يفو ءهل ضرعتي مل يجانلا خيشلا نإف «عباطلا وأ خسانلا نم هلعلو ءاطخ يذمرتلل هوزع :تلق )۰
 )۳۷٤(. «ةحيحصلا# يف هتجرخف ًاحلاص ًاعباتم هل تدجو

 ىلع ًاتباث الإ تومأ ال :يأ .ًامئاق الإ ٌرخأ ال نأ لڳ هللا لوسر تعياب :مازح نب ميكح لوق وحن ىلع اهيق تباثلا :يأ 1(2)
 ةعوبطمك لصألا ناكو ."ةياهنلا» يف اذك .هب كسمتو هيلع تبث اذإ ءءيشلا ىلع نالف ماق :لاقي ءهب كبسمتلاو مالسإلا
 ًاضيأ دمحأو ؛يذمرتلا و ؛يراخبلا» نم هتححصف ؛[باب -5] ًابيرق يتأي اميف هداعأو «هللا دودح يفا :ةرامع
 !قيقحتلا وعدم نيعضوملا يف كلذ نع لفغو . 2(:

 نهادملاو نهدملاو» :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق .يباحملا :يأ «اهيف نهدملاو" :يذمرتلا ٍظقلو .دودحلا بكترم :يأ (9)

 يف امهنيب عمجو ««نهادملا وأ اهيف عقاولاو» : دمحأ ظفلو ؛هركنملا ريغي الو قوقحلا عيضيو «يئاري نم هب دارملاو «دحاو
 : طقسأف ©. . .اهيف عقاولاو هللا دودح يف نهدملا لثم» : :يراخبلل ةياور يفو. ؛"اهيف نهدملاو اهيف عتارلاو» : : ظفلب ةياور

 ريغ اهنأ ركذو «(76"2 /0) ظقاحلا كلذ ىلإ راشأ دقو ؛ةذاش ةيارر يهف ؛تاياورلا رئاسل ًافالخ «هللا دودح ىلع مئاقلا»
 .«هلباقم (عقاولا) و ءدحاو مكحلا يف  اهبكترم يأ - عقا قاولاو نهادملا نأل» :لاقو «بوصأ ةعامجلا ةياور نأو ؛ةميقتسم

 . (1۷) «ةحيحصلا» ثيدحلا جيرختل رظناو

 «ريخلا يف كيرحتلاب هنأ الإ ؛ىضم نم دعب ءيجي نم لك :نوكسلاو كيرحتلاب (فلخلا)» :ريثألا نبا لاق ؛(فّلَخ) مج )€(

 ..«رشلا يف نيكستلابو
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 1 . ملسمو يراخبلا.هاور

 اذإ هللا نإ !هللا لور اي : تلق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئ اع نعو (هريغل ص) (11) - ۲ ۰

 لأب هَ ر راو هللا نإ تنام اب لاقف ؟مهِكالَي نوكلْهَف «نوحلاّصلا مهيفو ضرألا ٍلْهَأب ةَوطَس رنا

 .(ْمِهِتاَبن ىلع نودع مهّبَم نوريصيف «نوحلاصلا ٌمهيفو َمَْت
 .7!هحيختص» يف نابح نبا هأور

Ir o1هديب يسفت يذلا : : لاق كل ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةفيذح نعو (هريغل ح) (15)  

 ُبيِحَتْسَي الف هّلوعذَت ّمُن «هنم ًاباقِع مكيلع َتَمْنَي نأ هللا َّنكْشوُبَل ر وأ ؛ركبملا ٍنع َنُوَهَْلو «ايفورعملاب ما
 1 .هہکل

 . «بيرغ نسح ثيدح)» :لاقو يذمرتلا هاور

 الد : لك هللا وشر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ ن نعو (فيعض) ()- ۷ ۲

 ٌلوقيال م ءالاقم هيف هلل لا یری ا !هللا لوسر اي :اولاق . هّسْفَن مكدحأ َنَرَقْحَ

 ايفا :ٌلوقيف !سانلا َةَيْشَح :لوقيف ؟اذكو اذك ّيف لوقت نأ َكَعَنَم ام : :ةمايقلا موي لجو رع هللا ٌلوقيف . هيف

 .(ىَشْخَت ْنأ ّقحأ َتْنَك

 . '؟!تاقث هتاورو ءدجام نبا هاور

Yorىتج دبع موي ال١ .: لي هللا ٌلوسر لاق: لاق هنع هللا يضر سن نعو (حيحص) (۱۳)- ل  

 : ٠ ةَييعَمجأ سانلاو هدلاوو دلو نم هيلإ ٌبحأ نوكأ

 : 5 8 ال هريغو ملسم هأور

 عمسلا “ىلع يب ّيبنلا ٌثعياب :لاق هنع هللا يضر ريرج نعو (حيحص) ٤ ۲۳۱۵ - )۱٤(

 ١ . ملسم لكل حصنلاو ا« َتْعَطَعْسا اميف : ينتقل  ةعاطلاو

 ٠ 1 . ملسمو يراخبلا هاور

 لونسر اي ْنَمِل :انلق : لاق . ثالث هلاق . ةحيصنلا ٌنيدلا» :لاق لَك يبنلا نع يرادلا يمت ثيدح مدقتو

 1 .«مهتماعو نيملسملا ةّمئألو هلوسرلو هلل» : لاق ؟هللا

 .(57915) ؛ةحيحصلا# يف هتجرخ دقو ١(. /صالخإلا -1) هظفل مدقتو «ًارصتخمم يراخبلاو ءهرحنب ملسم هجرخأو (1)

 هيف نإف ؛عقازلا وه اذهو ءةلع هل نوكي نأ لامتحال ءنفلا اذهب ءاملعلا ىلع ىفخي ال امك حيحصتلا يف يفكي ال اذه :تلق (۲)

 ٠ «ةفيعضلا# يف هنايبو «ديعس يبآو «يرتخبلا يبأ نيب ًاعاطقنا )541/7(.

 «يراخبلا رصتخم» يفامهو ءسنأ ثيدح نمو ؛ةريره يبأ ثيدح نم «يراخبلا حيحص) يف ثيدحلاف «شحاف ريصقت اذه (۳)

 ا 1 ١ .(07و١1 مقر)

 ةاكرلا ءاتيإو :ةالصلا ماقإو ءهللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع» :تاياورلا ضعب يف يراخبلا داز )٤(

 ٠ f) مقر) 'يراخبلا رصتخم» رظنا . 4... . عمسلاو
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 .هل ظفللاو ءملسمو ١" ايراخبلا هاور

Yooام لوا نإ : الڳ هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا ٍنعو (فيعض) () - ۱۳۸۸  

 لحي ال هاف ؛ُعَنْصَت ام غو هللا ي ا اذه اي : لوقيف ّلجرلا ىَقلَب لجرلا ناك هلأ ليئارسإ ينب ىلع ٌصْفنلا َلَخِد

لذ اولعذ الف «هيعقو هيبرشو هلبكأ وكب نأ [كلذ] هت الف ؛هلاح ىلع وهو دان اق مق كل
 برص ك

 كلذ مير نبا ىسيعو ةؤاد ناس ىلع َليئارشسإ يتب نم اورق َنبلا نيل :لاق مث ۽ ضب مهضعب ّبولق هللا

 نووي هم اربثك ىرت . َنولَعََي اوناك ام لول رك عَنْ ل اوناك . نودَتْعَي اوناكو اًوّصَع امب

 «فورعملاب نرمال هللاو ؛الك :لاق مث ؛ .«نوقساف» :هلوق ىلإ هُم مهمفلأ ْمُهَل ْتَمَّدَق ام َنَْ اورمك َنيِذّلا

 . رطل حلا ىلع رو «ملاظلا يدب لم د ءركملا ِنَع َنْوَهْنَتَلو

 امل» : هلي هللا لوسر لاق :هظفلو ©" بیرغ نسح ثيدحا : لاقو يذمرتلاو هل ظفللاو دواد وبأ هاور

 مهسلاجم يف مُهوُسَلاَجَف ءاوهتني ملق ؛مهؤامَلُع مهاهن ؛ يصاعملا يف ليئارسإ ونب ْثَعَفَو

 ْوَصَع امہ كلذ َمَيْرَم نبا ىسيعو واد ِناسل ىلعإ» مُهْنَعَلو «ٍضْعَبب ْمِهِضْعِب ٌبوُلق هللا بَرَضف «مهوبَراشو

 o : لاقف ؛ ًاتكّتم ناكو ةا هللا لوسر ّسلجَف . 4َنودَّتْعَي اوناكو

 . «ًارطأ

نم عمسي ملو «دوعسم نب هللادبع نب ةديبع يبأ قيرط نم هايور» : (ظفاحلا لاق)
 ؟عمس :ليقو . هيبأ 

 . قحلا عابتاب مُهومِزْلَتو مُهورَهْفَتو مهوفطغَت : يأ (مهورطأت) . ًالسرم ةديبع يبأ نع هجام نبا هاورو

T11 Toل هللا لوسر ثعمس : :لاق هنع هللا يضر هللادبع نب ريرج نعو (هريغل ح) (16)  

 آلإ ؛َنوريمُي الو .هيلع اورق ْنأ ىلع َنوردقي «يصاعملاب مهيف ُلَمُعُي موق يف نوکي ٍلجر ْنِم اما :لوقي

 .«اوتوُمَي نا َلْبَق باقوب نم هللا مُهباصأ

 نباو «هجام نبا هاورو . هنبا مسی ملو ريرج نع «ريرج نبا نع هنظأ : لاق قاحسإ يبأ نع دواد وبأ هاور

ب هللاديبع نع قاحسإ يبأ نع مهريغو يناهبصألاو ««هحيحص» يف نابح
 هيبأ نع ريرج ن

 َنوُؤَرْفَت مكّنإ OL : لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نعو (حيحص) (16) قل

 اک هللا لوسر تعمس ينإو < ««ْمتْيَدَتْا اذإ لص ْنَم ْمُكْرضَي ال ْمُكَسفْنأ ْمُكيَلع اونمآ َنيذَلا اهُبأ ايه :ةبالا هذه

 . هوِدْنِع ْنِم باقعب هللا مهمي نأ َكَشْؤوأ «هْيدي ىلع اوذُخأب مل َملاظلا اوأر اذإ ّسانلا َّنإ» :لوقي

 يف هقلع يراخبلا نأ نم يتأ هلعل وأ «باوصلا ىلع 2٠١ /عوببلا )٠١- يف مدقت هنإف .خاسنلا نم هلعل ؛مهو يراخبلل هوزع )١(

 نبا نع ًالقن ةطوطخملا شماه ىلع تيأر يننأ بيرغلا ن نمو .(قلعم - 15) «يراخبلا رصتخم» رظنا . «ناميإلا باتك» رخآ

 'ةلاجعلا» يف يجانلا مهولا اذه ىلع ملكت دقو !هحرش يف هلصو دق هنأ عم !ًاقلطم ثيدحلل يراخبلا ةياور يفن رجح

 اذهل هبنتي ملو ؛كانه هسفب فلؤملا ركذ امك دواد يبأل وه امنإو ؛ملسمل سيل «ثالث» ظفلو «ثيدحلا قرط نعو (۱/۱۸۳)

 !ةثالثلا نولفاغلا هلك

 يف كلذ يف لوقلا تلصف دقو «هنيسحتل هجو الف «همامتب دهاش هل يلو «دانسإلا برطضم عطقنم ثيدحلا :تلق (۲)

 )١٠١٠١(. «ةنيعضلا»
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 . ةهجيحص# يف نابح نياو يتاسنلاو هجام نباو .«حيحص نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلاو دوادوبأ اور
 كا ا ركل انإب اذإ موقلا نإ" : :لوقي هيي هللا لوس ثعمس ين :يئاسنلا ظفلو

 ! . «باقعب

 نا ورید ت ؛يضاسلاب مهف لش عوق نيام: :لوقي ةَ هللا لوسر ثعمس : دواد يبأل ةياور يفو
 ١ 1 .«باقعب هنم هللا مهم ن ْنأ ڭشوي الإ ؛ اورّيمُي ال مل اوري

 ىلع ين : : لق ةف ابأ لاس : : لاق هيأ نع يمْيَحّسلا ريثك يبأ نعو (هريغل ح) (۱۷)- ۲۴۱۸-۸
 : تلق هٍرخألا مويلاو هللاب ُنِمْوْي' : : لاق يك هللا ٌلوسر كلذ نع ٌتلأس : لاق . نجلا ّلخد هب ٌدبعلا لمع اذإ لمع
 ال ًارْيقف ناك ْنِإ ٌتيأرأ !هللا لوسر اي : :ڭلق . هللا هَر امم حضر : لاق ؟ُالمَع ناميإلا عم نإ !هللا لوسر اي
 ال ًاَييع ناك نإ تيأرأ !هللا لوسراي : تلق :لاق . «ركنملا نع ىَهْنيو «فورعملاب رمي : لاق ؟هب خضر ام دج
 ْنأ عيطتسي أل َّقَر رخ ناك نِإ ٌتيأرأ : لاق . «قرخأل ٌعَْصَي١ :ل اق ؟ركنملا نع ىَهنيو ؛فورعملاب َرمأي نأ ُعيطَتْسَي
 00 :لاق ؟ابولغَم نيمي نأ ٌعيطتسَي ال ًافيعض ناك نإ َتيأرأ' : لاق ٠ «ًابولْعَم نيعُيا١ :لاق ؟ًائيش عصي
 » :لاق ؟ةّنجلا لحد كلذ لعق اذإ !هللا لوسر اي :تلقف . ؛سانلا ىذأ ْنَع َء كني ؟ريخ ْنْم ٌكبحاص يف نوكي

 : و نواصم لن تم

 :لاقو 00 ء«هحيجص» يف نابح نباو «تاقث هتاورو .- ل ظفللاو  هريبكلا# يف يناربطلا ءاور
 0 ب .«ملسم طرش ىلع حیحص

 لوضر اين: : تلق : ا ها يسر كل یا شا رد نع يوو (فيعض) )٤( ۔ ۱۳۸۹-۹
 e «فورعملاب مُهْرَماو 1 مهلَصواو ءّلجو رع ٌبّرلل مهاقتأ» :لاق ؟سانلا ٌريخ نم !هللا
 .«ركنملا

 : ,هريشو نیلا ةهزلا# ىف يقيببلاو :««لياوتلا باتت يف شتا بأ اور

 ا : ال هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (فيعض) (0) - 1۳4۰ ضل
 رف الف ةورفْغتْسَم نأ َلبقو ءمُكل ُبيِجَسَي الف هللا اوعدت نآ لبق ٠ ءركنملا نع اوهناو «فورعملاب اورم !سانلا
 نِ نايغرلاو وهيا نم ابخالا لاو e اقر ديال ركنملا نع يهنلاو فورعملاب َرمألا نإ < مكل

 ضعب يف فالتخا عم (۸1۳) هل ةياورلا نأل (4هحيحصا :يتآلا هلوق دعب «هل ظفللاو» :هلوق عضو ىلوألاو ءلصألا اذک )١(
 وبأ لاق : ؛لاق هيبأ نع دئرم نب كلام ليمز يبأ ةياور نم )١190( هدنع وهف يناربطلا امأو «(1۳ )١/ مكاحلل هوحنو ءظافلألا
 ل) ةمدقتملا يقهيبلا ةياور وحن ثيدجلا .٠ : .هللاب ناميإلا» :لاق ؟رانلا نم ٍدبعلا يجني اذام !هللا لوسر اي :تلق :رذ
 : .«تاقث هلاجرو «يناربطلا هاور» :لاقو ١١( /۴) يمثيهلا هركذ كلذكو .(9/تاقدصلا

 عقو كلذكو ! ةمجعملا لاذلاب (ةرذ) لصألا يفو ءةطوطخملا يف عقو . . ةلمهملا لادلابو «ءارلا ديدشنو ةلمهملا لادلا مضب ةفز
 ةعوبطمل ًافالخ «ئاوصلا ىلع (۳ /ربلا -۲۲) تاب اميف عقوو . حتفلاب اهدّيقف ةلابإ ىلع ًاثغض دازو (ةرامع) ةعوبطم يف
 هتحتف ناو اه امك ؛هتلمهأ هلوأ َتْيَمَض اذإ :امنإو (ةّرُذ) ءامسألا يف دجوي الر !!مضلاب اهديق انه هنكلو «(ةرامع)
 !ةلمهملا لادلا ارحتفف ةثالثلا امأو 07١(6. /1) «هبتنملا ريصبت» رظنا ١ هتمجعأ

 م



 . ؛ءالبلاب اوك م مث چنان ناسل ىلع هللا متل ؛ ؛ ركنملا نع ّيهنلاو فورعملاب َرمألا اوك رت امل ؛ىراصنلا

 . يناهبصألا هاور

 : لاق كو هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع يورو (ادج فيعض) (3) - ۱۳۹۱-۱

 ٌلوسر اي :اولاق . .«اهفحب اوُفِحتْمَلام ةَمْتلاو باذعلا مهنع رتو ءاهلاق ْنَم عفت (هللا الإ هلإ ال) لازت ال»

 . ربعي الو رکن الف ٠ ءهللا يصاعمب لمعلا ُرّهظي' : لاق ؟اهّقحب فافختشالا امو !هللا

 اضيأ يناهبصألا هاور

 ضَرْعُت» :لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس :لاق ةفيذح نعو (حيحص نسح) (18) 3819 ۲

 تكُن اهركنأ بلق أو ُءادْوَس ن هي تك "ھنر ٍرْشَأ بلق ياف ءًادوع ًادوُع ريصحلاك بولقلا ىلع ''”رتفلا

 «ضرألاو ٌتاوامسلا ماد ام ٌةَنْف هَ رَت الف اصلا ثم ضيبأ ىلع : نييَبلق ىلع ٌريصي ىح ءُءاَضَيَي ةن هيف

 . اوه نم برأ ام الإاركْنُم نكي الو ءآفورعم فرعي ال "ایخَجُم زوكلاك ًاَدابْرُم دوسأ ُدَحآْلاَو

 .هريغو ملسم هاور

 ضعب هرسفو .ًالئام ينعي :ةروسكم ةمجعم ءاخ مث ةحوتفم ميج مث ةمومضم ميمب وه (ًيُخَحم) : هلوق

 . سوكنملا هثأب ةاورلا

 ناميإلا ٌرون هنم جرخ ؛تاركنملاو يصاعملا ةمرح هنم تجرخو نتتفا اذإ بلقلا نأ :ثيدحلا ىنعمو

 . سكتنا وأ لام اذإ زوكلا نم ٌءاملا جرخي امك

 َتْيَأر اذإ» : :لاق لك يبنلا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو (فيعض) (۷) - ۱۳۹۲-۳

 .«ْمُهّنم َعْدْوُت دقف !ٌملاظ اي : ملاظلل لوقت ْنأ ُباهت يتأ

 . داتسإلا حيحصا : ؛لاقو مكاحلا هاور

 يناصؤأ : ريخلا نم ٍلاصخب ةي يليلخ يناصؤأ : لاق ٌرذ يبأ نعو ( هريغل ص) (۱۹) د ٤-۲۳۲۰

 رصتخم .ًأرُم ناك ْنإو ّقحلا َلوقأ ْنأ يناصؤأو « مئال ةمول هللا يف ٌفاخأ ال نأ

 000 71] همامتب يتأيو ««هحيحصا يف نابح نبا هاور

 كومو :ٌةقدص ٌكليخأ هجو يف كمُّست كمّسِبَت» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنعو (نسح) (۲۰) ٠-7301

 .ثيدحلا «. . . ٌةَقدِص ركنملا نع َتِيْهَتو فورعملاب

 17 هريغل هظفل يتأي] .هوحنب رمع نسبا ثيدح نم يئناربطلاو رازبلا هاورو (هريغل - 3

 هيف رثؤيو مئانلا بنجب ريصحلا ىصلي امك اهبناج : يأ (بولقلا) ضرعب قصلت :يأ )١(
 ال ىنعملا ثيح نم بلقلا دادبرا ديريو» :ريثألا نبا لاق .ًاريغتم :٠ يأ (ادابرم) .بارشلا لحم تلحو هنم تنكمت :يأ (0

 .هوه ام داوسلا ىلإ بلقلا نول نإف ءةروصلا
 . ملسم دنس نم حصأ هدنسو . «هفک لامأو» :(500و787/0) دمحأ داز (۳)

 !ةثالثلا هنسحو )٠١۹١( «ةفيعضلا» يف هنايبو ! ؟عاطقنالاب ةمئألا نم ةعامج هلعأ دقو فيك : تلق (4)

۸۹۱ 



 ؛ .[٤/بدألا

  )۲۲( - YY Feاذإ» : :لاق لب بلا نأ ؛هنع هللا يضر ٌيدنكلا ة ةريمع نب سرع نعو (ْنسح) -

 اهنع باخ نو ءاهنع باخ ْنمَك - اهركنأف :ةياور يفو - اهمِركو اهَدِهَّش ْنَم ناك ؛ ضرألا يف ٌةئيطخلا ِتِمُع
 .هاهّدِهَش ْنَمَك ناك ؛اهّيِضَرَ : 0

 س ردنا ذا ةريغملا ةياور نم دوادوبأ هاور

 ةبعت نا مالشإلا لاق و لا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ءريغل ص) (9؟) - قف نك فسم
 ؛ٍفورعملاب رمألاو "ًتيبلا ٌجُحَتو «ناضمر ٌموصتو «ةاكزلا ي يتؤثو «ةالصلا ميقتو اعيش هب كرن ال هللا
 دقف ٌنهكرُت نمو عدي مالشإلا نِ هس وهف نم ائيش ملكنا نمف «كلهأ ىلع كيلستو ءركنملا نع يهنلاو
 . (ةَرهَظ مالْسإلا ىَلَو

 ٠ . مكاحلا هاور

 تهس ةؤلصلاو قيس مالسإلا : : مهسا ٌةينامث م السإلا» : 846 ينلا نع ةفيذح ثيدح مدقتو (هريغل ح)
 داهجلاو: ؛مهس ركنملا نع يهنلاو .ٌمهس فورعملاب ٌرمألاو مهس ِتيبلا ج حو ء مهس موصلاو مهس ةاكزلاو

 .«هل مهس ال نم باخ دقو مهس هللا ٍليبس يف

 .رازبلا هاور

_FFYههو يف تفرعف كف ئينلا لخد : تلاق اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاعنعو (هريغل ج) 054+ فض  
 هللا دمخف «ربنملا ىلع دعقف .لوقي ام عمتسأ ةرجحلاب ُثقصلف أدحنأ ملك امو أضوتق ءءيش هرضخ دق نأ
 الف اوعدت نأ لبق ركنملا نع اًوُهناو «فورعملاب اورم : مكل لوقي هللا نإ ! !سانلا اهيأ اي» :لاقو هيلع ىنثأو
 ها : . مكل بيجأ

 .اهنع ةورع نع نامثع نب رمع نب مصاع ةياور نم امهالك ؛ةهحيحص# يف نابح نب نباو «هجام نبا هاور

Aمل ْنَم ام سيل : لاق قي ّينلا نع امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو (فيعض) (4) - ۱۳۹۳ -  

 : . «ركنملا نع هنيو «فورعملاب زمأيو ءانّريبك ْرْفوُيو ءانّريغص ْمَحِرِ
 .[5 /ملعلا -" ىضم] (هحيحص» يف نابح نباو .- هل ظفللاو - يذمرتلاو دمحأ هاور
 موي لجرلاب قلعي لجرلا نأ عمن انك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو "105) (4) 144 -8

 نما بيوضتلاو !«تيبلا» ظفل اوطقسأ دقف «ةظفللا هذه اوححص دق ةثالثلا نيقلعملا نأ عمو ؛«جحلاو» : ةطوطخملاو لصالا )0
 اهتيضرفب نمؤم وهو «ةالصلا كرات نأ نيلئاقلا روهمجلا ةلدأ نم ثيدحلاو .(۳۳۳) «ةحيحصلا» رظنأ .هريغو «كردتسملا»
 نم ىلع مالسإلا نم جورخلاو ةدرلاب مكح امنإو «ىرخألا مالسإلا ماهس نم ًامهس.كرت نمب اهكرات قحلأ هنأل ءرفاكب سيل
 :(980و101/1-708) ؛ةحيحصلا# يف ليصفتلا رظناو ءًافصنم لمأتف ؛ديحرتلا اهسأر ىلعو اهلك مهسالا كرت

 ا ی واج امف .؛مکرصنا الق ينورصنتستو مكيطعأ الف ينولأستو . . .») :ةدايز انه لصألا يف (1)
 . هيلع تهبنو انه هتدروأ دقف ؛ًادهاش

 .[ش] .(؟) بتكف «هدنس ىلع فقي ملو «فيعضلا# يف هللا همحر  خيشلا هعضو . (۳)

 مل



 ىلعو أطخلا ىلع ينارت تنك :لوقيف ؟ةقرْغم ٌكئيبو ينيب امو ءّيلإ كل ام ؛هل ٌلوقيف ءهفرْعي ال وهو ةمايقلا

 , يناهنت الو ركنملا

 .هرأ ملو «نيزر هركذ

 (هلعف هلوق فلاخيو ركنم نع ىهنيو فورعمب رمأي نأ نم بيهرتلا) ؟

YY TV:لوقي ةا هللا لوسر ٌتعمس : :لاق هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع (حيحص) (1) - : 

عمتجيف ؛ ىحّرلا يف ٌرامحلا ر رودي امك اهب ٌروديف «هنطب باتا قلدنتف «رانلا يف ىَقُْبف ةمايقلا م موي ٍلجرلاب ىتؤي»
 

 رم تنك ءىلب : :لوقيف ؟ركنملا نع ىهْنَدو ؛ٍفورعملاب ٌرمأت نكت ْمَلأ ؟كّل ام !نالف اي : نولوقيف رانلا لهأ هيلإ

 .«هيتاو ركنملا نع ىهنأو «هيتآ الو ٍفورعملاب

 . ملسمو يراخبلا هاور

 هلك ال ينا نذر معنإ : لاقف .ةتنّلكف ّنامثع تبن ول : ٍدْيَر نب ةماسأل ّليق : :لاق © لل ةياون يفد

 يلع ناك نأ ٍلجرل ُلوقأ الو هح ْنَم لوا نوكأ ال “باب فأ نأ نود رسلا يف هلا يئ !؟مكميأ الإ

 لجرلاب ءاجي» :لوقي هّتعمس : و : لاق فلک هللا لوسر ْنِم هتعمس ٍءْيش دعب «سانلآ ريخ لإ : ًاريمأ

 !نالف اي : لوقيف هيلع رانلا لهآ ُعمَتْجَيِف عمتي يف ءهاحّرب رامحلا ٌرودي امك ٌروديف «هُباتْأ قلدنتف «رانلا يف ةَمايقلا موي

 نع نکاھناو ا ل :لوقبف ؟ركنملا نع ىهنتو فورعملاب مات تنك سيلا ؟كْئاش ام

 ."هیتاو كلا

 . جرخت : يأ (قلدنت) . ءاتلا نوكسو فاقلا رسكب (بنق) اهدحاو ءءاعمألا : (ُن ُباَتْقألا)

 ليل تیار ال هللا وسر لاق : : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (۲)- ا لا

 كتم نم رم ءابطخلا :لاقف ؟ليربج اي ِءالؤه ْنَم : :ُتلقف ءرانلا ّنِم ضيراقمب مهُهافش ضرقُت ًالاجر يب يرش

 . «!؟َنولَقْمي الفأ َباتكلا نولي ْمُهو مهسفنأ َنْوَسْنيو ٌريلاب َسانلا ّنورمأي نيذلا

 ل ا نباو ««تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 ْنِم ضيراقمب مُهُهافِش ضر موق ىلع يب يرش هليل تررم» : :ايندلا يبأ نبال ةياور يفو «هريغل صل

 . (َنولَعْفَي ال ام ٌنولوقي كَم نم ءابطخ : لاق ؟ِءالؤه ْنَم !ٌليربج اي : ُتلقف «ثداع ْتَضِرُق امّلُك ران

لإ ؟«نتفلا» يف يراخبلل ىرخألاو ؛«دهزلا# يف ملسمل يتلا يه ىلوألا ةياورلا نإف ءداك وأ باصأل سكع ولو «لاق اذك )1(
 هنأ ا

 ةياور يف امك ةصقلا اهيفو هتياور يف ملسم هامس امنإو «قلخلا دب١ يف ةياور يف هدنع كلذكو ء(نامثع) ناكم (انالف) :لاق

 لا7) مدقت اميف هلعف ام كلذو ءامهنيب ركذي قرف ال ذإ «باصآل ىلوألا نود ةياورلا هذه ركذ ىلع رصتقا ول مث «يراخبلا

 . (4 /ملعلا
 اذك .«اهوحن وأ ةنتف ريثي ام يمالك يف نوكي نأ ريغب رسلا يف بدآلاو ةحلصملا ليبس ىلع نكل «هيلإ مترشأ اميف هتملك : يآ» ()

 . ؟يرابلا حتف» يف

(MW.يف سيل هنأل هتفذحف «هدعب يتآلا لثم ثيدحلا «. . .ثررم» :لوقي وو يتلا ينعي هتعمس ينأو : ةطوطخملاك انه لصألا يف  

 .افنا هيلإ راشملا عضوملا يف ثيدحلا تحت هتنيب تنك امك هلبق يذلا ثيدحلا

A4۲ 



 ءران ني شیراقمپ مهُمافِش ضر موق ىلع يب يأ ليل تيب :لاق : يقهيبلل ةياور يفز (حيحص)

 نول الو هللا ٌباتك َنوْؤَرفيو يولَمْفُي ال ام ّنولوقي نيِدّلا كَما ء ٌءابطح : + :لاق ؟ليربج اب ءالؤه ْنَم : :ٌتلقف

 . هب

٠۴۹١ - Yrااف : ك هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر نسحلا نعو (فيعض) (1) -  
 َتَّدَح اذِإ- رانيد نبا ىنعي كلام ناکف لاق . «؟اهي َتْدَرأ ام : ةَمايقلا موي اهنع هلئاس هللا الإ ؛ ؛ةبطخ بطخي
 ذر ام : ةايقلا موي ةنع يلئاس هللا نأ ملأ انأو ءِمُكلَع يمالكب قت ينيع نأ نوبت : : ٌلوقي مث ؛ ىكب اذهب
 0 .ًادبأ نينا ىلع "رفأ ْمَل كيلإ ٌبحأ هنآ ملعأ مل ول ؛يبلق ىلع ديهشلا َتْنأ ؟هب

 | .[۹/ملعلا  ىضم] . ديج دانسإب السم يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور
۱۳۹١ - vrنِ : كي هللا لونسر لاق : : لاق هنع هللا يضر َةبقَع نب ٍديلولا ِنَع يورو (فيعض) (۲)-  

 ا ا ؟رانلا متحد مب :نولوقيف ءرالا لها نم سان ىلإ نوقلني جلا يله نم اسان
 . لعق الو لوقن انك نإ : نولوقبف . ْمُكنم انْمَّلعَت

 ؛ . [كانه یضم] «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 هللا لوسر بحاص .يدزألا هللادبع نب بدنج نع ”اةميمت يبأ نعو هيغل ص) (7) - نس يضف

 فرختو دلل يغ ؛ ؛ جارشلا لمك ءهسْفَت ىسنيو ٌريخلا مانا ملي يدّلا لع : :لاق ا هللا لوسر ْنع هك
 : .ثيدحلا «ُهَسْفَن

 .[9 /ملعلا ۳ ىضم] . هللا ءاش نإ نسح هداتسإو ..يناربطلا هاور

 اف عا «ةليتفلا لثم» :لاق هنأ الإ ؛ةزرب يبأ ثيدح نم رازبلا هاورو (حيحص) (4)- ٠-5574
 ٠ .[۹/ملعلا ۴

rs Yoند : قا هللا وسر لاق : لاق هع هللا يضر ٍنيصح نب نارمع نعو (خيحص) (6) -  
 . «ناسُللا ميلع يتفانم لک يِدْمَب مكيلع فاخأ ام َفَوْخأ

 . [كانه ىضم] "*حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «رإزبلاو ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ال ّلجرلا نإ : لاق و هللا لوسر نع هنع هللا يضر كلام ِنْب سنأ نعو (فيعض) (۳)- ۱۳۹۷ - ل
 راج ن نّمأيو لمع هلوق فلاخب الو ؛ةاوس هلق عم هلاسل نوکیو اوس هناسل عم هبق ٌنوكي ىَّنح انمؤم نوکی
 . «ةقئاوب

 .[ًاضيأ كانه ىضم] .. رظن هيف دانسإب يناهبصألا هاور

KGE ./۲٠۳( تمصلا» يف ايندلا يبأ نبال هتقفاومل ؛باوصلا وهو ؛ةطوطخملا نم هانتبثأ امو ء(رقأ) :لصألا» )١( 

 نلف نسل ؟هيلع ثيدحلا فلؤملا. قلع مل يردأ الف «يراخبلا لاجر نم ةقث وهو «يميجهلا دلاجم نب فيرط همسا (؟)
 ! ؟(4 ثيدحلا ٩/ /ملعلا -۳) مدقت اميف هسفن ثيدحلا اذه يف لعف:امكو «هتداع يه امك ةرشابم يباحصلا

 .(04۳/۲۳۷ /۱۸) يناربطلل ظفللاو ؛هوحنب (دراوملا - ٩۱- مقر) هحيحص"' يف نابح نبا اذكو : تلق فرق

 م45:



)٤( - ۱۳۹۸ - VYينإ» : 5 هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ ِنْب يلع نعو (فيعض)  

 ُفَوَحَنا ْنكلو ءهُرْنُك ِهُعَمْفِبَق هْعَمْفِيَف كرشُملا اًمآو .هئاميإ ُهْرُجْحِيِف نمؤملا اأ ءاكِرْشُم الو ًانمؤم ينكأ ىلع وَعَن ال

 .«نوركُ ام ُلَمْعَيو َنوفِرْمَن ام ُلوقي ؛ِناسّللا َملاع ًاقفانم ْمُكيلع

 اذه ثراحلاو ءيلع نع  روعألا وهو  ثراحلا ةياور نم ؛طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور 1

 .[كانه ىضم] . و پا

YAَرَمُع َفِلْخَتْسَي نأ ركب وبا دارأ امل : لاق كلام يبأ ٌرَعألا نع فوتون ت (265)2-  

 ّنإف ؛ُهاوُفَك ةعطأو ءهتعاطب ٌرمع اي هللا قت اف يلو ْنَمِل بونم رمأل ٌكوعدأ ينإ :لاقف هاتأف «ةاعدف هيلإ َتَعَب

 َرمأو «ٍلطابلاب َلِمعَو ءقحلاب رم ْنَمَ دب َليَع نالا هوت ال «ضورعم رثألا نإ مث .ظوفُْحَم نم قتلا

 ناف ؛مُهَرمأ مهبلع تيلو تنأ نلف ُهْلَمَع طَبْحَي ْنأو ,ةئيينأ طن نأ ُكِشوي ؛ٌركْملا لمَعو «فورعملاب

 «لَمْفاف ؛ مهضارغأ ْنَع كاسل فت ْنأو ءمهلاومأ ْنِم كّتطب ركضت نآو «مهئامد ْنِم كدي فت ْنأ َتْعْطَتْسا

 . هللاب الإ ةّرق الو

 .“"اءاطقنا هيف نأ الإ ؛ تاقث هتاورو يناربطلا هاور

 مكذحأ ٌرِصِبيا : هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) - ۲۳۳۱-۹

 . ههِنْيَم يف َّعذجلا ىشّيو ءهيخأ ٍنيع يف ةاذَقلا

 . (هحيحصاا يف نابح نبا هاور

 (هتروع عبتتو هكته نم بيهرتلاو ,ملسملا رتس يف بيغرتلا) ؟

 ملسم نع نق نَه : لاق لك ٌيِبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ۲۳۳۲-۰

 ايندلا يف هلل رس ؛ملسم ىلع رتس ْنَمو ؛ةقايقا موي برع نِ رع هن للا نت ؛ایندلا برع نب ةر
 . ؟هيخأ ٍنْوَع يف ٌدبعلا ناك ام ِدْبعلا ِنْوَع يف هللاو ,ةّرخآلاو

 1 هنم متأب ىضم] .هجام نباو يئاسنلاو هنسحو يذمرتلاو ء-هل ظفللاو - دواد وبأو ملسم هاور

 ْ .[١/ملعلا

 وخآ ملسملا» : لاق الڳ ينل نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۲) ۔ ۲۳۳۳-۱

 جرف ؛ةبرُك ملم نع جرف ْنَمو «هتَجاح يف هللا ناک ؛هيخأ ٍةَجاح يف َناك ّْنَم ملل الو ةملظيال ٠ ءملسملا

 . (ةمايقلا موي هللا همس ؛امإسم َرَعَس ْنَمو «ةمايقلا موي ِبرك نِ برك اهي هنع هللا

 . مع نبا ثيدح نم بیرغ حیحص نسح ثيدح" :لاقو يذمرتلاو « هل ظفللاو  دواد بأ هاور

 .«ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا الو ٠«خيراتلا" يف يراخبلا هدروي ملو ءهفرعأ مل : تلق )۱(

 , 079/91 )١/ ؟ريبكلا مجعملا» يف وهو .(٥/۱۹۸و۲۲۰ )٤/ يمثيهلا لاق اذكو )۲(

 . (نامع ةعبط 1 مقر) (ةحيحصلا» رظناف «ةريره يبأ ىلع ًافوقوم «دهزلا» يف دمحأ هاور نكل ؛ (عمج هاوراذكو (۳)

 ء «نيحيحصلا و ةطوطخملا نم بيوصتلاو ١7( /ةلصلاو ربلا 77) يتأيس اميف عقو كلذكو ؛ةثلثملا ءاثلاب «هملثي» :لصألا )٤(

 = لاکو :تلق .4 يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور» :لاقو (؟ )١84/ يجاتلا ظفاحلا هنم بجعت شحاف ريصقت اذه :تلق (5)
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 يف ًادابع دبع ريال : a اما يت ا
 ا '  .؟قّمايقلا موي هللا هرس الإ ؛ايندلا

 .ملسم هاور

SRE OE YAYا هلا وسر لاق: دس ل  
 ' . هدّنجلا اهب هللا ُهَلَخْدأ الإ ؛ هيلع اهّرتسيف ةَرْوَع هيخأ ْنِم ٌنِمْؤُم ىري ال

 . .ازيغصلا7 و «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 : اع نب ةبقعل تلق : لاق رماع نب بقع بتاك مَتْيَهلا يب بأ یخ نعو (فيعض) (1)- ٤-۱٤١۱
 ا: لاف : مهدّدهو مُهظِعو ءْلَمفَت ال :لاق ؟مهوذخايل طرا مهل عاد انأو رمخلا نوبّرشي ًاناريج انل َّنإ
 هل هللا ٌلوصر ُتعمس ينإف ؛ُلَعْفَت ال َكَحْيَو : ةبقع ةبقع لاقف .مهوذخأيل طرا مهل عاد انأو ءاوُهَتْنَي ملف مهثيهن
 . اهرب يف ةدوؤوَمايحَتْسا امّلأكف ؛ةروع تس نم :لوقي

 :لاقو مكاحلاو هل ظفللاو «هحيحص» يف نابح نباو ءاهنودبو ةصقلا ركذب يئاسنلاو دؤاد وبأ هاور
 انااا يدع ني ار یل هي الخلا نكلو ؛تاقث مهديناسأ لاجر# :(ظفاحلا لاق) . «دانسإلا حيحصلا
 . .©؟904ننسلا رصتخم يف هضعب تركذ ًريثك

 ا ذحاولا "ةملظلاو ةالولا ناوعأ مه :ءارلا حتفو ةمجعملا نيشلا مضب (طّرُشلا)
 0 ا : ٍ . ءارلا نوكسو نيشلا

_YFAoعبر ا دد زات يا ل ام نأ :)هیبآ نع] ميعُت نب ديزي نعو (هزيغل ص) -)٤( مسلم  
 . «كل ًاريخ ناك كبوثب هترتس ول» :لاّرهل لاقو هجر ماف «تارم

 ا امن دل ةبحص ال :ليقو .لاّزه نبا وه ميعتو» : :(ظفاحلا لاق) .“يئاسنلاو دواد وبأ هاور '
 0 :ام «كبوثب هترتس ولا : و لا : لازه هيبأل

 ؟ىربكلا» ين هجرخأ امنإ يئاسنلاو . ًافنا هيلإ راشملا ناكملا يف نيخيشلل هازعف ءدعب اميف كلذل هبنت هللا همحر فلؤملا =
VINI : 

 حيحصتلاو !«ريخد) : :«ةرامغ) ةعوبطمو لصألا يف ناكو .هريغو «ةلاجعلا» يف امك :ءرغصم ؛ةمجعملا حتفو ةلمهملا مضب 000
 أ اهريغو لاجرلا بتكو ةطوطخملا نم

 «ةفيعضلا ثيداحألا» يف روكذملا فالتخالا تحضوأ دقو «(٤۷۲٤و۷۲۳/۲۱۹/۷٤) «دواد يبأ ننس رصتخم» :ينعي (1؟)
 E ! يلجعلا ريغ هقثوي ملو «ةيأورلا هذه يف الإ فرعي ال لوهجم وهو (مئيهلا يبأ) ىلع رودي هنآ تنيبو .) 3

 0008737 )٤/ «ىربكلا نئسلا» يف ًاضيأ فالتخالا نيب دق يئاسنلا
 :اةياهتلا» يف ف ام هديؤيو «عقاولا ثيح نم مهيلع بلاغلا هنأ رابتعاب امنإو «ظفللا ,ةلالدب سيل كلذب مهفصو لعل :تلق (۳)

 .«هدنج نم مهريغ, ىلع مهمدقي نيذلا هباحصأ ةبخن :ةاطلسلا طش
 ىزبك» وا rw» «دواد يبأ ننس» و ةطوطخملا نم اهتكردتساو ٠ ةثالثلا نيقلعملاو (ةرامع) ةعوبطمو لصألا نم تطقس .()

 .هديؤي هيلع فلؤملا بيقعتو ء(۷۲۷۹) «يئاسنلا

 Ee +) «ةحيجصلا» يف نایلاو ؛یرخالا ترطب یر كل ؛لازه نب میم ةبحص يف فالح ىلع ؛ ؛نسح هدانسإ :تلق (9)

 ملك



 . 246 يبنلا يتأي نأ ًازعام رم ًالازه نأ : ردكنملا نب دمحم نع هريغو دواد وبأ هاور (هريغل ص)

 :يبأ رجح يف ًاميتي كلام نب زعام ناك :لاق هيبأ نع لازه نب ميعن نب ديزي نع رخآ عضوم يف یورو
 . كل رفغتسي هلعل تعنص امب هربخأف ال هللا لوسر تا : يبأ هل لاقف «يحلا نم ةيراج باصأف

 ًةَمآ تناكو «كلذ ريغ ليقو ء(ةمطاف) ٌزعام اهيلع عقو يتلا ةأرملا ٌمساو .همجر ةصق يف ثيدحلا ركذو

 . ؛لازهل

 نيبو ُهنيب ناكف ِدّلَحُم ّنب ةَمَّلْسَم ىتأ ٍرماع ّنب ةبقع نأ :ٍلوحكم نعو (هريغل ص) (0) ۲۳۳۹-۹

 : قلي هللا لّوسر لاق موي ركذتأ «ةَجاحل كج ؛ًارئاز كنا ْمَل يّنِإ : هل لاقف هل َنِذأف ُهَتوص عمسف ؛ءْئش باّربلا
 .ُثئج اذهل :لاق .معت : اق ؟؛ةّمايقلا موي هيلع هللا رتس ؛اهرتسف تس هيخأ ْنِم مَع ْنَم»

 . ؟حيحصلا» لاجر هلاجرو «يناربطلا هاور

 هنع هللا يضر دّلَخُم نب ةملسم تعمس : لاق ةَوْيَح نب ءاجر نعو (هريغل ص) ۷ - ۲۳۳۷ - )٩(

 نب رباج انأ :لاق ؟تنأ نم :ُتلقف «نذأتسي بابلا ىلع ًايبارعأ نإ : ٌلاقف ٌباوبلا ىتأف ّرصم ىلع انآ انيب :لوقي

 هيورت كنأ ينغلب ٌثيدح ءٌدعصأ الو ٌلزنت ال :لاق ؟دمصت وأ كيلإ ٌُلِزْنأ :ٌتلقف هيلع ٌتفرشأف :لاق . هللادبع

 نمؤم ىلع رتس نم» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :ُّثلق .هعمسأ ٌتثج ؛نمؤملا رتس يف ةَ هللا لوسر ند

 1 .ًاعجار هريعب ٌبرضف .«ةدؤوم ايحأ امنأكف ؛ةروع
 . يلمسقلا نانس يبأ ةياور نم ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ةروع ٌرتس نم» :لاق ب يبنلا نع.هنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) (۷) - ۲۳۳۸-۸

 .هتيب يف اهب هّحضفي ىنح هّتروع ُهللا فشك ؛ملسملا هيخأ ةروع فشك نمو ءةمايقلا موي هّتروع هللا ٌرتس ؛ هيخأ

 . نسح دانسإب هجام نبا هاور

 َربنملا ةَ هللا لوسر دص :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص نسح) (۸) - ۲۳۳۹-۹

 الو «َنيمِشملا اوذؤُ ال ايلف ىلإ ناميإلا ضلت ملو ءهناسل لسا ن رشعم ايل : لاقف عيفر ٍتوصب ىدانف

 يف ولو ُهْحْضَقَي ؛ُهَتَرْوَع هللا هبت ْنَمو «هتروع هللا بت ؛ملشملا ۾ هيخأ ة ةروع عن نم هّنإَف ؛ ْمِهِتاَرْوَع اوعِبتت
 دنع ةمرح ٌمظعأ ن ٌنِمؤملاو !كتَمْرُح َمظْعأ امو !كَمظْعَأ ام : لاقف ةبعكلا ىلإ ًاموي َرمُع نبا رظتو . اهِلْحَر ٍفْوَج

 . كنم هللا

 . يذمرتلا هاور

 لحد مَلو «هناسلي مّلْسأ ْنَم ٌرشْعم اي» :هيف لاق هلأ الإ ؛«هحیحض» يف نابح نباو (حيحص نسح)

 .ثيدحلا ؛ْمهِتاََثَع اوبْلطَت الو مُهورّيَعت الو ٌنيملسملا اوُذوُت ال !هبأق [يف] ناميإلا
 305 هللا لويمرةلاق لاق هلع هللا يعز امالا زري بأ نعرا يج نسل (2)5 قرأ ل

 بلا ْنَم ِهّنإف ؟مهتارؤَع اوعبّتت الو ؛نيعلسملا اوباتغت ال الق ناميإلا لحي ْمَلو .هناسلب نما ْنَم ّرشعم ابا

 . هيب يف ؛ةْحضفي ُهَترْوَع هللا عَن ْنَمو ٌةَتَرْوَع هللا عب ؛ ؛ مهتارؤع

 . هنع جيرج نب هللادبع نب ديعس نع دواد وبأ هاور
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ESرو ول 1  Eا ينشف بج  

 كّنإ» ! :لوقيةق لا وسر ثعمس : لاق هنع هللا يضر ةيواعم نو (حيحص) (11) - مسيل مسا

 : .امهدسفت تذك وأ: :مُهَتدَسْفأ َنيملسملا تارْؤع َتْمَبَنا نإ

 : ا .؛هحيحصأ» يف نابح نياو «دواد وبأ هاورأ

 نب ورمع “و ةرم نب ريثكو ريف نب ريب نع ديبُع نب حيَرش نعو (هريغل ص) (17) د ۲۳٤۳ ل

 يف بيرلا :ئغتثا اذإ ٌريمألا َّنإ» :لاق لكك ينلا نع مهنع هللا يضر ةمامأ يبآو ٍبركي دعم نب مادقملاو درشألا
 E . ؛مُهَدَسفآ ضانلا

 الك يبنلا كردأ ريثقن نب ريبج» : (ميظعلادبع ظفاحلا لاق) .©”رشايع نب ليعامسإ ةياور نم دواد وبأ هاور 1

 نب ورمعو . ةباحنصلا يف نادبع هركذو «يعبات هنأ ىلع ةمئألا صن ةرم نب ريثكو .نيعباتلا يف دودعم وهو

 . ؛مهريغو دوعسم نباو ذاعمو باطخلا نب رمع نع ىورو ؛ةيلهاجلا كردأ يصمح يسنع دوسألا

 (مزاحملا كاهتناو دودحلا ةعقاوم نم بيهرتلا)- 4

  FAYلوقي لو هللا لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (هزيغل ح) (1) - نيا 1ك :

 منهجو مكايإ !ًةودحلاو مكايإ «مّنهجو مكايإ : :لوقأ مكِرَبُحب ٌدخآ انآ» ٠ مكايإ «متهجو مكايإ !دودحلاو مكايإ

 والحدود  .:ثيدحلا ؛حلقأ درو نمف «ضوحلا ىلع مكطرف اأو ؛مكتكرت ثم ان الف «- تارم ثالث

 . ميلس يبأ نب ثيل ةياور نم رازبلا هاور

 ةريغو راغي هللا ت: لاق ايب ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر ةزيره يبأ نعو (حيحص) (۲) - ٤-۲۳٤١

 . «هيلع هللا ْمّرَح ام ٌنمؤملا تأ نأ هللا

 . ملسمو يراخبلا هاور

 نِ ًاماوقأ ٌنعلْعألا : : لاق هنأ ؛ةلك ّيبنلا نع هنع هللا يضر نابوث نعو (حيحص) (۳) - ٣۰-۲۳۲۹

 !هللا لوسر اي :ُنابْوَت لاق . روشن به هللا اهلمجيف «ًءاضيَي ةماهتت لابج لاثمأ يلامغأب ةمايقلا موي َنونأب يت

 نودخاَيو 6“ کتدلج ْنِمو ؛مكئاوخإ مهّنِإ امأ» :لاق .مَلْمَت ال ٌنحنو مهنم نوكت ال ؛انل ”امهّلَج < انل مُهْفِص

 .«اهوگهتنا هللا مراحمي اَْلَخ اذإ موق مهّتكلو ءَنوُدُخأت امك ٍليللا نم

 . تاقث هتاورو هجام نبا هاور

 ءننسلا E يف عقوو «ةطوطخملاو ٤( /5) «دنسملا» يف عقر كلذكر ء«بدألا  دواد يبآ» يف اذكو ءلالا اذک )١(

 . لوألا باوصلاو ؛واولا ناكم «نع» )٤۷۲١(: فلؤملل

 نعو.ءامهنيبو حيرش نيب عاطقنا الول ةمامأ يبأو مادقملا نع حيحص دنسلاف ءاهنم هذهو ءنييماشلا نع هتياور يف ةقث وهو (۲)

 1 . دوسألا نب ورمع هيف ركذي مل هنأ الإ ؛هب ليعامسإ نع ىرحأ قيرط نم (۳۷۸ )٤/ مکاحلا هجرخأ دقو . لسرم مهرئاس :

 ءانل مل فشكا يأ :(ةيلجتلا) نم ميجلاب :يدنسلا لاقو .(هجام نبا) يف امل افالخ ؛ءاحلاب ةطوطخملاو لصألا (۳)

 .هانعمب لوألاو

 . مكسنج نم يأ :ًاضيأ ميجلاب )©
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 عباطلا» : لاق هنأ ؛ولو يلا نع امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع يورو (عوضوم) (1) 0”

 باطلا هللا تعب ؛ هللا ىلع ًءىِرْتْجاو يصاعملاب َلِمُعَو و ةَمْرُحلا ْتَكهتلا اذإف لجو رع هللا ش رع ةمئاقب قلع

E 

 . "هل ظفللاو يقهيبلاو ءرازبلا هاور .

 نإ" : ةا هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر َناعْمَس ٍنْب ساونلا نعو (هريغل ص) (4) ننال

 يادو .ٌروتُس باوبألا ىلع ٌةحّتفُم ٌباوُبَأ امهل "”ناروُر طارصلا يَنتَك ىلع ًاميقتشم ًاطارص ًالثم َبرض هللا

 يفتك ىلع يتلا ٌباوبألاو ؛ (ميقتلم طارص ىلإ ءاشي ْنَم يدهَبو مالسلا راد ىلإ وعدي هللاو» :ةقوف وعدي

 .«ٌلجو رع هير ظعاو هتوف نم وُعْدَي يذَّلاو ر ياللا رودس ىنالحلا الإ هللا ذودح طارصلا

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «دعس نب ب نب ةيقب ةياور نم يذمرتلا هاور

 .هابناج :نونلاب (طارصلا افنك)

 هللا ٌبرض» :لاق ل هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) (0) 7148-4

 سأر دنعو «ٌةاخْرُم ٌروتُس باوبألا ىلعو «ٌةحّتفُم تا اطيب ارحم ع و «ًاميقتسم ًاطارص ًالثم
 كلت نِ ًاثيش حف نأ دبع ٌمَه امّلك وذ عاد كلذ َقَْقو ؛ءاوُجَوْعَت ر الو طارصلا ىلع اوميقتُس سا : ُلوقي عاد طارصلا

 َتاوُيَألا َّنأو «ٌمالْسإلا وه ًطارصلا نأ ربخأف ؛ةركف م غبت هت نإ كف اغتال اكل : :لاق ؟باوُبألا

 هقوف ْنِم يعادلاو «نآرقلا وه طارصلا س ار ىلع يعادلاو هللا دودح ةاخْرُملا ٌروتسلا ّنأو ءهللا مراحم ٌةحّتملا

 اونو لك لق یف ا ظيورغ

 دانسإب ظفللا اذه ريغب ًارصتخم رازبلاو دمحأ هاور امنإ «هلوصأ يف هرأ ملو «“نيزر هركذ

 . هيلع قيلعتلا عم (* /ربلا-۲۲) يف يتأيسو ءهوحن رازبلا ظفلو :تلق (1)

 :لاقو :07915) ةفحتلا حرشب «يذمرتلا» نم بيوصتلاو ؛يذمرتلا خسن ضعبو «ةطوطخملا يق اذكو (ناراد) :لصألا (؟)

 ةلمهملا نيسلا مضب (ناروس) : :(هدعب يتآلا ينعي) نيزر دنع دوعسم نبا ثيدح يفو «نارادج : يأ (روز) ةينثت يازلا مضب»

 ثيدحلا اذه يف حصألاو :تلق .«(يدزإلا) :(يدسألا) يق لاقي امك يازلاب تلدبأ دق نيسلا نأ رهاظلاو «(روس) ةينثت

 نبال «ةنسلا» و «دمحأ دنسم» يف عقو كلذكو ؛يذمرتلا ةياور نم :فارشألا ةفحت» يف يّزملا هركذ كلذك هنأل ؛ناروس)

 «(ناروس) ظفلب ثيدحلا نم ًابيرق ىرحأ قيرط امهدنع هلو «ثيدحتلاب امهدنع اذه حّرصو «ةّيقب قيرط نم يزورملا رصن
 ىلع هلك قيقحتلا اذه يفخ دقو .الاق امك وهو ؛يبهذلا هقفاوو ؛0ملسم طرش ىلع حيحص# :لاقو مكاحلا هجرخأ كلذكو

 !!ببسلا !وتيبي مل مهنأل ءودبي اميف ةيقب ثيدحتب مهلهجل !! ثيدحلا اوفعضو !(ناراد) لوألا ظفللا اوتبثأف « ةثالثلا نيقلعملا

 يف وه اذكو !ميجلاب (ريجب) ةرامع ةعوبطمو لصألا ناكو ءهريغو ؛بيرقتلا» و ةطوطخملا يف امك ةلمهملا ءاحلا رسكب 0062
 !ةثالثلا ةعربطم

 رخآ ًاثيدح ركذ امنإ ًاتيزر نأو ««لوصألا عماج يف ريثألا نبال هنم ًاديلقت ؛نيزر ىلع مهو فلؤملا نأب يجانلا مزج :تلق (4)
 ساونلا ثيدحل ةياور وه امنإ ثيدحلا اذه نأ دقتعأ انأو .(5/181) . . له يبنلل ًالثم ةكئالملا برض يف دوعسم نبال
 .«راثآلا لكشم» يف يواحطلاو (187 /5) دمحأو )۷۳/١( مكاحلا دنع ىرخأ قيرط نم هظفلل ًادج هباشم هنإف .هلبق
 ؛مكاحلاو دمحأل هوزع يذلا تقولا ي يفف «ءاوشع تاطبخ نوقلعملا ةثالثلا انه طبخ دقو . يبعذلا هققاوو ؛مكاحلا هححصو

 -رخآ ثيدح يف اذه لاق امنإو !ءاكرت امهنأ نيخيشلا نع ىكح هنأ مكاحلا نع اولقن مث !دوعسم نبا نع امهدنع هلأ اومهوأ

۸4۹ 



00-6 ۱ 

 ينم ذځاپ نم : :لاق لي هللا لوس َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل خ) (5)- 7144
 ّدَعَو يديببَذَحأف !هللا ٌلوسر اپ انآ : تلق :ةريره وبأ لاقف . «؟ٌنهب لمع ْنَم ملعب أ نهب َلَمعيف تاملكلا هذه

 كراج ىلإ | ْنِسْحأو «سانلا ىنغإ نكت كل هللا مسق امي ضْراو ءسانلا دبا نكت مراحملا يا :لاق ءًاسمخ

 .(بْلقلا يمت د ِكِحّضلا ةر نف !ٌكِجَّضلا رثكُ الو ملم ْنُكت كتل بحت ام سانلل ٌبِحأو ءًانمؤم ْنُكَ

 مل نسحلإو «ناميلس نب رفعج ثيدحب نم الإ هفرعن ال بیرغ نسح ثيدح» :لاقو . يذمرتلا هاور

 اذه يف دقو: .ةريره يبأ نع ةلثاو ثيدح نم امهريغو يقهببلاو هجام نبا هاورو .«ةريره يبأ نم عمسي

 . ملعأ هللاو . ا ا سا سس

 : (اهيف ةنهادملا نم بيهرتلاو ,دودحلا ةماقإ يف بيغرتلا) -

 يادي خلا : هك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (هريغل ح) (1)_ ۴۰ 0

 . ًاحابص َنينالث اورّطمُي نأ ْنِم ضْألا لال ريخ ؛ "ضرألا

 . قلل يميز رطم ني اهلل ريح ؛ ضرألا يف ٌدَحةَمانإ» :ةريره وبأ لاق : ةياور يفو (حيحص)

 : .ًافوقومو ًاعوقرم اذكه يئاسنلا هاور

 نأ نم ضرألا لهل ريح ؛ ؛ ضرألا يف هب ُلَمْعُي ٌدح» : 276 كلا لوسر: لات : هظفلو «هجام نباو (هريغل ح)

 ۰  .هًاحابص نيعَبْرأ اورطْمُي

 م اهلخأل يخ ؛ضراب اح ٌةماقإ» : الگ هللا ٌلوسر لاق: هظفلو «(هحیجص» يف نابح نباو (هريغل ح)
 e . ًاحابص َنيعبْرآ رطم

Yellلح ةماقإا : لاق لك هللا لوسر نأ ؛رمع نبا نع ًاضيأ هجام نبا یورو «هريغل ح) (۲)-  

 ١ . هللا دالب يف ليل َنيعبرأ ِرطَم ْنِم ريخ ؛هللا دودح نم

 مامن م مويا. : لک هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (رکنم) (1) - ل

 0 . "ماع َنيعبرأ ِرَطَم ْنِم اهيف ىكذأ ؛ هقَحِب ٍضْرألا يف ماي َدَحو «ةنس نيتس ةدابع ْنِم ٌلضفأ ؛لداع
 .[7 /ءاضقلا ١١ ىضم] . ظفللا اذهب بيرغ وهو «نسح دانسإب يناربطلا هاور

 غاز ذقف ءاذه انثيدح يف هسفن مكاحلا لوق وه اذهو .«هل ةلع الو ملسم طرش ىلع :يبهذلا لاقو» :اولاق مث !اذه بقع . =

 ديوستو ةلجعلا هببسو: !لوألا ثيدحلا ىلإ يبهذلا نع اولقن امنيحو ءرخألا ثيدحلا ىلإ  مكاحلا نع اولقت امدنع. مهرصب

 !!ةعيرأ يف رخآلاو ءرطسأ ةينامث يف مكاحلا دنع لوألا ثيدحلا نأ «رظنلا تفلي امم نإو ؛طقف روطسلا

 )١( .ًاطوطخ طخ مث «هللا ليبس اذه» :لاق مث * ًاطخ هك هللا لوسر انل طخ :فوعسم نبا ثيدح ىلإ ريشي هنأك : :تلق .

 هاوز ِهّنإف «ثيدحلا  OEرازبلاو  CEE 1مل اكل يزهر «نسح هدنسو

 قدح

 اذه يف هو هر يأ ثيدح يف ظؤفحملا وع (ًاحابص) : «طسوألا» يف هظفلو نق :GE تلق ()

 . ىضم اميف ثيدحلا ةيشاح يف هيلع هيبنتلا مدقت امك ؛ثيدحلا نم رطشلا اذه يف «حيحصلا* نم بابلا '

oe 



  )۳( - ۲۳٣۲-۲۳الك هللا لوسر لاق ؛لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (هريغل ح) :

0 BE ل ا ا 

 عا اميف قداص بأ الإ نع رم مل دج دجان نب ةعيبر نأ الإ ؛تاقث هتاورو «هجام نبا هاور

 يتلا ةّيموُرْخملا ناش مه موما ًاشيرق نآ :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (4) - 1 - ۲۴٣۲

 هللا ٍلوسر بح ِدْيز َّنب ةماسأ الإ هيلع ٌءىرَتْجَي ْنَم : اولاق مك ؟لك هللا لوسر اهيف مّلكُي نم :اولاقف ءْثَقَرَس
 :لاقف ؛َبَطَمحاف ماق مث «!؟هللا ودح نم ٌدح يف مشن !ةماسأ اي» : لك هللا لوسر لاقف ٌقماسأ ُهَمَّلكف ؟ةلكي

 هيلع اوماقأ ٌفيعضلا ُمِهِبف قّرس اذإو فورت فيرشلا مهبف قرس اذإ اوناك مهنا ْمُكلْبَق ْنِم نيذلا كله امّنإ»
 . اهدي ُتْمَطَقَل تكرس دمحم َتْنِب ةّمطاف َّنأ ْؤل !هللا ميو ءّدَحلا

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأو ملسمو يراخبلا هاور

  Yineلاق لب هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو (حيحص) (0) - مس : ١مس
 مهّضعبو اهالغأ مهضعب ٌباصاف ءةَيمَس ىلع اومهتشا موق ٍلئَمك < ءاهيف عقاولاو هللا دودح "ىلع مئاقل
 ءاقْرَح انبيصن يف انقرخ نأ ول : اولاقف همه نم ىلع اورم املا نم اوُقتسااذإ الس يف نيا ناكف ٠ ا

 :«اعيمج اونو ءاوَجَن ْمهيِدْيَأ ىلع اوذخأ ْنإو «ًاعيمج اوکله اودارآ امو مٌهوكرت ناف ءانقؤف ْنَم ذؤن ْمَلو

 دودح نم ّدح نم ةعناملا ةعافشلا يف ثيداحأ مدقتو .هريغو يذمرتلاو « هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 . ىلاعت هللا

 ,اهنمث لكأو اهلمحو اهرصعو اهئارشو اهعيبو رمخلا برش نم بيهرتلا) ١
 (هنم ةبوتلاو هكرت يف بيغرتلاو كلذ يف ديدشتلاو

 يناَّرلا ينزي ال» : لاق لل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - قرا

 . «ٌنِمْؤم وهو اهّبَرشي ٌنيح ٌرمخلا ٌبرشي الو ؛ٌنِمْؤم وهو قرسي ٌنيح ُقِراسلا ق قرشي الو ٌنمؤم وهو يني َنيح
 ٌنيح َرمخلا برشي الو» :هلوق دعب دواد وبأو ةياور يف ملسم دازو «يئاسنلاو يذمرتلاو يراخبلا هاور

 . ادب ٌةضورعم ةبوتلا ّنكلو» :«ٌنمؤم وهو اهُيَرْشي
 وهو قراسلا قرسي الو ؛ٌنِمْؤم وهو يئارلا يني ال» : لاق يئاسنلل ةياور يفو (ركنم) (1)- 1404 - ٠

 هَقُدُع نم مالشإلا ةر َملَح دقف ؟كلذ ّلعف اذإف «- اهتيسنف ةعبار ركذو - «ٌنِمْوم وهو َرْمَحلا برشي الو مم

 «بيذهتلا# ل ًافالخ ؛ةريصبتلا» يف عقو ةمجعملابو :يجانلا لاق اذك «ةمجعملا لاذلاو ةروسكملا ميجلاو نونلاب )١(
 لصألا يف عقو اذكو .«ةلمهم مث ميجب» :«ةصالخلا' يف لاقو .ةلمهملاب امهيف عقو هنإف ءامهريغو ؛؛بيرقتلا# و
 . ملعأ هللاو .ةطوطخملاو

 نابح نبا الإ هيف هل فلس الو !ةقث» :لاقف ظفاحلا امأو ."فرعي ال» : يبهذلا لاق اذلو ٠ نيعلا لوهجم هنأ هانعم اذهو : تلق قفز

 . يلجعلاو

 يف) انه مدقت دقو ثيدحلا اذه ىلع قيلعتلا رظنا ءاطخ وهو ؛ةثالثلا نيقلعملاو ةرامع ةعوبطم يف اذكو «(يف) :لصألا (۳)
 . (لوألا بابلا



 . هيلع هللا بات ؛ بات ْنِإف

PEyهللا ّنعّل» : الگ هللا لوسز لاق : ناق انهم هللا یر را نیا نو عی 90 رسوب  

 .هدْيَلِإ ةلومحملاو ءاهّلماحو ءاهرِصتْمُمو ءاهرصاعو ءاهعئابو ءاهَماتْبُمو ءاهيقاسو «اهّبراشو ٌرمخلا

 1 ! ٠ .هل ظفللاو دوادوبأ هاور

 . "اهنمُت ّلكآو» : دازو هجام نباو (حيحص) .

 يف كك هلا وسر نقلا: لاق هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نعو (حيحص:نسح) () "ممل 4

 ءاهنمت ّلكآو ءاهعئابو ءاهيقاسو «هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو .ءاهبراشو ؛اهَرِصَتِعُمو ءاهّرصاع :ةَرْشَع رمخلا

 . هَل ئرتشملاو اهل يرتشملاو

 :«تاق اوربا : (ظفاحلا لاق) .«بيرغ ثيدح» :لاقو «- هل ظفللاو  يذمرتلاو . هجام نبا هاور

 مسالا ذل :لاق الڳ هللا لوسر نأ. ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) - في

 . «هتمثو ٌريزنخلا مّرحو: ءاهّتمّتو ةتيملا مر مّرحو < ءاهتْمَّتو ٌرمخلا

 1 : .هريغو دواد وبأ ءاور

e1ةوهبلا هللا مل :لاق ف ينل نع امهنع هللا يضر نمابع نبا نعو (حيحص) () - 1004 ۵  

 ا عزع ءيش لكا موق ىلع مرح اذإ هللا نإ ءاهّئامْنَأ اولكأف ءاهوعابف ؛ٌموحبشلا مهيلع مرح هللا نإ ءال

 . هتم

 .دواد وبأ هاور

 عاب نم : الڳ هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةبعش نب ة لا نهرا يق را 11

 . «ريزانخلا "”ٍصْقَشُيلَ ؛ٌرْمَحلا

 عيب لحتسإ نم :لوقي ان عسل يرحل كوتا نكح (يباطخلا لاق) . "افي دواد وبأ هاور

 لجانب E تيرا لت ا كذاب ارم الار رعبا يروق يق كلارا لمعي ربك

 . ىهتنا «رمخلا ّنمث

 :لوقي كلي هللا لوسر ٌتعمس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (حيمحصل (30 70-7

 را ءاهلماحو ءاهبراشو ءاهّرصتعمو ءاهرصاعو <« ءّرمخلا نعل هللا نإ !دّمحم اي :لاقف ٌليربج يناتآ»

 .«اهاقسمو ءاهيقاسو ءاهعاتبمو ءاهعئابو «هبلإ
 . ؛دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «٠هحيحص) يف نابح نباو «حيحص دانسإب دمحأ هاور

 ةقبر) ةلمج هتدايز يف تاقثلا فلاخ دقو «هظفح لبق نم فيعض وهو «يمشاهلا وهو (دايز يبأ نب ديزي) ظفللا اذه دنس يف 0

 امأو ء(١١٠) «ةحيحصلا» يف ةريره يبأ نع امهريغو نيخيشلا ةياور نم مهثيداحأ تجزخ ةرشع وحن مهو ؛(. . .مالسإلا

 ي اميل مهلوقب ةحيحصلا ةياورللو اذهل مهجيرخت اوردضف ؛مهتداعك اوطبخف ةثالثلا ةلهجلا

 . ءاكرشلا نيب ةلداعتمًاماهس اهءاضعأ لصف : ةحيبذلا رازجلا (صقش) (؟)

 .(10575) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «لاحلا لوهجم هيف :تلق ()

 ا



 نم موق تيا : : لاق ب يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (فيعض) (1)- 4۳ ١
 یتح ءُفْدَقو ٌفْسَح مُهئَبصْبلو او ريزانخو ةدرق اوخُِت دق اوُحِيصيف بلو وهلو برشو مط ىلع َِمألا هذه

 ص بصاح ْمهيلع ّنّلَسْرُمَلو صارخ ءنالف رادب ةليللا تفِسُحو ءنالف ينبب ًةليللا فح : :نولوقيف سانلا ٌحِبصُي
 يتلا ٠ «ميقعلا ځيرلا هيلع َنَلَْرْتلو ءرود ىلعو ءاهيف لئابق ىلع ءطول موق ىلع تأ امك ٍامسلا َن
 ٌُمهلكأو «تانيّقلا مُهِذاَحّتاَو ريرحلا مهسْبلو ءيمخلا م مهبزشب «رود ىلعو ءاهيف لئابق ىلع داع ثَكّلْمأ
 . فن هيت ةلصخو هما مهتميطقو ابا

 .[15 /عويبلا - ٠١ ىضم] .يقهيبلاو ايندلا يبأ نباو ءًارصتخم دمحأ هاور
 : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يورو (فيعض) (4)- ١4١ نك

 لود ُمَتْغَملا ناك اذإ» :لاق ؟هللا وسر اي َّنه ام :لیق . البلا اهب لح ؛ ةَلْصَخ رش َرْشَع نسمخ يتمآ ْتَلَعَف اذإ»
 اولا ِتَمقتراو بأ امج «هقیدص ربو هئا عو تجوز ٌلجرلا ٌعاطأو َمَرْفَم ةاكزلاو ءًامّدْعَم ةنامألاو

 تّدخاو «ريرحلا سلو «رومخلا ِتّبِرُشو «هّرَش د ةفاخم لجرلا َمرْكأو مهلا موقلا ٌميعز ناكو «دجاسملا يف
 .«ًاخسَمو ًافْسَح وأ :ءارْمَح ًاحير كلذ دنعا وبقتديَْف ؛اهلَوأ ةّمألا هذه ُرخآ َنمَلو .فزاعملاو ٌتانِيَقلا

 .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 وأ ىَنَر ْنَم» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (0) - ١4١8-6
 .«هسأر ْنِم صيمقلا ٌناسنإلا ُملخَي امك َناميإلا هنم هللا َعِرَن ؛ٌرمخلا َبِرَش

 ."ركاحلا هاور

 نمي ناك ْنَم» : ل ّيبنلا نع سابع نبا ثيدح [ /ةراهطلا - e باب يف مدقتو (هريغل ص)
 مخلا اهيلع ُبَرْشُي ةدئام ىلع سلي الف رخآلا مويلاو هللاب ُنِمْوي ناك ْنَم ءٌرمخلا برشي الف رخآلا مويلاو هللاب
 .ثيدحلا

 .يناربطلا هاور

 : لاق هنأ كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر َتَرألا نب باح نع يوُرو (فيعض) (5)- 1104-5
 .«رّبشلا عّرفي اهرَجّش َّنأ امك اياطخلا عّرفت اهّنإف ٍءَرْمَحلاو َكاّيإ»

 . كرت نم هدانسإ يف سیلو ءهجام نبا هاور
TEVٍركشم لك : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۷) - فشلا  

 . «ةرخآلا يف اهْبَرَْي ْمَل ؛اهُنمدُي وهو ٌتامق ءايندلا يف ٌرمخلا برش نمو مارح رکسم لکو ؛ٌرمخ

 قبس امك أطخ اذهو «ةطوطخملاو (ةرامع) ةعوبطمك (ةراجح) :لصألا )١(
 .؟حيحصلا» يف انه مدقت ةدابع ثيدح نم دهاوش هضعبل : تلق قفز

 ظفلب ثيدحلا حصر :(1715) «ةفيعضلا» يف كلذ تنيب تنك ؟ عاطقناو ءرجح نبا ظفاحلا هثيدح نيل نم هدانسإ يف : تلق فرق
 .(0:9) ؟ةحيحصلا7 يف جرخم وهو هرخا ..-

 .ناكورتم هيفو «سنأ نع (178 ص) يمليدلا هاورو . فيعض (ريبزلا نب رينم) هدنع هيف :تلق )٤(
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 ا يا راق اوم عراقنا لوو

 أو الا يف خلا بوش نقد : كلك هللا وسر لاق : :هتاياور ىدخإ یف هظفلو «يقهيبلاو (حيحص)

 .. قتلا لحد نإو ةرخآلا يف اهبرشي ْمَل ؛ بشي

 . هقرخآلا يف اهر ءاهنم ببم ءايندلا يف رمخلا برش ْنَم : : لاق ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 لخدي ال هاب ديعو «ةرخآلا يف اهَمِرُحا :هلوق يفو» :«ةنسلا حرش» يف يوغبلا مث (يباطخلا لاق)

 ُمَرْحُي ال ةّنجلا لخد ْنَمو ««نوُفِزنُي الو اهنع نوعّدَصُي ال» هنأ الإ رمح َهّنجلا 0 َبارَش ّنأل ؛ةّنجلا
 ىهتنا .۲اهبارش 0

 ۸- )۷(- 4١لا نأ ؛هنع:ةللا يضر ىسوم يبأ نعو (" !.يتفوقعملا نيب ام ادع (بيعض)) 2

 ؛رمخلا َنمْدُم تام ْنَمو ء[رحّسلاب د ءمحّرلا عطاقو ءرْمَحْلا نيم : جلا َنوُلُخدي الة ةثالث]» :لاق

 لهآ يذؤي ءٍتاَسِموملا جورف نم يرْجَير ٌرهن» :لاق ؟ةطوغلا رهن امو : ليق . «ةطْوُعلا رهت ْنِم العو لج هللا ٌهاقس

 "مُهِجورف حير رانلا . '

 . "حصو مكاحلاو «(هحيحصال يف نابح نباو ىلعي وبأو دمحأ هاور

 ءٍرمخ نمد جلا لدي ال: هللا لوسر لاق :نابح نبال ةياور يفو (هريغل ح) (4)- 7841 ٠
 ١ : وجر طاق الو ءرْحِسب ٌنِمْوُم الو

 .تاينازلا َّنه :(تاسموملا)

 ىلعقح يأ" لاق لَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ًادج فيعض) (۸)- 1413-8

 قاعلاو «َّقَح ٍريغب ميتيلا لام لاو ءابّرلا ٌلكاو «رْمَخلا ندم : :اهتيعن مهقيذي الو جلا مُهَلِخدُي ال نأ هللا

 .«هيدلاول

 رو وا e ميهاربإ هيف» : (ظفاحلا لاق) .«دانسإلا حيحص» : لاقو مكاحلا هاور

 لَ ال» : لا4 هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ص) (9) ۲۳۹۴-۰

 . «ةءاطع ُناّنملا الو ؛ٌقاعلا الو ِرْمَح ُنِيِدُم سُدقلا طئاح

 يب يف يهو «هالعآ يقهيبلا رب : يذلا ٍذيعس ئبأ ثيدح اهل دهشيو :771774(4) ؟ةحيحصلا# ىف هتنيب امك ةتباث ةدايز :«هالعأ | ةدايز اذه درب : تلق 00

 حق» :رظنا . جلاب بمن سب ا هيدرتلا ا حفتلود (6/ سابللا - )١84 نم لوألا ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف هتركذ

 أ . 0717/57 /05١0يرابلا

 ا را :هلوق لبق طاقنلاب خيشلا هيلإ راشأو ؛«فيعضلا» و «حيحصلا#.نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 ل ا ل

 .[ش] . ةبنآلا نابح

 ' ردقلا اذهل نيو . .«هيلع عباتي ال هيوري ام ةماعا :يدع نبا لاقو هيف فلتخم ؛نيسح نب هللادبع زيرح وبأ هيف :تلق (۳)

 . ةبذاكلا ةثالثلا ىوعدل ًافالخ ؛دهاش انه روكذملا



 . «سؤدرفلا نانج جلي ال» :لاق هنأ الإ ؛رازبلأو يز نب يلع ةياور نم دمحأ هاور

 : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ٌتْمدُح :لاق ردكنملا نبا نعو ( (هریغل ص) ۲۳۹4-۱ - )۱١(

 . (ِنكَو دبامك هللا يقل تام ْنِإ رمخلا ُنمْدُم» : ل هللا وسر لاق

 . !حيحصلا» لاجر هلاجرو ءاذكه دمحأ هاور

 : هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع «هحیحص» يف نابح نبا هاورو (هريغل ص)

 . «ِننَو ٍدباعك ُهَيِقَل ؛رمح خ َنِمْدُم هللا يقل ْنَم

 يلابأ ام :لوقي ناك هنأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (فوقوم حبحص) 1 - 750 )١1(

 .[لجو زع] هللا نود [نم] ةّيراسلا هذه ٌتدبع وأ ٌرمخلا ٌتْيرش

 . يئاسنلا هاور

4Yٌلخدي ال١ : 5 هللا ٌلوسر لاق : لاق انهي هللا يضر نابع نب با نعو (فيعض) (4) 1417 -  

 ىّتح «ًابونذ نوصي َنينمؤملا ّنأل ؛ّيلع كلذ ٌّقشف د : سابع نبا لاق . دام الو «ٌقاعالو ءِرْمَخ ُنِمْدم هللا

 _اوعْطقُتو ضزألا يف اودِت نأ ملون نإ مس لهم :ٌقاعلا يف ّلجو رع هللا باتك يف كلذ ٌتدجو

 ٌرمخلا امن :رمخلا يفو ءةيألا «ىنذألاو نَملاب ْمُكَئاقَدَص اولطبت ال» :ناّنملا يفو ءةيآلا 4« ْكماحْرأ

 '  .ةيآلا «ناطيشلا ٍلَمَع ْنم نجر مالزألاو ُباصْنألاو ٌرسيملاو
 . دهاجم نم عمس هارأ ال ريشي نب باتع نأ الإ ؛تاقث هتاورو يناربطلا هاور

 : لاق اب هللا لوسر نأ ؛ امنع هللا نضر رنبع نب ةللادتع نمر (هريغل ح) (۱۲) 7855-4

 .هّتَبَحلا هلهأ يف ّرقُي يذلا ٌتوُيَّدلاو «قاعلاو «رمخلا ُنمدم : ةنجلا مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ٌمّرح دق ٌةثالث»

 ."دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلاو «رازبلاو يئاسنلاو ؛ هل ظفللاو  دمحأ هاور

 ُحارُي» :[كيل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يوُرو (فيعض) ١418-6 -)1١(

 ' .هِرْمَخ ُنِمْدُمالو «ٌقاعالو همم نام اهحير دجيالو «ماع ةئم سم ةريسم ْنِم نجلا ځير
 .«ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 ال ةثالث» : لاق ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر رساي نب رامع نعو (هريغل صال (۱۳)- ۲۳۹۷-۹

 رمخلا نمدم اّمأ !هللا لوسر اي :اولاق .«رمخلا ُنمدمو .ءاسنلا نم ُةَلْجَّرلاو ءُثوّيَدلا :. . .ةنجلا نولخدي

 يتلا» :لاق ؟ءاسنلا نم ُةَلُجَرلا امف :انلق .«هلهأ ىلع لحد نم يلابي ال يذلا» :لاق ؟ثوّيدلا امف ؛هانفرع دقف

 ۰ 1 . «لاجرلاب هج

 امك ثيدحلا نيل وهو :تلق .0يمعلا هللادبع نب دمحم الإ هنع هاور ملعن ال» :رازبلا لاقو «فيعض «ناعدج نبا وه :تلق )١(

 . (11/4) «ةحيحصلا يف هارت ديج دهاش هل نكل . «بيرقتلا» يف

 .(5174) ؛ةحيحصلا# رظناف «رخآ ظفلب حص دق (۲)

 .[ش] .«فيعضلا» يف اهيلإ ريشي ملو «هتداعك قلعي ملو ءخيشلا اهفتحو «آدبأ» طقنلا لدب (۳)
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 .':[هرخآ ٠ /سابللا ١8 ىضم] .ةريثك هدهاوشو ءًاحورجم مهيف ملعأ ال هتاورو «يناربطلا هاور
 اوبن": هي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نب دا نعو (هزیغل ح) ۲۳۹۸-۷ - )۱٤(

 . نش لک حاتفم اهّنإف ؛رمخلا

 .دانسإلا حيحبص# :لاقو مكاحلا ءاور

 مخل ١ : وتب للا لوسر ثعمس ؛ لاق هنع هللا يضر َةَمْيَذُح نعو (فيعض) (۱)- ۸-۱٤۱٤
 . «ةعيطخ لك ٌسأر ايندلا ٌبحو «ِناطيشلا لئابح ءاسنلاو إلا امج

 . "هلوصا نم ٍءيش يف هرأ ملو «نيزر هركذ
 ذآ :كلي يليلخ يناصؤأ# : :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ح) (16) 7754-6

 ةنم تئ دقف ًادّمعَتُم اهكرت ْنَمَف ٌادّمَمَتُم ةبوتكم ًةالص كرت الو تفرح ناو < ءَتْهَطُف ناو ًائيش هللاب َكِرْشُ
 نش لك حاتفم اهّنإف ؛ٌرمخلا برشتالو مذا

 . هنع ءادردلا مأ نع بشوح نب رهش نع.امهالك ؛يقهيبلاو هجام نبا هاور
 ةاقو دعب اوسلج ًاسانو رمعو ركب ابأ نأ : هيبأ نع هللادبع نب ملاس نعو (حیحص) )۱-۲۳۷۱ -۰

 :وِرْمَع ْنب'هللادبع ىلإ ينولّسرأف «اهيلإ نوهقي] ٌملع اهيف ْمُمدنع نكي مَ 2 رئابكلا ٌمظعأ اوركذف قلو يبنلا
 هيلإ اوبثوو ,كلذ .اوركثأف ېهتربخاف ماف .رمخلا ٌبْرش رئابكلا مقا 3 ينريخأف ؛[كلذ نع] هلأسأ
 ُمرّيَحَف الجر َذَحأ َليئارسإ ينب كولم نم اكلم نإ" : لاق لب هللا وسر نأ مُهرَّبْخأَف «هراد يف هنأ ىتح ”اعيمج
 هّنِإو «ٌرْمخلا ٌراتخاف . [ىبأ نإ] هولتقَي ذأ .ريزنخ مل لاب وأ ينم وأ است لفي وأ ؛ محلا برشي نأ َّنيِب
 نقف اهيرشي هي لحأ نم اما : [ذئنيح] انل لاق ايب هللا لوسر َّنأو . «هلم هودارأ ءيش ْنِم نَه هب ملر محلا برش اگل
 تام ؛ ؛ٌةليل نيعبرأ يف تام ْنِإ نجلا هيلع اهي تمرح الإ ٌءْيَش هنم تام يفو تومي الو ليل َنيعبرأ ةالص هل
 . اًةيلهاج ًةتيم

 .«ملسم .طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحنلاو «حيحص دانسإب يناربطلا هاور

ilo!لوقي و هللا لوسر ٌُثعمس : لاق هنع هللا يضر َناَّمع نب َنامثع نعو (ركنم) (11) - : 
 :ًامداخ هيلإ تلسزأف ؛ةارما تطلعه «نمادلا رتو مب مكب ناك نم لج ناك ةنإف ؛ن ثنابخلا أ اوبنتجا»
 اهدنعو :ةسلاج ةئيضو ةأرما ىلإ '*”ىضفأ ىح هنود ُهْنَقَلْع اباب لحد املك ثّقفطَق لحق قداهشل كوعذن اإ

 . !؟فيعض ؟يدروأردلا دمحم نب زيزعلادبع هيف :(!)انلق» : مهلوقب ةثالثلا هبقعتو «يتأي امل رظن هيفو «يبهذلا هقفاوو ؛ تلق 222(
 دیشي ْنكل ٠ ؛ (دامح نب ميعن) هنع يوارلا نم ةلعلاو ءرضي ال ريسي مالك هيقو ءملسم لاجر نم ةقث لجرلاف ١ حضاف لهج اذهو
 !!هوفعض يذلا يدرواردلا ثيدحل ًادهاش هوربتعي مل مهتلفغ غلابلو ! ةثالثلا هنسح دقو «هدعب يذلا ثيدحلا هل

 : .(1411ر1115) «ةفيعضلا» يف هنايبو ؛نيفيعض نيدانسإب ًاقرفم يور دق : :تلق (0)
 يف هتجرخ دقو ؛يناربطلل تادايزلاو هل قايسلاو ؛مكاحلاو يئاربطلاو ةطوطخملا نم حيحصتلاو «اعيشا :لصألا 29)

 .(5598) «ةحيحصلا)

 .ىلوأ هلعلو ء؛ناسحإلا* نم هتبثأ امو :(1717/5):(دراوملا# يف اذكو ؛(ىضفأ اذإ) :لصألا (5)
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 وأ < يلع عفت أ الغلا اذه لفل كثوعد نكلو داهل َكُمدن مل ان :ثثلاقف ٌيمخ اهيف ٌةّيطابو مال

 ينقْسا :لاق كلذ ْنم هل َدْب ال هلأ ىأر الف :لاق .ٌكْمْحَضَو كب ُتْحِص تيب ْنِإف ل ا

 اوبنَمجاَف !سْفنلا َلتَقو ءاهْيَلَع َعَقَو ىح ْلَرَت ملف «ينيديز :لاقف هِرْمَخلا َّنِم ًاساك ُهْنَقَسف ءِرْمَحلا َّنِم ًاسأك
 . 'هبحاص ٌجرْخُي امهُدَحأ ّنكِشويلو دبا ٍلُجَر ردص يف رمخلا نامذإو نامي ُِمَتْجَي ال هللاو هلق < وصلا

 : اغ رفحا هنأ ركذو ءًافوقومو « هلثم ًاعوفرم يقهيبلاو «هل ظفللاو «هحیحص» يف نابح نبا هاور

YEYمآ نإ : لوقي لإ هللا لوسر حمس لآ ؛امهنع هللا يضر َرمع ِنْبا نعو (رکنم) (۱۳)- 1417  

 َدِدْمَحب ُحْبَسُت ُنْحَنو ًءامّدلا كِفْسَيو اهيف ٌدِسقُي ْنَم اهيف ُلَعْجَنَأل !ٌبر ْيأ : :ةكئالملا تاق ضْألا ىلإ طي املا

 اوُمَُع : هتكئالمل هللا لاق مدا ينب ْنِم كل ٌعوطأ ُنْحَن انّبر :اولاق ومل ال ام ْمَلْعأ ينإ لاق كل ُسّدَقُتو

 ْتَلَئَمَتَف . ضرألا ىلإ اطبهأف : لاق ءٌثورامو ُثوراه .انّبر :اولاق ؟ِنالَمْمَي فيك َرْظنَتَك ةكئالملا نم ِنْيَكَلَم
 ّنِم ةّمِلكلا ذهب امّلَكتت ىتح هللاو ال :ثلاقف ءاهَسْفَت اهالأسف اهاءاجف هِرَشَبلا نسحأ نم ةأرما "رمزا امهل
 اهالأسف ٠ لوح يص اهو ءانهيلإ ْتَعَجر م ءامهنع ْتَبْعَّدَف ءًادبأ هللاب درت ال هللاو :الاق. . كارشإلا

 نم جدقب تعجر مّن «ثّيَهذف «ًادبأ هلت ال هللاو ال :الاقف ءيبصلا اذه القت ىتح هللاو ال :تّلاقن ءاهَسَْت

 النقو ءاهبلع اعقوف ءاركسف ابِرَشَق ءٌرمخلا هذه ابَرْشَت ىح هللاو ال :ثّلاقف .ءاهَسْفَت اهالأسف لمحت رح
 دنع اريُخَف ءامُرْكَس نيح هامّيْلَعَف الإ يلع ُهاَمّتيبا ءيش ْنِم امكرت ام هللاو :ٌةأرملا ٍتلاق ؛اقافأ اًملف «يبصلا

 .«ايندلا ًباذع اراتخاف ءةرخالاو اينّدلا باذع َنْيَب كلذ

 ىلع هفقو حيحصلا نإ :ليق دقو "دمحم نب ريهز قيرط نم «هحيحص» يف نابح نباو «دمحآ هاور

 . ملعأ هللاو . بعك

 ىشم ٌرمخلا ِتمّرُح امل :لاق امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو (حيحص) (۱۷) - ۲۳۷۱ - ۳

 . كرشلل لذِع ْثّلِعُجو ءُرمخلا تمرح :اولاقو «ضعب ىلإ مهضعب كي هللا لوسر ٌباحصأ
 .«حيحصلا» لاجر هلاجرو يناربطلا هاور

 )١( «ركسملا مذ» يف اذهو ءايندلا يبأ نبا قيرط نم ۰ /6) «ناميإلا بعش» يف عوفرملا جرخأ : تلق )17-15/١(

 ثيداحألا يف يدنع جرخم وهو .ظوفحملا وه :لاقو فقولاب ًاضيأ ينطقرادلا هلعأ دقو ءامهيف ملكتم نايوار هيفو

 امنإ امهو «نييوارلا دحأب هولعأو «يئاسنلاو «ننسلا» يف يقهيبلل هوزع مهنأ ةثالثلا تاطيلخت نمو . 0760و" 49) «ةراتخملا

 !!حيحص دانسإبو ًافوقوم ءاجرخأ
 نأ ملعاو» : يجانلا ظفاحلا لاق . جا نوقلعتلا لعف كلذكو .؛اهتكباف ةراذع هب رتغأ: ناخ الج اوتار .ءاهلا حتفب (۲)

 ال سانلا نس ريثكو «كلذ ىلع ةغللا لهأ صن دقو ءاهناكسإب ءامسألا يف ةركتملا (ةرهز) نأو :ءاهلا حتفب ذب ةقورعملا ةرهزلا

 مجعملا» يف امك يازلا مضب وهو : تلق ."هبنتف ماوعلا نحل نم كلذ نأ اوركذ دقو ؛فيحصتلا يف ءاهلا نوكسب الإ اهنوؤرقي
 .؟طيسولا

 وبأو دمحأ مامإلا ثيدحلا اذه ركتتسا كلذلو ءريبج نب ىسوم هخيش ةلاهج يهؤ ىرخأ ةلع هيفو «فعض هظفح يف :تلق )۳(
 ؛رظنا . (نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال» : ميركلا نارقلا صنو فالخب نيكلملا فصو هيفو ال فيكو ؛متاح

 . )۱۷١( «ةفيعضلا ثيداحألا»

4۷ 



 يبأ نعو ((فيعض) ٠ 1417 - )١4( وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (هريغلإ ص)) (18) - ٤-۲۳۷۲
 ني هللا لوسر تعمس :لوقي - رصم ىلع وهو - يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيق عمس هنأ ؛يناشيجلا ميمت

 ف هللا لوسر ثعمسو] ؟منهج يف تيب وأ ءرانلا نم ًاعجضم أوبتيلف ؛ًادمتعم ٌةبذك ّيلع بذك نم» :لوقي

 تعجسو 0 1"2ريفلاو مالو ارح ٍرِكْسُم لف آلأ «ةمايقلا موی 'ناشطع ىتأ ؛رمخلا برش ْنَم» :لوقي

 .«عجضم وأ تيب يف الإ فلتخي مل «هلثم لوقي كلذ دعب ورمَع نب هللادبع

 . ميمت يبأ نع هايمسي مل ريمح نم خيش نع امهالك ؛ىلعي وبأو دمحأ هاور:
 : : ٠ .ةرذلا نم ذخّتُي «بارشلا نم برض (ءاريبغلا)

)٠١(- ۱٤۱۸ Yioبرش نم : لاق ةي هللا وسر َّنأ ؛ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ركنم)  

 .٠ اهفْوَج ْنِم ٍناميإلا ٌرون جّرخ ؛رمخلا
 .يناربطلا هاور

 ! 653-14- iلاق لي هللا لوس نأ ءا اللا یر رص نبا نع ورز تمم : +

E ؛ٌرمخلا َبِرَش 

 .رازبلا هاور

 نم ٌناَشْيَجو - ا علا هنع هللا يضر رباج نعو (هريغل ص) (۱۹) 319/8 "0

 : لک هللا ٌلوسر لاقف.؟(رزملا) :هل لاقي ِةَرّذلا ّنِم مهضرأب هت ةنوبرشي بارش ْنع لَك هللا لوسر ٌلأسف - ِنَمَيلا

 ْنأ ركشملا برشي ْنَمل ًادْهَع هللا دنع إو مارح ركن لک : ايب هللا ٌلوسر لاق .معن : لاق .0؟وه ٌركسُمَوأ»

 . رانا لما اص وأ ءرانلا لهآ ُقَرَع 27 :لاق ؟لابخلا ُةّئيط امو !هللا وسر اي :اولاق . ,4لابحلا ةّئيط ْنم ُهَيِقْسَي

 . يئاسنلاو ملبسم هاور

PETAکود مهل » :لاق امهنع هللا ي ا نبا قمر عم 11 ال  

 . هٍقوُلَخلاِب ٌحُمضتملاو «ٌناركسلاو .ُبُْجلا

 .[5 /ةراهطلا 4 ىبضم] . حيحص دانسإب رازبلا هاور
 الث : اک هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (ركم) (۷)- | ١470-7514

 يتب دق ىلإ يب تح يالا ةسلا :ةَنَسَح ءامسلا ىلإ | مهل ٌُدَعِصت الو ال ل هللا لثيال

 . وخص. ىتح ٌناركسلاو «ىَضْرَي ىَّبحاهُجوز اهيلع ٌطخاسلا ٌةأرملاو , مهيديأ

 ¥۷ | یغما . يقهيبلاو ؛«امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نياو .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 طشك اهل نيححصملا ضعب نأ الإ ؛ةطوطخملاو ٤١١( /۳) «دنشملا# يف اذكو «هدئاوزلا عمجما هعبتو «اناشطع» :لصألا ()
 نكمي هنأ ىلع «باوصلا وهو ءاهريغو ؛حيتافملا ةاقرم# و ملا عاجلا يف تز كلذكو دافعا كران اا

 . (ةيرينملا ةعبطلا 1۷ )١/ «لصفملا حرش» نم ذخؤي امك ؛ ةفيعض ةغل ىلع لضألا يف ام جيرخت

 . هل دهاش دوجو مدعل [فيعض نيتفوقعملا نيب ام] ' قفز

 03810 «ةفيعضلا# يف اهتتيب للع هيفو ؛27147 /۲۲۷ /۱) ؟طسوألا مجعنلا# يف )9

۹۸ 



 .[۳ /حاكتلا

 ةمحر ينَدَعَب هللا نإ» :لاق كَ يلا نع هنع هللا يضر ةئامأ يبأ نع و (فيعض)(18)- ١452-6

 تناك يتلا ناثؤألاو ,ٌفِزاعملاو «- طباربلا ينعي - تارابكلاو ٌريمازملا ّقَحْنأ نأ ينَرَمأو «نيمّلاعلل ئدهو

 ميمح نِ اھتاکم هتيقس الإ ؛ ؛ٍرمَخ نم ًةعْرُج يديبع نم بع برشي ال :هتَّرعب ير َمَسقأو «ةّيلهاجلا يف دبع
 ِ هر 5 0 8

 «هل ًاروفغم وأ ًابَّذعم منهج ميمح نم اھتاکم هْْيَقَس الإ ؛اريغص ًاًيبص اهيقسَي الو هل اروقغَم وأ ابذعم ‹مٽهج

 . "دلا ةريظح ْنِ هاي اهّتْبَقَس الإ ؛ يتقاخم ْنِم يديبع ْنِم ٌدبع اهّعَي الو
 . "ديزي نب يلع قيرط نم دمحأ هاور

 .دوعلا وهو : نيتدحوملا نيئابلا حتفب (طبرب) عمج :(طياربلا)

 َرمخلا كرت نم : لاق لك هللا وسر نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ص) (۲۱) - ۲۳۷۵ 00
a 57  

 ةريظح يف ٠ هايإ ُهنَوُسْكأل ؛هيلع ٌردقي وهو ٌريرحلا رت ْنَمو < سُدقلا ةريظح يف هنم هيس ؛ هيلع ٌردقي وهو

 . (سُدقلا

 . ١[ /سابللا ١8 ىضم] . نسح دانسإب رازبلا هاور

 نأ زب نال هللا و "لاق لا يضر ھا نو ريتا 20011- نقف سف

 يف ُهُكرْبْلف ؛ةرخآلا يف ٌريرحلا هللا ُهَوُسْكَي نأ هرس نَمو ءايندلا يف اهكُرئَبلَف ؛ةرخألا يف ٌرمخلا هللا ُهَيِقسَي

 اننا

 .دهاوش هلو «قثو دقو «دواد نب مادقملا هخيش الإ ؛ تاقث هتاورو ؛!طسوألا» يف يناربطلا هاور

۱٤۲۲ - itrلوقي ةا هللا لوسر ٌتعمس : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فیعض) (۱۹)- : 
 هتالص هللا ٍلبقي ْمل ؛ًاسأك برش ْنّمو ءالدَعالو ًافْرَص ماا ةثالث هنم هللا ٍلبقي مل ؛رمخ ْنِم ًةوْسَح ٌبرش ٰنَم»

 . °. . .ًاحابص َنيعنرأ

 . عفان نب ميكح ةياور نم يناربطلا هاور

 وذ لبطلا» :«طيسولا مجعملا» يفو «ةياهنلا" يف امك ؛(تالامجو لامجو لمج) ك لبطلا وهو ؛بك) عمج ب (رابك) عمج 21
 دالا حولا

 .«حيرلاو دربلا امهيقي لبإلاو منغلا هيلإ يوأتل هيلع طاحي يذلا عضوملا : لصألا يف يهو :ريثألا نبا لاق .ةنجلا ينعي قفز

  ؟حيحصلا# نم بابلا اذه يف وهو ؛سنأ ثيدح نم دهاش اهل ةريخألا ةلمجلا هذهو

 الو ؛نهؤارش الو ؛نعيب لحي الو» :(۲۵۷ )٥/ ؟دنسملا» يف ثيدحلا مامتو .كورتم وأ فيعض وهو «يناهلألا وه :تلق فرفز

 .تايتغملل مارح َّنهنامثأو «نهيف ةراجت الو ؛نهميلعت

 . قباسلا لبق قيلعتلا يف هريسفت رظنا )€(

 : لاق ؟لابخلا رهن امو !هللا لوسر اي : ليق] لابخلا رهن نم هيقسي نأ هللا ىلع ًاقح ؛رمخلا نمدمو» :هصن ام انه لصآلا يف (0)
 : هطرتش ىلخ تال 1 حيحضلا»:يف عد راو اته نم قلع دقو : «[رانلا لهأ ديدص#

 «حيحصلا» ةعوبطم يف هل ركذ ال ثيدحلاو ؛(...) طاقن شماهلا يف يذلا صنلا يف نيتفوقعملا نيب ام لدب :تلق]

 .[ش] .[ةقباسلا



 ٤- )۲۳(- ۲۳۷۷لاق ءال هللا لوسر نع هنع هللا يضر ثماصلا نب ةدابع نع يورو (هريغل ح) :

 ٌمهلالحتساب ريزانخو ةدرق اوحبصيف ءوهلو بلو ءرطبو رشا ىلع يتمأ نم سان نبيل هديب يسفن يذلاو»
 ش .«ريرحلا مهسبلو «ابرلا ٌمهِلْكأبو َرمخلا ُمُهبْرُشو ءِتاّئْبَملا ٌمهذاختاو ؛مراحملا

 ٦- /«فيعضلا» :يف] هانعم يف ةمامأ يبأ ثيدح ا .«هدئاوز) يف دمحأ مامإلا نب هللادبع هاور

 اا : . [ثلاثلا ثيدحلا /باب

E VAYEدل اوسر حمس هلآ ؛هتع هللا يضر ي يرعشألا كلام يبأ نعو  

 ؛تانیقلاو ٍفزاعملاب مهسوؤر ىلع ٌبّرضُي ءاهمشا ريغب اهنوُمَسُي ءّرمخلا ينا نم م سان ٌبرشي» :لوقي
 : . «ريزانخلاو ةدرقلا مهنم هللا ٌلَعْجِيو نرالا لااا

 ١ . "هحيحص» يف نابح نياو «هجام نبا ءاور

 يف : ا هللا لوسر لأ س هللا يضر قيمت نب ناب نمو (هریغل ح) (۲۵) ۲۳۷۹ ۹

 ْنايقلا ترهظ اذإ» :لاق ؟كلذ ىتم !هللا لوسر اي :نيملسملا نم لجر لاق . بنتو حر اا

 .«رومخلا تبرشو «فزاعملاو

 نع: يوُر دقو . «بيرغ ثيدح» :لاقو :قثو دقو ؛سودقلادبع نب هللادبع ةياور نم يذمرتلا هاور

 . سرم طباس نب نمحرلادبع نع شمعألا

YA PEYنم :لا نينا نع امهتع هلا يضر ورمع نب هلادبع نعو (عيحص نسح) (۲۱)-  

 مرح ؛ٌبهذلا ىلحتي وهو يأ نِي تام نمو جلا يف اهتز هيلع هلا مرح ؛رمخلا ٌبرشي وهو يتّمأ نم تام
 رم : ...اةّنجلا يف ُهَّسابل هيلع هللا

 1 د ا ۱۸ ىضم] . تاق دا ةر «يناربطلاو دمحأ هاور

 . برش نم" هك للا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةيواعم نعو (حيحص) (۲۷) - ۲۳۸۱-۸

 .«هولُتْقاف ةعبارلا يف داع ْنِإف «ٌةودلُجاف ّرمخلا

 . يذمرتلا هاور

 اوبرش نإ مث «ْمُهَودِلجاَف رمخلا اوبرش اذإ» : لاق ةي هللا ٌلوسر َّنأ : هظقلو «دواد وبأو (حيحص نسح)

 . مهلا اوبرش نإ من ءْمُهوُدِلجاف اوبِرَش نإ مث ءْمُهودِلْجاف

 . هوخنب ؟هحيحص)ا يف نابح نبا هاور .
YAYEٌركس اذإ) و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو '"”(حيحص) (18) -  

 . (مولّتقاف ةع ةَيارلا يف داع ناف ؛ةودیجاف ریس اذإ مل «ةودلجافٌركَس اذإ م هوڈلجاف

 . ُهَقْنَع اوبرضاف ةَعيارلا داع نإف» : امهدنعو هجام نباو يئاسنلاو «دواد وبأ هاور

 هللاو . خوسنم وهو «حيحص هجو ام ريغ نم ةعبارلا ةرملا يف رمخلا براش لتق ءاج دق» :(ظفاحلا لاق)

 .[ش] . خيشلا لوصأ نم هانكردتساو «ةقباسلا ةعبطلا نم مكحلا اذه طقس )١(
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 ناف ءًاحابص نيعبرأ ٌةالص هل لث مَ داع ناف «هيلع هللا بات بات ْنِإف «ًاحابص َنيعبرأ ٌةالص هل بقت ْمَل ٌرمخلا

 ْمَل ةعبارلا يف داع ْنِإف «هيلع هللا بات َبات نإف ءاحابص نيعبرأ ٌةالَص هل لبن ْمَل داع ناف «هيلع هللا بات بات

 :ليق . ابتلا ِرْهَت نم ُهاَقسو هيلع هللا بِضَغَو "هيلع هللا بسب ْمَل ٌبات نإف ءًاحابص َنيعبرأ ةالص هل ُلّبْقَ

 «رانلا لهأ ديدص نم يرجي رهن» :لاق ؟لابخلا رهن امو !نمحرلادبع بأ اي .

 . (دانسإلا حيحص)ا :لاقو مكاحلاو . هنسحو يذمرتلا هاور

 يب عسا :هظفلو ًارصتخم هيلع ًافوقوم يئاسنلا هاورو (حيحص)

 ناو ءأموي َنيعبرأ الص هل ُلَبْقُت ْمَل ؛'”ىهتْلا ناو ءًارفاك تام تام ناو .ُءيش اهْنم هقورُع وأ فوج يف ماد
 . «ًارفاك تام ؛اهيف تام

 ْنَم' : لاق لَك يبنلا نأ ؛يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نع يئاسنلل ةياور يفو (ركنم) ١478 -)۲١(

 ٍءْيَش ْنَع ةّلقع ْتَبمْذأ نإف ءًارفاک تام اهيف تام نإو ءعْبس اعْبَس الص ةنم لَ مل ؛هنلب يف اهلج رمخلا َبرَش
 . !رفاك تام اهيف تام نإو ءًاموي نيعبرأ ًقالص هنم لبق مل ؛- نآرقلا نع : ةياور يفو - ضئارفلا ّنِم

 : لک هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۳۰) - ۲۳۸۴ ۱

 ْنِإف «هيلع هللا ّبات ٌبات ْنِإف ءَّرالا َلَخد تام ناف ءًاحابص َنيعبرأ ةالص هل ْلَبْقُت ْمَل ؛َرِكَسف ٌرمخلا برش ْنَم»

 داع ْنِإف ءهيلع هللا بات ٌبات ْنِإف ءّرانلا لحد تام ْنإف ءًاحابص َنيعبرأ ًةالص هل ُلَبْقُت ْمَل ؛َرِكَسف ٌبرشف داع

 ؛ةمبارلا داع ْنِإف «هيلع هللا ّبات ّبات نإف ءّرانلا ّلخد تام ناق ًاحابص نيعبرأ ًةالص هل لبق ْمَل ؛ٌرِكَسف بِرشف

 ةراصع» : لاق ؟لابخلا نبط امو !هللا ٌلوسر اي :اولاق .«ةمايقلا موب املا ةنبط نم ُهَبِقَْي نأ هللا ىلع اّقح ناك

 .«راتلا يلهأ

 . ؟هحيحصا يف نابح نبا هاور

 يطويسلا طسبو ؛ةديدشلا برضلاب لوؤم ليقو .خوسنم هنأ يأ «هكرت ىلع سانلا عمجأ» : للعلا 'باتك» يف يذمرتلا لاق 0(

 لاق امك وهو : تلق . لصألا شماه يف اذك . ملعأ هللاو .هب لمعلا يغبني هنأ تابثإ هب دصقو ؛يذمرتلا ةيشاح يف مالكلا

 ام هيف سيل هنأ عمو .لتقي مل هنأ ةي هلعف نم تاياور يه امنإ هب اولدتسا ام لكو ؛خسنلا ىلع ضهني ليلد الو «يطويسلا

 خسنت امنإو «لتقلا ةيعورشم لصأ خسنت ال يهف ءيش اهنم حص نإ هنإف ءةيدنلا ةضورلا» ىلع قيلعتلا يف هتنيب تتك امك حصي

 . ءاش نم هعجاريلف ٤۸۳(. /۷) ؛ىواتفلا عرمجما يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لام كلذ ىلإو ؛بوجولا

 . نإ» :ىلاعت هلوق هريظنو :تارملا هذه لك اهايإ هضقن ليلدب ةقداص ةبوت تسيل هتبوت نأ - ملعأ هللاو - كلذ ببسو :تلق قفز

 . (هودحلا باتك) «حيتافملا ةاقرم» هل عجارو . (مهتبوت لبقت نل ار فك !ودادزا مث مهناميإ دعب اورفك نيذلا
 .رانلا لهأ ديدصب ًارسفم انه ءاجو ؛لوقعلاو نادبألاو لاعفألا يف نوكيو ءداسفلا : ةمجعملا ءاخلا حتفب (لابخلا) ()
 .انه ركسلا هب دارملا نأ رهاظلاو «هسفن ركسلا وه ليقو . هتامدقمو ركسلا لوأ (ءاشتنالا) (5)

 ؛ةثالثلا نوقلعملا هنسح دقف «هلك اذه عمو ؛هفقوأف ةقثلا هفلاخو «بفيعض ٠ «يمشاهلا وهو (دايز يبأ نب ديزي) هيف : تلق 2(

 . هنع ينغي ام ؟حيحصلا» نم بابلا يفو «27417 5) «ةفيعضلا# يف هلك اذه نايبو

۹۱۱ 



 َنيعبرأ ف يأ ني لجو رمخلا بر ذب ال» :لاق هضعبب ًارصتخم مكاحلا هاورو م ارم
 .۲امهطرش ش ىلع حيحص» : لاقو .«

YtoY.رمح رحم لكف : لاق دک بلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (رکنم) (۲۱) 1414-1  

 ؛ةعبارلا داع ناف «هيلع هللا بات َبات نف ءًاحابص نيعبرأ هئالص تسب ؛ًاركشُ برش نو ؛ٌمارح رکن لکو

 .رانلا لهأ ديدص» :لاق ؟هللا وسر اي لابخلا ٌةَئيط امو :ليق .«لابَحلا ةئيط نم ُةَيِقْسِي نأ هللا ىلع ًاقح ناك

 ش اال ع EET أ اريام عنو

 53 "واذ وبأ هاور

 :لوقي كي هللا لوسر تَعمس اهنأ ؛ اهنع هللا يضر ديزي تنب ءامسأ نعو (رکنم) (۲۲) ۲۳-۱٤۲١
 ناك ؛ةاع ْنإف «هيلع هللا ٌبات.ٌبات ّْنإو راك تام تام ناف البل َنعبرأ هنع هللا ضرب مل ؛رمخلا برش نم
 N لاق ؟لابخلا ٌةنيط امو !هللا لوسر اي : ليق .«لابخلا ةئيط ْنِم ُهيِقْسَي ْنأ هللا ىلع ًاقح

 : .؟9ةبسح دانسإب دمحأ هاور

 0 هز داتساي وذ يبأ ثيدح نم يناربطلاو رازبلاو ًاضيأ دمحأ ءاوزو (فيعضأ (180 ٠-1475

(TO ١177 4نيعضا ) برش ْنَم١ : لاق لكي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 

 ناف يناثلا كلت يف نوكت هم لَم هبرْذُي امو «كلذ ُلِئِمَق داع ْنِإف ؛ًاحابص نيعبرأ هيلع هللا طخ ٌرمخلا
 هيلع هللا :ًطخَس داع ناف «يلايللا كلت يف نوكت ُهَنيَِم لعل هيردي امو ءًاحابص نيعبرأ هيلع هللا طْخَس ؛ٌداع

 ٌةَغْدَر امو :ليق . "*1[ةمايقلا موي] ٍلابَحلا ِةَغْدَر يف وهف داع ْنِإف «قليل ٌة ةئمو نورشع هذهف .ًاحابص را

 مل نكل ةقث وهو ءزوزيف نب هللادبع همساو ورمع نبا نع يمليدلا نبا ةياور نم هنأل أطخ وهو !يبهذلا هقفاوو ءلاق اذك )١(
 دمحأ اذكو .ءهمامتب )١/ Tov) ًاضيأ مكاحلا ءاور كلذكو «(۱۳۷۸) نابح نبا هاور هقيرط نمو .ناخيشلا هل جرخي

 «حيحص هدئسو .خلإ .٠ . .اقح ناكو هيلع هللا بتي مل بات نإف» :دازو ؛هب ورمع نبا نع ىرخأ قيرط نم (189/7)
 أ .يبهذلا هقفاوو ءدانسإللا حيحص» )١47/5(: مكاحلا لاقو ١/۲۷۷( ق) رازبلا هاور كلذكو

 هفيعضت ىلإ يقهيبلا راشأو «ةعرز وبأ اذه هثيدح ركئتساو ءدحأ هقثوي مل (يناعنصلا قاحسإ وبأ رمع نب ميهاربإ) هيف :تلق 1

 امع هنم ةلفغ يهف ؛دهاوشلا ضعبب 11١( /1) «بيذهتلا# ةيشاح يف هايإ بيعش خيشلا ةيوقت امأو 8/50(24) «بعشلا» يف

 ملك E للا ورا تايوح اوما

 (ةفيّضلا» يف جرخم وهو !!«هدهاوشب نسح» :اولاقف ةثالثلا هدلقو ءظافحلا ضعي لاق امك ةركنم يه لب اهيف ركذت

(TYA) : 

 ر و ی کرک یار ‹فیعض وهو ؛(بشرح نب رهش) هيفو فيك :تلق (۳)

 11۳۴/۲ ازا (39/1/9)"سجا اوز .«ًارفاك تاما ةلمج هيف سيلو :هوحن رذ يبأ نع «رذ يبأل مع نبا نع :لاق

 :؟عيحصلا» يف اهارت بابل يت دهاوش هل خيش اهتوذي ثيدحلاو

 كلذيو ؛ةلاهجو فعلض هيفق ءرذ يبأل مع نبا نع رهش ةياور نم هلأ ًافنا تنيب دقف «باوصلا نع نوكي ام دعبأ اذه :تلق (5)

 هاور نسخ اولاقف * - مهداعك .نيياورلاوربب ةلهجلا قرفي ملز «لوألا يف امك ارفاك تام : هيف سیل مث.( «يمئيهلا هلعأ

 مآ

 , «يئاهبصألا» نم اهتكردتساو ةطوطخملاو لصألا نم تلقس 2(

 نكن



 . «مهديدصو رانلا ٍلْهأ ُقَرَع» : لاق ؟ِلابَحلا

 . هلاح ينرضحي ال نمو «شايع نب ليعامسإ هيفو «يناهبصألا ءاور

 نم : :لاق قي هللا لوسر نأ ؛ نع هللا يضر كلام ٍنْب سنأ نع يورو (عوضوم) ۱٤۲۸)۲٠) ع

 ىلإ] «ناركس رانلا ىلإ هب رمو «نارکس هربق ْنِم تصبو «ناركس وهو ّربقلا لحد ؛ٌناركس وهو ايندلا َّقَراف

 . «ضرألاو ُتاوامسلا ٍتماد ام مهُبارشو مُهُماعط وهو «مدلاو ُحْبَملا اهْنِم يرْجَي ٌنيع هيف بج

 رایو ارصتخم ًاضيأ «ىلعي يبأ دنسم» يف هنظأو «يناهبصألا هاور

 كرت ْنَم» :لاق لب يبنلا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (ننسح) (۳۱) - ۲۳۸۵ _ "4

 ًاقح ناك ؛ًارْكس ٍتاَرم نأ دس كرت ْنَمو ءاهبلسف اهبل امو ايندلا هل ْثناك امّنأكف ؛ٌةّدحاو هرم ًارْكش ءالصلا
 )مس َمَنِهَج لهآ ةَراصُع» :لاق ؟ِلابَكلا ٌةنيط امو :ليق . «لابلا ةّئيط ْنِم ُهَيِقْسَي نأ هللا ىلع

 . «دانسإلا حيحصاا :لاقو مكاحلا هاور

 . «"اهّبلسف اهْبَلع امو ايندلا هل ْثّناك امّنأكف ؛ةدحاو ٌةَرم ارك ةالصلا كرت ْنَم» :هنم دمحأ ىورو

 تاقث هتاورو

 ثّلحتسا اذإ» : ءا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ح) (۳۲) - ۲۳۸۹ ۷

 ىفتكاو «نايقلا اوذختاو ءَريرحلا اوسبلو ءًرومخلا اوبرشو ءٌنُعالتلا رهظ اذإ :ٌرامدلا ٌمهيلعف ًاسمخ يتمأ

 . (ءاسشنلاب ٌءاسنلاو «لاجرلاب ٌلاجرلا
 ١[. /سابللا ١83 ريرحلا سبل يف مدقتو .يقهيبلا هاور

 (جرفلا ظفح يف بيغرتلاو .ةبيغملاو راجلا ةليلحب اميس انزلا نم بيهرتلا) 7
 ينازلا يِنْرَي ال» : لاق ا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) 7889 ۸

 . نمم وهو اهّبَرْشي نيح ٌرمخلا برشي الو ٌنِمْؤم وهو ٌقِرسي نيح قراسلا قرشي الو ءنمؤم وهو ينْري َنيح

 22 يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 وهو ينازلا ينزي الو ؛ٌنمؤم وهو ٌقِراسلا ُقِرْسَي ال :ًارصتخم رازبلا هاورو (فيعض) (1)- ١ - ٤۲۹

 .«يناهبصألا# نم اهتكردتساو ةطوطخملاو لصألا نم تطقس (1)
 .(0547) «ةفيعضلا يف هنايبو ءعوضوم وه لب :تلق (۲)

 ىلع كانه تددر دقو ؛27419) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو .مكاحلا ةياور لثم همامتب (۱۷۸/۲) دمحأ دنع وه لب :تلق (۳)

 يراجتلا مهباتك يف هوركذي مل مث هل دهاش الو  اومعز  هدهاوشل هونسحو «هدانسإ اونسحي نأ اوبأ نيذلا ةثالثلا ةلهجلا

 ىتح مهلهجل هبتناو ءمهفاف !!فاعضلا نونعي !«حاحصلا ثيداحألا نم بيهرتلاو بيغرتلا بيذهت» هومسأ يذلا ديدجلا

 !مهتحلب
 اهتفذحف ء«هيلع هللا بات ؛بات نإق ؛هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ كلذ لعف اذإف : :ةياور يف يئاسنلا دازو» :لصألا يف انه (5)

 ةبوتلاو» : ةياور يف ناخيشلا دازو : لاقي نأ ئلوألا ناكو . ظفحلا ءىبس وهو ءاهب يشرقلا دايز يبأ نب ديزي درفتو اهتراكنل

 ١ .(*000) «ةحيحصلا# : رظنا .ادعب ةضورعم
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 .«كلذ نم هللا ىلع ٌمَرْكآ ناميإلا «نِمْؤم

  270 - YANA f0۹لك هللا ل وسار لاق :لاق هع هللا يضر دوعسم نب هلادبع نعو (حيحص) : :

 ْ ٌسسفنلاو «يننازلا بيلا : ثالث ىدخإب الإ ؛هللا وجر يّنأو هللا. الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم عءىرْما مد لج

 «ةقامجبلل قرافملا ؛هنيدل كراتلاو «نقتلاب .

 ` .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

FASEرماد يي الا لاق هللا لوسر نأ ؛اهنع هللإ يضر ةشئاع نعو (خيجص) 07 -  

 مجرب هتاف ؛ناصخإ دعب ان : ثالث ىدخإ يف الإ هللا لوښر دمحم: ناو هللا الإ هلإ ال نآ دهشب ملسم

 اهب لتقيف ًاسفت لعقي وأ « ضرألا نم ىق وأ ُبَلْصي و لتي إف ؛هلوسّرلو هلل ًابراحم جّرخ ٌلجرو'

 . يئاستلاو دواد وبأ اور

FENرف ار ی لاق هنع هللا يضر ديز نب هللادبع نعو (نسح) )٤( ب فكل  

 ْ 1 . فَلا ةوهشلاو ءانزلا مكيلع فاخآ ام فرحا نإ !برعلا "اياعت اي !برعلا ايات اي

 .ءايلاو ءارلاب ليرلا) ظافحلا ضعب هدّيق دقو ؛ حيحص امهدحأ نيدانتسإب يناربطلا هاور

 : لاق و هللا لوسر نع امهنع هللا يضر يصاعلا يبأ نب نامثع نعو (حيحص) () - ۳۹1-۲

 ْنِم لَه ؟یطغی ٍلئاس ْنِم لَم ؟ُهَل َباجَتْسُيف عاد ْنِم له : دانم يدانيف «ٍليْللا فضن ءامسلا ٌباوبآ عفا
 سقس اس

 ا اهب ىَعْسَت د ةيناز الإ ءهل لجو رع هللا َباجَتْسا الإ ؛ٍةَوْعَدِب وعدي ٌملسم یي الف ؟هْلَع َجرَفْبف بوركم

 مجاب ماب هُرفْغَتْسَي نمل رفعي ٠ قلب ْنِم وندي هللا نإ : ةياور يفو (فيعض) (۲)- ۱۳۰ - .
 ' 0 1 . اراّشَع وأ

 .[۴ /تاقدصلا :۸] .«ةقدصلا ىلع لمعلا بابا يف مدقتو . - ل ظفللاو - ؛يناربطلاو «دمحأ اؤر

 ٌلِعَتْشت انوا نإ» : لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر رسب نب هللادبع نعو (فيعض) 80-141 -45
 . ران ْمُهُهوِجو

 :رظن هيف دانسإب يناربطلا هاور

 ٌتِزوُيانزلا# :لاق اإ هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (ركنم) (4) = 1477-4

 0 :هجوأ ةثالث (اياعن) يف يرشخمزلا لاق (1)

 .ايافصو َيِفَّصك «ردصملا وهو ؛(نمَت) عمج نوكي نأ (اهدحأ
 . اياخأ (ةيخأ) يف ءاجأ امك عمجلا مسا نوكي نأ : يناثلاو

 برعلا نأ ديري Es ES SÎ : ىنعملاو «لعفلا مسا يه يثلا (ءاعن) عمج نوكي نأ : ثلاثلاو

 ..اهريغو ةطوطخملا نم هتححصف !نيعضرملا يف «اياغب» لصألا يف ناكو :0برعلا ناسلا يف اذك . تكله دق

 !نونلاو يازلاب (انزلا) ةثالثلا ةعبط يف عقوو .(204) مقرب «ةحيحصلأ" يف هتنيب امك باوصلا وهو : تلق (1)

 .(1977) «ةفيعضلا» يف هنايبو . فرعي ال رخاو «فيعض هيفو :تلق (۳)
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 .ارقفلا

 .دمحم نب يضاملا هدانسإ يفو «يقهيبلا هاور

 ةليللا ٌثيأر» :لاق اق هوو يللا نع هنع هللا يضر ٍبدنج نب ةرمس نعو (حيحص) (5) - 147 - 416

 ةالعأ رولا n انفلطناف» - : لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف _ «ٍةَسَّدَقم ضرأ ىلإ يناجّرُخأف ينايتأ نْيَجر

 ءاهيفاوعَّجَر ُتَدَمَح اذإو ءاوُجَرْخَي ْنأ اوداك ىٌح اوعفترا تّعَفتزا اذإف ران ت درب ماو لمس ت

 . ثيدحلا ؛ًةارع ٌءاسنو ٌلاجر اهيفو

 :لاق «ٌتاوصأو ْطَمَل هيف اذإف - :ُلوقي ناك هلأ ُبِسْحأَف : لاق - رولا لثم ىلع انفلطْناف» : ةياور يفو
 «اوضوض ُبَهَّللا كلذ مّهانأ اذإف ءمُهْنم َلَفْسأ ْنِم ّبّهَل مهيتأب مُه اذإو ارم ءاسنو ٌلاجر هيف اذإف .هيف انمَلّطاف
 . «يناوّرلاو ةانرلا مهن ءِروُلا ءانب لم يف مه نيذلا ٌةارُعلا ٌءاسنلاو ٌلاجّرلا امو :هرخآ يفر «ثيدحلا

 .(هرخآ 4٠ /ةالصلا -5] ؛ةالصلا كرت يف هلوطب مدقتو :يراخبلا هاور

 انيب» :لوقي هلي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص) (1/) 79 5

 انإ :الاقف . هّقيطُأ ال نإ :تلقف .ْدَمْصا :الاقف ءارعو ٌالَبَج يب ابناف «ّيعْبَصِب اذخاف نالُجر يناتأ ٌمئاق انأ
 ؟ٌتاوصألا هذه ام :ُتلقف «ةديدش تاوصأب انأ اذإف بسلا ءاوس يف تنك اذإ ىَّنح ٌتْدَعصف .كل ُهَلهَمُتس

 امد مُهفادشأ ليست مهقادشأ ِةَعَقَشُم «موبيقارعب َنيِقّلَمُم موقب انآ اذإف «يب َقلَطا من . رانلا لهآ ءاوع اذه : اولاق

 لاقف - ىراصنلاو ُدوهيلا تّياخ : لاقف . مهموص لَن لبق نورطقُب نيذلا ءالؤه :لبق ؟ءالوم نم : تلق :لاق

 ءيش ٌدشأ موقب انآ اذإف « يب قلطلا مث 4 .- هيأر نم ءيش ما و هللا لوسر نم دمام وبأ همس يرذأ ام :ميلس

 قب ان إف «يب قلنا . راّفَكلا ىلَْق ِءالؤه : لاقف ؟ِءالؤه ْنَم :ٌتلقف .ًارظْنَم ٌةأوسأو .ًاحير ةننلأو ءًاخافتنا

 ا .يناوزلاو َنونازلا ِءالؤه : لاق ؟ءالؤه ْنَم :ٌتلق .ضيحارملا مُهَحر ناك .ًاحير هلو «اخافتلا ءيش دشا

 8 E لبق ؟ءالؤه لاب ام : تلق . ُثاّيحلا ّنُهّيِدُ شه ءاسنب انآ اذإف يب قلطنا
 يب فرش م نينمؤملا يرارڏ ءالؤه :لبق ؟ءالؤه ْنَم :ثلق نير نيب نوَ نامل انآ اذإف يب قلطنا

 ا ُنْباو دْيَرو «رفْعَج ِءالؤه :لاق ؟ءالؤه ْنَم :ُتلق .مهل ٍرْمَخ ْنِم َنوبَرشي ةّئالثب انآ اذإف َافَرَس

 ْمُهو ءىسيعو ءئسومو «ٌُميهاربإ اذه :لاق ؟ءالؤه ْنَم :ُتلق .ةثالث رفتب انآ اذإف َِرَحآ ًافَرَش يب َفُرَش

 , «كتورطتنَي

 . «هل ةلع الو» :(ظفاحلا لاق) .؟"”ةميزخ نبال ظفللاو ؛«امهيحيحص"» يف نابح نباو «ةميزخ نبا هاور

 ٌلجرلا انَّز اذإ» : لي هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۸) 7844-17

 . «ٌاميإلا هيلإ َحَجَر َمَلقأ اذإف ءةّلَظلاك هيلع َناكف «ُناميإلا ةنم جرح

 ةلهجلا امأ .(يرابلا حتف ١۳۸١ مقر) ةزئانجلا» رخآ يف .يراخبلا دنع هذهو . ىلوألا نود ىرخألا ةياورلاب مدقت امنإو :تلق 7

 !مدقت ام ىلإ ةلاحإلاب اوفتكاف ةثالثلا

 . (۴ /موصلا -4) هعجارف هجيرخت ىلع بيقعتلاو قيلعتلا عم لوألا هفرطب مدقت ()

951 



 ١ .يقهيبلاو يذمرتلاو «- هل ظفللاو -دوادوبأ هاور

 1 و ؛َرمخلا ٌبِرَش وأ ىنز نّم» :لاق : : هظفلو ءمكاحلاو (فيعض) (9) ٠-1457
 : . [هلبق يذلا بابلا لوأ يف ىضم] .. ؛هسأر ْنِم صيمقلا ناسنإلا ُعَلَُي

 انف اهب نم هلا لير نابري نمي ل : لل هللا لوسر لاق : يقهيبلل ةياور فو (ًادج فيعض)

 . هيلع ذر ّبات ْنِإف ءناميإلا َلابْرِس ُهنم عزن ٌدبعلا ىنز

  )3( 1454 - EAلاق لَو ّيبنلا نع ةباحصلا ّنِم "”لجر - كيرش نع ينازبطلا ىورو (ركنم) :

 «هيلع هللا بات بات نف «نامیإلا هنم َجَرخ یز ْنَم» .

 ' اهبأ ايا :لاقف برش دق لجرب يأ لي هللا وسر َّنأ : هللادبع نعو (هریغل ص) (4) - ۲۳۹۵ ۵
 انل دبي نم ِهّنإف «هللا رتسب رتتسيلف ًائيش ةروذاقلا هذه نم َباصأ نمف «هللا دؤدح نع اوهتنت نأ مكل نآ دق !سانلا

 يتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم ّنوعدي ال نيذلاو» : ال هللا لوسرإأرقو . «هللا َباتك هيلع ْمقن ةتحفض
 . «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي الو .. . . (نونزي الو ّقحلاب الإ هللا مرح

 .لوصألا يف قايسلا اذهب هرأ ملو «نيزر هركذ

 نِ ٌدياع َدّبَت» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (ادج ركنم) (۷)- ۰ ۱٤۳۵

 ' هِتَعَمْوَص ْنِم ٌبهارلا فَرْشأف «تّرَضخاف ضرألا تَرطئأف «اماع نيت هَِعَم مَمْوِص يف هللا َدبَعَف «ليئارسإ ينب

 ملف ارنا يقل ضرألا يف وه امتيف ,نافيغَر ذأ فير عمو لزنف ريخ ذاق هللا ثركذف ترول : لاقف

 ل ا سس ءاهيشَع ىتح ُمْلكُنو اهلك ر
 م م ٍنافيغرلا وأ فيغرلا حض م «هتانسحب ةينزلا كلت ْتحج رف رق «قيثزلا كلب ةنس نيس ٌةدابع ْتنْْوَف .تام م

 . ل رفع ؛هتانّسَح ْتَحَجرَف هتانسح

 .[9 /تاقدضلا ۸ ىضم] . :ةهحيحص) يف نابخ نبا هاور

 ال ةثالث» :ة هللا لوس لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 41-1 -)1١(

 ٌلئاعو ُباَذَك كلمو ءٍناز خيش : ٌميِلأ ٌباذع ْمُهَلو مهبل رقي الو يق الو «ةّمايقلا م موي هروب

 . تفش نإ (904) ؛ةحيحصلا» عجارف «قلعم يذمرتلا دنع وه : تلق 0
 يف هلبق ظفل نيبو اذه نيب ةثالثا ةلهجلا طلو .(194) ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو «ثيدحلا عضوب مهتم هيف :تلق قفز

 : : مزحنأ نم اهفرعن ةنشنش يهؤ ؛ءامهنيب قيرفت نود .٠ . .هاور ؛حيحص» ! مهلوقب امهجيرخت اوردضف ؛حيحصلاا

 يهو «جيرختلا رداصم ئاسو «ينازبطلا» نم بيوصتلاو ؛ةثالثلا امهدلقو يمشيهلا هيلع هعبت أطخ (لجر نع) :لصألا فض

 . هيف يبشيهلا هخيشو ظفاحلل تعقو يتلا ماهوألا ضعبو « هتلع هيف تنيب (1۸۷۳) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «ةسمح

 ًافالخ - هيبنتلا عم هنم اهتفذح دقف ًادهاش اهل دجأ مل املو .«لاقو كرشلا عم انزل َنَرَق :لاقو» :اهصن ةدابز لصألا يف انه (5)

 نبا ثيأدح نم «نتسلا# يف دهاش هلو ءنمع نب هللادبع ثيدح نم رداصملا ضعب يف ًالصأ هل تدجو دقف  ثيدخلا رئاسل
 امو ةيآلا هيف يلو ؛السرم «بعشلا» يف يقهييلل هدزعب اوفتكاو هوفعضف ةلهجلا امأو .(17) مقرب بابلا يف يتالا دوعسم

 2 ١ .(۱۷) ثيدحلا يف يهو !اهدعب
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 1 . يئاسنلاو ملسم هاور

 زوجعلا الو «ينازلا خيشلا ىلإ ةَمايقلا موي هللا ٌرظني ال» :هظفلو ««طسوألا» يف يناربطلا هاورو (نسح)

 . «ةينازلا

 .ريقفلا : (لئاعلا)

 «فالحلا علا : هللا مُهّضِْني ةعبرأ» ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (11)- ۲۳۹۷-۲

 . «ًرئاجلا ٌمامإلاو ينازلا خيشلاو :لاتخملا ُريقفلاو

 ١١[. /عويبلا ١7 ىضم] . ؛هحيحصا يف نابح نباو «يئاسنلا هاور

 ال ٌةنالث» :لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ناملس نعو (حيحص) (۱۲) - ۲۳۹۸ "40

 .«ٌوُهْرملا لئاعلاو «ُباّذكلا ٌمامإلاو «ينازلا ٌخيشلا :هّنجلا َنولخدَي

 . ديج دانسإب رازبلا هاور
 : هللا مُهْضِفُْي نيا ةثالثلاو» :هيفو ّرذ يبأ ثيدح ٠١[ /كانه] «رسلا ةقدص باب» يف مدقتو (فيعض)

 . «مولظلا ٌئنغلاو ؛لاعخملا ٌريقفلاو «ينازلا خيشلا

 . «دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلاو ««هحيحص) يف نابح نباو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ٌرظني ال» :ِك هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) (18) - ٤-۲۳۹۹4

 . «ًوُهزملا لئاعلا الو «ينازلا طمْيَشأْلا ىلإ هللا
 . تاعباتملا يف نسح هثيدحو «ةعيهل نبا الإ ؛تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 . ضيبألاب دوسألا هسأر رعش طلتخا نم وهو :(طمشأ) ريغصت (طميشألا)

 ةّنجلا ٌلخدي ال» : لاق ل هللا لوسر نأ هيلي هللا لوسر ىلوم عفان نعو (ركتم) (4)- 1١45-6
 .ههلَمَعي هللا ىلع نام الو ءِناز خيش الو ءٌرربكتْسُم ٌنيكسم

 . تاقث حابصلا ىلإ هتاورو «عفار نع ةيمأ يبأ نب دلاخ "نع حابصلا ةياور نم يناربطلا هاور

 انيلع َّجّرَخ :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع يورو (ًادج فيعض) (4) ١48/5

 ةّنجلا حبر نف ؛نيدلاولا قوقعو ْمكاّيإو» :لاق ْنأ ىلإ ؛ثيدحلا ركذف :لاقف نوعمتجيم ْنحنو ةي هللا لوسر

 امن اليخ هرازإ راج الو ءاز خيش الو ءِمِحَر ٌمطاق الو ءّقاع اهدجب ال هللاو ماع ٍفلأ ةريسم ْنِم ُدَجوي
 . «نيملاعلا ٌبر هلل ءايرْبكلا

 نبا وه (حابصلا) و .هتبثأ ام باوصلاو «ةثالثلا نيقلعملا نع ٌالضف يمئيهلا هعبتو «فلؤملا ىلع فرحت (نب) :لصألا )١(
 تركنتسا امنإو .(5۸۷۷) ؛ةنيعضلا» يف لامجإلا اذه نايبو ؛لوهجم (ةيمأ يبأ نب دلاح) هخيشو .كورتم وهو ؛ىيحي

 ؟نانملا» ظفل كلذكو .هيلإ عجر اهمأر نمف «"حيحصلا» نم بابلا يف دهاوش هل هرئاسف الإو «هللا ىلع ّنملا ةلمجل ثيدحلا

 نم دهاش هلو ««حيحصلا# يف (؟ /ةلصلاو ربلا 17) يف يتالا رمع نبا ثيدح اهنم دهاوش هل «هلمعب هللا ىلع# :هلوق نود

 . (1۷۳) ؛ةحيحصلا يف رمع نبأ ثيدح
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 .[؟ /ربلا ۲۲1 هللا ءاش نإ «قوقعلا» يف همامتب يتأيو «'”يناربطلا هاور

١ ۰) - 16A ۰۷تاوامسلا َّنإ" : لاق و ِنلا نع هنع هللا يضر ةديرب نع يورو (فيعض)  
 :«اهحير نتن رانلا لهآ يذوب ؟ةانزلا ج جوف نإو «ّينازلا شا ّنَملَيل ؛ مبسلا َنيضرألاو َعبسلا

 .رازبلا هاور

(VD VET EYAفرد نم امهريغو يطئارخلاو ايندلا يبأ نبا ىورو (فوقوم فيعض)  
 نسر سانلا نإ : لاق بلاط يبأ نب ٌيلع نع هيبأ نع ريرج نب ' ”ناوزَغ نع تولاط يبأ دادش نب مالسلادبع

 دان مهادات ؛غلبم لك مهنم ثب اذإ ىتح ءرجافو رب لك اهنم یاب تح ثُم حبر ةتابقلا موي مهيلع '
 دق اهّنأ لإ ؛هللاو يردن ال :نولوقيف ؟مُكنَذا دق يتلا حيرلا هذه [ام] نورذت لَ: : مهل ٌلوقيو توصلا مِهُعِمسُي
 ؛ مهب فرص من .هنم اوبوتي ملو مهانِزب هللا اول نيذلا ؛ةانزلا جورف حير اهنإ الأ :لاقيف . م لك نم ثب
 .ًاران الو ًةَلِج مهب فرصلا دنع ْركذي ْملو

 تام ْنَمَو» : هیفو «ىسوم يبأ ثيدح [۷ ثيدح /قباسلا بابلا] «رمخلا حرشا يف مدقتو (فيعض)
 ؛ِتاَسِمْؤملا جورف نم يرجي رهن :لاق ؟ةطوغلا رهن امو : لبق .«ةطاوغلا رهن ْنِم هللا ٌهاقس ؛رمخلا َنِمْدُم

 . «مهجورف حير رانلا لأ يذوب - تاينازلا ينعي

 ' : هلك هللا ُلوسر لاق : لاق يئارقملا ٍدْعَس ِنب بشار نعو الج فيعض) (11) - 1440-8
 ب ا : لاق ؟ليربج اي ءالؤه ْنَم :ٌتلقف ءران ْنِم ضيراقمب مهدولج ضّرقُت ٍلاجِرب ٌُثررَم يب ضرع
 است : :لاق ؟يربج اي ءالؤه ن : :ثلقف ةديدش ًاتاوصأ هيف ٌتعمسف «حبرلا نيم ٌبُجب تَرَ مَن : :لاق . ةّينّرلل

 . هَل لي ال ام َنْلَعْفَيو ءةينرلل نيري نک
 ' .[۱۹/۲۳] ىلاعت هللا ءاش نإ «ةبيغلا» :يف يتأي ثيدح يف يقهيبلا هاور

TEA:لاق لف يتلا نع هع هلأ يضر كلام نب سنأ نع يورو الج افيعض) (150 - 144 - : 
 .«ننَو دياعك انزلا ىلع ٌميقملا»

 دشأ انزلا نأ ٌكشاالو ر دو دباعك هللا يقل تام اذإ زمخلا نمدم نأ حص دقو .هريغو يطئارخلا هاور
 ش . ملعأ هللاو . رمخلا برش نم هللا دنع مظعأو

fAالل: :لوقي ذك هلا لوسر تعمس :تلاق اهنع هللا يضر ةنوميم نعو (هريغل ح) (14)-  
 .«باذعب هللا مكعب نأ َكَشْؤأف انزل دلو مهيف اشف اذإف « ءانّزلا ُدَلو مهيف قب ْمَل ام ريخب يتم ازت

 . عامسلاب حرص دقو «قاحسإ نبا هيفو «نسح هدانسإو «دمحأ هاور

 ْمَل ام ؛اهُرمأ ٌكسامتم ءريخب ينم ازت ال١ : لاق هنأ الإ ؛ىلعي وبأ هاورو (فيعض) (14)- ٠-1441
0 ١ 

 .(١/سابللا -1۸) يف مدقت اميفو ؛كانه هب جرص امك اطسوألا» يف يأ 0(
(Y)؟فرعي ال» :يبهذلا لاق ريرج وبأو «نابح نبا ريغ هقثوي مل لاحلا لوهجم وهو :تلق . 

 .اذه لبق يذلا بابلا يف «حيحصلا1 نم (۱۷و١٠) مقر سابع نبا ثيدح رظنا 27
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 . ةانزلا ُدَلَو مهيف ٌرهظي

 رقفلا رهظ ؛انزلا رهظ اذإو» :هرخآ يفو رمع نبا ثيدح [7 ]7١/ «ءاضقلا باتك يف مدقتو (عوضوم)

 .(ةنكسملاو

 .رازبلا هاور

 ٌرِهظ اذإ» : لاق الب هللا لوسر نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ح) (19) 7401-7

 . هللا َباذع ْمِهِسُقنَأب اوّلَحأ دقف ؛ةيرق يف ابّرلاو انّرلا

 [19 /عويبلا ١١ ىضم] . ؛دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ” :هيف لاق لَك ّيبنلا نع ًاثيدح ركذ هنع هللا يضر دوعسم نبأ نعو (نسح) (15) 7407 ۴

 .«هللا ٌباذع ْمهِسْقنأب اوُلَحأ الإ ؛ابرلا وأ انّرلا موق يف َرهَظ

 . [ًاضيأ كانه ىضم] .ديج دانسإب ىلعي وبأ هاور

 يح لوقي ل هللا لوسر َعمس هنأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (16) ١448-4

 هللا اهّلِخْدُي ْنَلو ءِءْيَش يف هللا نم ْتَسَِلَ ؛مهنم سيل ْنَم موق ىلع ثلا أرما امّيإ» : ةعالُملا ٌةيآ تَنَ

 نيلوألا سوؤر ىلع ُهَحَضَفو «ةّمايقلا موي هنم هللا َبَحَتْحا ؛هيلإ ُرُظْنَي وهو ُهَدَلَو َدَحَج ٍلجر امّيأو هنج

 .«نيرخآلاو

 , "7(هحيحص» يف نابح نياو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ِبْنَذلا يأ :هكي هللا ٌلوسر ُتلأس : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيحص) (19) - 740" مه

 َكدَلو لفت نأ» :لاق ؟يأ ّمُك .ٌميظعل كلذ َّنِإ :ُتلق .َكَقَلَخ وهو ادن هلل لّمجت ْنأ» :لاق ؟هللا دنع ٌمَظعَأ
 . «كراج ًةليلح َيِنارُت ْنأ» :لاق ؟ّيأ مَ :ُثلق .َكَمَم َمَمَطَي نأ ةّثاخم

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ًاهلإ هللا مم َنوُعدَي ال َنيِذَّلاو :ةبآلا هذه التو» :"امهل ةياور يف ادازو ؛يئاسنلاو «يذمرتلا هاورو

 َمْوَي ُباَّذَعلا هل ْفَعاضُي . ًاماثأ َقْلَي كلذ ْنَعْقَي ْنَمو . َنوُنْرَي الو ٌّقَحْلاب الإ هللا ْمَوَح يلا فَلا نولي الو رخ

 . «ًاناهُم هيف دلي ةمايقلا .

 . ةجوزلا يه : ةلمهملا ءاحلا حتفب (ةليلحلا)

 ءلاحلا لوهجم» :ظفاحلا لوقو ؛يبهذلا كلذ ىلإ راشأو ««فرعي ال" :قحلادبع لاق ؛«(«سنوي نب هللاديبع) هيف :تلق )١(

 ؛حتفلا» يف هسفن ظفاحلا لاق امك داهلا نبا ريغ هنع وري مل هنأل ؛لوصألل هتفلاخمل ؛لوبقم ريغ هلم لوهذ رهف ؛«لوبقم

 .(۳۸۹) ادواد يبأ فیعض» يف يدنع جرخم وهو «(7)

 نايب و (۳۷۲۲) بيرقتلا» يف امك (سنوي نب  ريبكتلاب . هللادبع) وهو :(سنوي نب هللاديبع) ةقباسلا ةعبطلا يف اذك :انلق]

 نب هللاديبع) ىلإ هيلإ راشملا ناكملا يف ؛حتفلا» عوبطم يف فرحتو :2018/7) «نازيملا» و (517 / )٤ «ماهيإلاو مهولا

 ۔[ش] .[!!(فسوي

 .امهل ةياور يف ًاضيأ نيخيشلل يه :تلق (۲)



٠ fAلب للا لوس لاق :لاق هنع هللا يضر دوسألا نب دادقملا نعو (حيجص) (14)-  

 لاقف' : لاق :ة الا موه ىلإ مارح وهف ءهلوسوو هللا قرح مارح : :اولاق .ه؟انزلا يف َنولوقت ام» : : هباحصأل

 أ .«وراج ةأرئاب َينْري نأ ْنِم هيلع ُرَسْيَأ ؛ةوْسن ذ رشعب لجرلا َينزي نال : هباحصأل ب هللا لوسر

 0 .طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربظلاو «تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 :ة هلا لوسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يوُرو (ادج فيعض) (13)- 1444 - ۷

  «َنيلخادلا عم َرانلا يلخأا : ٌلوقيو ءهيكَرُي الو «ةّمايقلا موي هيلإ هللا رظني ال ؛هراج ةليلحب ينازلا»

 .امهريغؤ يطئارخلاو ايندلا يبأ نبا هاور

۱٤۵ EAAىلع عَ نم : الگ هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر دن يبأ نعو (فيعض) (۱۷)-  
 أ . «ةمايقلا موي ًانابعُت هل هللا ضيق ؛ ةبيغُم شارف

 0 ."ةميهل نبا ةياور نم «ريبكلا# و «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 .اهجوز اهنع باغ يتلا يه :ءايلا رسك عمًاضيآ اهنوكسبو ةمجعملا نيغلا رسكو ميملا مضب (ةيُجلا)
 يذلا ثم : لاق ثيدحلا عفر امهنع هللا يضر و رمع نب هللادبع نعو (نسح) (15) Tire سا |

 1 . «ةمايقلا موي دواسأ ْنِم ُدَوسنأ هني يذلا لثم ؛ ةبيِغُملا شارف ىلع ٌسلجي

 . تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 . (دّوْسَأ) اهدحاو «تايحلا : (دواسألا)

)۲١( - YE TEٍءاسن ٌةَمرْح» : ليكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةديرب نعو !حيحص)  

 هلا يف َنيدِهاجملا َنِم الجر ُكلْخَي َنيدعاقلا ّنِم يلجر ْنِم ام «مهتاهگا ةَمْرَحك نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا
 هك هللا وسر انيلإ تّ مث .«ىَّضرَي ىح «ءاشام هتانسح نِ دف ةمايقلا موب هَل فَ الإ ؛ ؛ مهيف هتوخيف
 : .2!؟مُكُنَظ امف» : لاقف

 يف كَ دق ذه : ليقف ةمايقلا موي هل بص الإ : هيف لاق هنأ الإ ؛دواذ وبأو © 'ملسم هاور (حيحص)

 م .«ٌتْنش ام هِتانَسَح ْنِم ْذُخَف كلها
 امك همت را نب زل نازر «دواد يبأك يئاسنلا هاورو

 (لصف) ش
 :لوقي ل هلا وسر ثعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (11) - قب يحلل

 1 , )٠١( :ةحيحصلا يف جرخم وهو ؛«درفملا بدألا» يف يراخبلا اذكو :تلق (1)

 - ةلابإ ىلع ًاغض - .اودازو «ةثالثلا امهدلقو ءًاضيأ هقيرط نم 0٠١ /۵) دمحأل هوزع امهتافو .يمثيهلا لاق اذكو :تلق 222

 1 :(501:0)؟ةفيضلا يف جرخم وهو: !؟هذهاوشب نسبا : مهتداعك اولاقف

 يذلا ددل مهياتك يف تاللا هدروي مل امم اهدعب يتلاو هذهو ٍةنآلا ةياورلإ (00)ءدنعو ء(۲٠۴ /) دمحأ اذكو :تلق (۳)

 وزعلا درجمب اوفتكأ كلذلو ءامهتحصب مهلهجل كلذو :«بيغرتلا» ل ةملظملا مهتعبط نم ه هوصخل ء«بيذهتلا» ب هومسأ
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 هلق ٌلجرو «ٌلجو نع هللا ٌةَدابع يف اشن ٌتاشو .ُنداعلا ُمامإلا : ل الإ لطالب ملط يفدللا ملابس

 ؛ٍلامجو ٍبصْنَم ُثاذ ةأرما ُهّنَعَد ٌلجرو «هيلع اقَفَتو "هيلع اعَمَتْجِإ ؛هللا يف اًباحن ن ٍنالجرو «دجاسملاب ُنّلعُم

 ًايلاخ هللا ٌَركذ ٌلجرو هّئيمَي ُقِفْنُت ام هلامش مّلْعَت ال ىّبح اهافخاف ت ةقدصب ٌقَّدصت ٌلجرو ءهللا فاخأ يْنإ : لاقف

 . «هانّيَع ثضافف

 ١١[. /ةالصلا_ه ىضم] . ملسمو يراخبلا هاور

YAYُتّدحي ةا هللا وسر ٌُتعمس : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (14)- 1445 -  

 كك هللا لوسر ُتعمس «كلذ ْنِم َرْثكأ هُتْغِمس ْنكلو ؛ِتاّرم عبس ّدَع ىتخ نيتّوَم وا هرم الإ ُهْعَمْس ُهْعَمْسأ ْمَل ول ًاثيدح

 نن ایت افااا قارما هيف ٠ ُكَلِمَع بنذ نم عروب ال ناكو :ليئارسإ ينب ْنم ""”ٌلَفِكلا ناك» :لوقي

 امو ء[طق] ُهُيْلِمَع ام لمع اذه ّنأل : تلاق ؟كيكُبُي امو :لاقف «ٹکبو دَعَا اهِسْفَت ىلع اهتارأ الف ءامأطت

 ال هللاوو ِكُئيَطعأ ام كلف يِبهْذا ؛ىرأ انأف هللا ةقاخم نم اذه ِتْنأ نيل : 'لاقف «ٌةجاحلا الإ هيلع ينّلمَح

 . «َكِلذ ْنِم ٌسانلا َبِحَمَف ٍلْفكْلل رْمَع هللا َّنإ.؛هباب ىلع ًابوتكم َحَبْصاف « هليل نم تامف «ادبأ اهَدْعَب هيصْغأ

 . دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛؛هحيحص» يف نابح نباو .«نسح ثيدح» : لاقو يذمرتلا هاور

 الئ قلَطْنا» :لوقي كَ هللا لوسر ُتعمس :لاق ًاضيأ رمع نبا نعو (حيحص) 0710 - نيل

 . َراغلا ٌمهيلع ْتّدسف ٍلّبجلا ّنِم و مك رت كمال عج

 3 :لاق نأ ىلإ ٌثيدحلا ركذف .مكلامغأ حلاصب هللا اوعْدَت ْنأ الإ ة ةرخصلا هذه نم ميج ال هل :اول

 هنس اهب ْتَّملأ ىَّتح . .ينم ْثَعَتمْماف ءاهِسْفَن ىلع اهتذراف ءّيلإ سانلا بح ناك مَع ْمَع تبا يل ناك َمُهَّللا :رخآلا

 ٌتْردَق اذإ ىّتح ْتَلَعَفَف «٠ افلا لبر ىو للف نا ىلع جابر ع لش ءيا «نينسلا ّنم

 حا نر دای ترشا هيلع یوا جرت هّمحب الإ متاخلا ضقت نأ َكل لجأ ال :ثلاق اهيلغ

 هيف نحن ام اّنع ٌجُرْاف ٌكِهْجو َءاغتبا كلذ تلعف تنك ْن نإ هللا . .اهّتيطغأ يذلا َبهذلا ُتُكرَتو لإ سانلا

 . ثيدحلا «ٌةَرهخصلا ِتَجَرَفْلاف

 .[هلوأ ١ /1] .«صالخإلا» يف همامتب مدقتو «ملسمو يراخبلا هاور

1 

 يف يتأيو ؛هوحنب ةريره يبأ ثيدح نم «هحيحص» يف نابح نبا هاورو (حيحص ح) (۲۳) ۲۰۹ -

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «نيدلاولا رب» ١[ /ربلا 31

 لزن ءاوس ًائيش هيف ضرألا تبنت مل يذلا طحقملا ماعلا :(ةنلاب) دارملاو ءميملا ديدشتب وه (تّمّلأ)

 .ةطوطخملا يق اذكو ؛«كلذ ىلع» : : ةخسن يفو ' 0(

 .ًادج ةركنم يهو ««لفكلا وذ» : نابح نبا ةياور يف )( 

 لاق امك ظوفحم ريغ وهو !ةقث هناكم لعجف نابح نبا ةياور تذشو ::لوهجم مكاحلاو يذمرتلا دانسإ يفو !اولاق اذك (۳)

 :ريثك نبا لاقو ؛نآرقلل فلاخم هنإف ؛نابح نبا ظفلب ةصاخبو «تايليئارسإلاب ههبشأ امف ءًاقوقوم مهضعب ءاورو .يذمرتلا

 «ةفيعضلا» يف جرخم وهو !!ةثالثلا نوقلعملا هنسحو !!«ىلعي يبأ دنسمال ىلع قلعملا هححصو .«ادج بیرغ ثيدح»

 .(غ ١ مضر



 يب هناك رخل من نقلا :هلوقو .كلذ ببسب ةقافو جايتحا اهل لصح هنأ هدارمو «لزني مل مأ ثيغ

 .ءطولا

ECS Yilٌبابش اي : :ةق هلا وسر لاق  
 :i .هةجلا هل (ةَجَِف ظفح ْنَم الأ ءاونزت ال ءمُكَجورف اوظَقْحا !ٍشّيرق

 .*امهطرش ىلع حيحص» : مكاحلا:لاقو «يقهيبلاو ؛مكاحلا هاور
 : "هلا عَ ؛ُةُبابَش هل مِلَس ْنَم هاف ءاونت ال !شْيرق ناف اي» : يقهيبلل ةياور يفو (نسح)

 ِتّلِص اذإ# : : هلك هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (10)- ۲۲۱۱-۵
 ا ل e SEG اه ةارملا

 : .[۳ /حاكتلا ١7 ىضم] . «هحیحص» يف نابح نبا هاور

 نما :ةلو كلا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (حيحص) ۹۲ ۲۴۱۲ - )۲١(
 : . "نجلا هل س ُنَمْضأ ؛ هْيَلْجِر نيب امو هيل َنيِب ام يل ْنَمضي

 «ناسللا : :EA SUE A (ظفاحلا لاق) . امهريغو يذمرتلاو «- هل ظفللاو - يراخبلا هاور ١
 ك هنأ هثیدح لمتحيو .جرفلا :(هيلجر نيب ام) بو
 .«كنحنلا امظع امه

 :٠ كلا لوسر لا: لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۲۷) - نا الل
 .هةّنجلا ّلخد ؛هْيلجر نيب ام وشو هيل َنيب ام رش هللا هاقو

 .1«نسحن ثيدحا :لاقو «يذمرتلا هاور

  )۲۸( - 74114 EAA:لاق ل هللا لوسر ذأ ؛هنع هللا يضر عفار يبأ نعو (حيحص نسح) «

 هةل ٌلَخد ؛ هْيَدْخَفو هْيَمْقَق نيب ام ظفَح .

 . ديج دانسإب يناربطلا هاور

 . نايحللا امه : فاقلا نوكسب (نامُقَقلا)

 ْنَم» : اک هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (حيحص نسح) (۲۹) ١416-4
 . هجا َلَخد ؛ هجو ِهيَمْفَف نيب ام ظْفَح

 . تاقث امهتاورو «يناربطلاو «- هل ظفللاو - ىلعي وبأ هاور

 :انلق .«؟ةلجلا َلَخد امّهلَعَق ْنَم نيش َكُندحأ الا» : هللا ٌلوسر يل لاق : لاق : يناربطلل ةياور يفو

 ىلع حيحض# :«كردتسملا» يف يذلا نإف ؛هللا همحر فلؤملا ماهوأ نم هنأ رهاظلاو .ءةطوطخملا يف كلذكو ءلصألااذك )١(
 ا نيقلعملا لوقو خللا هل نفت +(5595) (ةحيحصلا» يف هتتيب امك هدانسإ لاح ىلإ برقألا وهو :؛ملسم طرش
 !مهتالاهجي نمف ؛«يبهذلا هقفاوو» : نيباتكلا ىلع قيلعتلا

 و ا ا ال اكوا د ؛(قاقرلا - يراخبلا) نم بيوصتلاوا : :ةةنجنلاب .هل تنمضتا : ةطوطخملاو لصألا )(
 ا )1٠۸(. ةحفصلا ىلع قيلعتلا رظنا ٠« . برا تيلهتا ريش رخالا ماك يلد

 ففي



 . ههْيلْجِ نيب امو ِهْيَمْفف َنيِب ام ٌلجرلا ظفطَي» :لاق !هللا ٌلوسر اي ىلب
 7415 Pon ) )۳١لاق الڳ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (هريغل ح) :

 مشيا اذإ اوو مدعو اذإ اوُقْوأو ء مشد اذإ اوقُّدْصا :ةلجلا مكا نَمضأ «مُكيفُأ نِ انس يل اونمضا»

 «مكيدُيأ اوُمكو نک ٌَراصْبَأ اوّضْعو «مکجورف اوظفخاو .

 لاق) .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ءاهحيحص» يف نابح نباو ءايندلا يبأ نباو دمحأ هاور

 . "ملعأ هللاو . هنم عمسي ملو ؛ةدابع نع بطنح نب هللادبع نب بلطملا نع مهلك هوور» : (ظفاحلا

 (ةيبنجأ وأ هتجوز تناك ءاوس اهربد يف ةأرصلاو ةميهبلا نايتإو طاوللا نم بيهرتلا) 8

 ٌفاخأ ام َفَوخأ ّنإ» :ولكي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع (نسح) (1) 7417-0

 . اطول موق ُلمَع يأ ىلع
 . «دانسإلا حيحص) :لاقو مكاحلاو .؛بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو ءهجام نبا هاور

 الإ ؛ّدهعلا موق ضقن ام» : لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةديرب نعو (هريغل ص) (۲)- 7418-7

 مهنع سرح الإ ؛ةاكزلا موق عم الو «تؤملا ٌمهيلع هللا طْلس الإ ؛موق يف ٌةَتِجافلا تره الو مهب تقلا ناك

 . ؟ٌرطقلا

 .[؟ /تاقدصلا -۸ يناثلا هرطش ىضم] ««ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

ES 5419نبا ظفلو . ب ا لا ا اب ل  

 نأ هللاب دوعاو نهي ميلا اذإ ٍلاصخ سمح ! نيرجاهملا ّرشعم اي» : لاقف ل هللا ٌلوسر انيلع لأ : لاق : هجام

 ْثَضم نكت مل يتلا ٌعاجؤألاو ٌنوعاطلا ٌمهيف اشف الإ ل ا : ٌنُهوك رد
 . [كانه ىضم] . ثيدحلا «اْوُضَم نيذلا مهفالسأ يف

  )۱(- ۱٤٤۷ Yorال هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (ادج فيعض) :

 هّدي لجو رع هللا عقر ؛ ةّيطوُللا رك اذإو ُكابّسلا َرْثك انزلا رثك اذإو «ٌوُدعلا ةلود ةلودلا تناك ةَ لا لهأ حل اإ

 «اوكّلَ واو يأ يف يلابي الف قتلا ٍنَع .
 رب ملو فيعض ؛دقاو نب ديز نب قلاخلادبع هيفو «يناربطلا هاور

 يبأ نعو ((ًادج فيعض) ٠-١448 -)١( وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (هريغل ص)) (4)- 747١4
 َنْعَّللا دَّدرو ؛هتاوامس عبس قف نِ ِقلَح نِ ةَ هلا نَا : لاق و هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره

 لمع نم نوعلم «طول موق لمع لمع نم نوعلم [: لاق ءهيفكت ًدنعل مهنم دحاو َّلك َّنَمَلو :ًاثالث مهنم دحاو ىلع

 «مئاهبلا نم ًائيش ىتأ نم نوعلم «هللا ريغل حبذ نم نوعلم طول موق لمع ّلمع نم نوعلم ءطول موق لمع

 ىلإ ىعّدا نم نوعلم ءضرألا دودح رّيَغ نم نوعلم «[اهّنباو قارما نيب َحَمَج ْنَم نوعلم] ؛هيدلاو قع نم نوعلم
 .؟هيلاوم ريغ

 )١( «ةفيعضلا» رظناف .«ةقثب سيل» : يئاسنلاو ء«ثيدحلا ركنم» : يراخبلا لاق دقف «ىلب :تلق )1۲۷۲( .
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 ؛رّحُس :هْف لاقيو ءنوراه نب زرحُم الإ ؛«حيحصلا» لاجر هلاجرو :««طسوألا7 يف يناربطلا هاور

 امهالك» :(ظفاخلا لاق) .«دانسإلا حيحص» :لاقو «زرحم يخأ نوراه ةياور نم مكاحلا هاورو .لامهإلاب ٠
 . «ملعأ هللاو «'نوراه هيخأ نم ًالاح حلصأ وهو .مهضعب هاشمو «يذمرتلا هل نسح دق زرخم نكلو «هاو

_Toroحب ْنَم هللا نعل : لاق لي بنلا ٍنع امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنعو (حيحص) (0) - ل  
 هُيذلاو بس ْنَم هللا ّنعلو «ليبسلا نع ىمغأ همك ْنَم هللا ّنعلو «ضرألا موخت ريغ ْنَم هللا نعلو هللا ٍرْيَمِل

 ا
 . طول موق يلمع يف اثالث

 .ارركم هرحخا يئاسنلا دنعو «يقهيبلاو «؟هحیحص) يف نابح نبا هاور

١444 - Feيف نوحي ةعبزأ : لاق لي ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۳) -  
 ماا نازل نورا : لاق ؟هللا لوسر اي مه ْنَم : تلق . هللا طس يف نوو ءهللا بضع
 . «لاجرلا يتأي يذلاو ءةَميهبلا يتأي ي يذّلاو «لاجرلاب ِءاسنلا ّنم ٌتاهّبشتملاو

 لاقؤ ةريره يبأ نع هيبأ نع فرعي الو - يعازخلا مالس نب دمحم قيزط نم يقهيبلاو ””يناربطلا هاور
 . (هثيدح ىلع عباتي ال : يراخبلا

YEYY _ oY؛ : هللا وسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (5) -  
 .«هب لوعقملاو لِءعافلااولتقاف «طول موق لمع لمع هومتذَجو

 و یک ينبأ نب ورمغ ةياور نم مهلك ؛يقهيبلاو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 نباأ || نع ةمركع ثيدح هيلع .ركني «ةقث) : نيعم نبا لاقو ءامهريغو ناخيشلا هب جتحا دق اذه ورمعو . سابع

 ١ . یھتنا "اذه يتعي . سابع

 : لاق أ بلا نع سابع نبا نع روكذملا دانسإلاب هريغو دواد وبأ یورو (حيحص) (۷)- ٠-2477
 ؛ هَمَم اهولُثاو هولُقاف َةَميِهَب ىتأ ْنَما

 .هلكأمل الإ ناويحلا لتق نع لك يبنلا يهن ثيدحلا اذه ضراع دق» : (يباطخلا لاق)

o40۲ایم یا نع ةمركع نع جيرج نب ن افق نب لضفم نع هر اشیا شوا يد  
 .؛ةَميِهَبلا يت آي يذّلاو هب ٌلوعفملاو لعافلا اولُتقا» : لاق ب ّيبنلا نع

 ناك ْنِإ ءانزلا اج لعافلا ّدح َّنأ ىلإ موق بهذف «يطوللا حب يف ملعبلا لهأ فلتخا» :(يوغبلا لاق)

 .(973/) ؛ةفيعضلا# يف هتنيب رظن هيفو !لاق اذك .(1)

 . 07475 «ةحيحصلا يف جرخم وهو .هريغو «يقهيبلا ننس نم اهتكردتساو ؛لصألا نم تطقس (۲)
 1 KOS مقر) «ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو «باوصلا وهو ء«طسوألا» ب يمئيهلا هديقو ؛نلطأاذك (۳)

 يف (4 /نيديعلا - )٠١ مدقتملا ورمع نبا ثيدح ينعيو «ىنعملاب هاور هلعل روكذملا ثيدحلاو . ۴۷١( /1) «نتسلا ملاعم# )£(

 . ملعأ هللاو ءرهاظ وه امك ضراعت الو ءروفصعلا لتق نم بيهرتلا |
 !قيقحتلا وعدم اهكردتسي مل «بعشلا» نم ةدايز )0(



 حابر يبأ نب ءاطعو بيسملا نب ديعس لوق وهو . .ةئم دلجي ًانصحم نكي مل نِإَو مجري ًانصحم
 ةداتقو نسحلاو

 نب دمحمو فسوي يبأ نع ًاضيأ ىكحيو «يعفاشلا يّلوق رهظأ وهو «يعازوألاو يروثلا لاق هبو .يعخنلاو

 ًانصحم «ةأرما وأ ناك الجر «ماع بيرغتو «ةثم دلج لوقلا اذه ىلع يعفاشلا دنع هب لوعفملا ىلعو . نسحلا

 دهاجمو ريبج نب ديعس هاور . نصحم ريغ وأ ناك ًانصحم مجري يطوللا َّنأ ىلإ موق بهذو .نصحم ريغ وأ ناك

 نب دامح یورو .قاحسإو دمحأو كلام لوق وهو «يرهزلا لاق هبو . يبعشلا نع كلذ يورو . سابع نبا نع

 لوقلاو . يطوللا مجرل نيترم مجري نأ ميقتسي دحأ ناك ول» :لاق - يعخنلا ينعي - ميهاربإ نع ''”ناميلس يبأ

 راتلاب ةيطوللا َقّرَح» : (ظفاحلا لاق) . ىهتنا «ثيدحلا يف ءاج امك هب لوعفملاو لعافلا لتقي هنأ يعفاشلل رخآلا

 . ؟كلملادبع نب ماشهو «ريبزلا نب هللادبعو «بلاط يبأ نب يلعو «قيدصلا ركب وبأ : ءافلخلا نم ٌةعبرأ

 نأ :ردكنملا نب دمحم نع ديج دانسإب "”يقهيبلا هقيرط نمو ايندلا يبأ نبا ىورو ' (فیعض) ۹

 ؛ةأرملا حكنت امك حكي برعلا يحاوض ضعب يف اجر دجو هنأ قيدصلا ركب يبأ ىلإ بتك ديلولا نب دلاخ

 ةمأ هب لمعت مل ٌبنذ اذه َّنِإ : : يلع لاقف بلاط يبأ ْنب ىلع مهيفو ةَ هللا لوسر باحصأ ركب وبأ كلذل عمجف

 نأ ب هللا لوسر باحصأ يار عمتجاف .راتلاب ُهَقِرحَت نأ ىرأ < اعاد ان موب هلا خخ تار ت الإ

 .[كلملادبع نب ماشهو ريبزلا نبا هقرح دقو : لاق] .رانلاب قرحي نأ ركب وبأ هب رمأف . راتلاب قرحي

 الث : ل هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يوُرو (عوضوم) (4) ۰ ۱٤١١

 . 'ٌرئاجلا ٌمامإلاو ءةبوكزملاو ةبكارلاو «ٌبوكرملاو ُبكارلا : : هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مهل لب

 . [ /ءاضقلا 5١ ىضم] .«طسوألا» يف يناربطلا هاور .ًادج بيرغ ثيدح

 هللا ظني ال» : لاق ال هللا وسر نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حبحص) (4)- 7414

 ١ . «اهرُيد يف َةأرْما وأ الجر ىنأ لجر ىلإ لجو َّرع

 . ؟هحيحص)» يف نابح نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور

{Yeeٌةّيطوللا يه» : :لاق ل ّيبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (نسح) (5)  

 ."اهرْبُد يف ةتأرما يتأي ّلجرلا ينعي . ىرغصلا

 . !(حيحصلا» لاجر امهلاجرو ءرازبلاو دمحأ هاور

 [نب] يلع ثيدح» نم بيوصتلاو !ةلالثلا ةعبطو ١(« /۱۸۷) ةلاجعلا» يف اذكو «(ميهاربإ نب دامح) ةطوطخملاو لصألا )١(

 ملسم (ناميلس يبأ) مساو «لاجرلا بتكو ١/177( /۲) «ناميإلا بعش» و . (ةيرهاظلا ةطوافجت 7/1١58 ق) «دعجلا

 . يرعشآلا

 هنأ نبت ۽ ؛خيشلا لوصأ ةعجارمبو «مكح نود «بيغرتلا حيحص يف دوجوم هرخآ ىلإ .٠ . .ايندلا يبأ نبا ىورو» :هلوق (۲)

 -[ش] .«عطقنم رثألا نال ۽ ءرظن هيف اذهب مزجلا# :قباسلا ظفاحلا لوق ىلع ًاقلعم شماه يف لاقو (فيعض) هيلع بتك

 هلعأو ءايندلا يبأ نبا قيرط ريغ نم «ننسلا» يف هاورو : تلق .هنم ةيتالا ةدايزلاو ء(۲/١۲/۱۲) «ناميإلا بعشا يف ينعي )(

 . (۴۳۲ /۸) لاسرإلاب 1

 ."بيغرلا قيلعتلا' يف يف اوجرخ رخآ عمج هاور كلذكو 1؟هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم هاجرخأ امهالكو فيك :تلق )4(

o 



 لف ءاوبختشل» : ا هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر رمع نعو (هريغلاص) ۲۹۲۹-۲۳ -)۱١(
 .«ٌنهراَبْدَأ يف ًءاسنلا اوُنأت الو < وحلا نم م يحتسب ال هللا

 .ديج داتسإب ىلغي وبأ هاور

YEV_Tol\tيي يحتشي ال هللا نلف : : ا هللا لوسر لاق : لاق تباث نب ةميزخ نعو (حبحص) (11) -  
 .«ٌنهرابْذأ يف ًءاسنلا اونأت ال :- تارم ثالث - ٌّقحلا

 ا .ديج اهدحأ ديناسأب يئاسنلاو هل ظفللاو  هجام نبا هاور
 ْش . ءاشتلا شام نع ىهن كلي ّيبنلا نأ : هنع هللا يضر ٍرباج نعو (نسح) (11) 48-6
 . تاقث هتاوروإ ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نم يختي ال هللا نإ ؛هللا ّنم اويخَتسا» :لاق ةَ هللا لوسر نأ :هظفلو «يتطقرادلاو (هريغل ح)
 .«ٌنهِشوشُح يف ءاسنلا كانأم ُلجَيال «ٌقحلا

 هللا لوسر لاق : لاقاةبغ هللا يشر ماع نب ةبقع نعو (مييتتم نسبا 6:
(۱ E411 

 ,«ٌنهشاحم يف َءاسنلا نونأي نيذلا هللا َنعل» '

 . لضفلا نب دمصلادبع ةياور نم يناربطلا هاور

 E ةشي) عج تدق ایس نيش فال دیر لیلا املا يملا عب ناسا

 1 .ربدلا يهو :اهرسكو
 یتا نم : ال هللا لوسر لاق : ا شر ا او ثا YEY كل

 . ؛َرفك دقف ؛ ٌنِهِزاجْعَأ يف ًءاسنلا

 .تاقث هتاورو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور

EYeا نما داو ترا اک ار هات نإ تو ی تقل(  
 . اهرب يف ةتأرطا مماج ٍلجر ىلإ هللا ٌرظني ال» : لاق اَب يبنلا نع ةريره

YETY-Yo14أ. هاهرثد يف ةارقا ئتأ نم وعلم : لاق لي هللا لوسر َّنأ ؛هنعو (هريغل ص) (17)-  
 .دواد وبآو دمحأ هاور

YEY _ToY*اهي يفةرئا أ ءأضئاح نأ نما : لاق ل هللا لوسر ّنأ ؛هتعو (خيحص) (۷)  
 . هلي دمحم ىلع لأ امب رك دقف هقّدصف ًانهاك أ

 .195 دبحم ىلع لزن امم «ىرب قف: لاق هنأ الإ ؛دواد'وبأو هجام نب باو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هاور
 . ةريره يبأ نع  '"”دلاجسم نب فيرط وهو - ةميمت يبأ نع مرثألا ميكح قيرط نم هور" : : (ظفاحلا لاق)

 نوشحلاب نكي مك رابألا نع (ٌئاحمل) ب نك .ةلمهملا نيسلاب ًاضيأ لاقيو : :يرهزألا لاق ءربدلا يهو.:(ةشججت) عمج 20
 ,«ةياهنا . طئاغلا عضاوم نع

 و ءمهتلفغ مامت نم نإو !نوقلعتتلاهنع لفغ امم وهو : :لاجرلا تك نم حيحبصتلاو «(دلاخ) :لصألا (0

 دفا



 فرعي ال :«ريبكلا هخيرات» يف يراخبلا لاقو .اذه انايعأ :لاقف ؟وه نم : ميكح نع ينيدملا نب يلع لئسو

 .1"؟ةريره يبأ نم عامس ةميمت يبأل

ETEلوقي ل هللا لوسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر يتلط نب يلع نعو. (نسح) (۱۸) - : 

 . «ٌقحلا َّنِم يحتسب ال هللا نف "”َنُهاَتْسُأ يف ًءاسنلا اونأت ال»

 . هانعمب «هحيحص) يف نابح نباو يئاسنلا هاورو . '"نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو ءدمحأ هاور

 (قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتق نم بيهرتلا) 9

 نيب ىضقي ام ٌلوأ» : لي يلا لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع (حيحص) (1) 140 ۲

 . «ءامدلا يف ةَمايقلا موي سانلا

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 يف سانلا نيب ىضَقُي ام َلَوَأ َّنأو ةالصلا ٌدبعلا هيلع ُبّساحي ام ُلَوأ» :ًاضيأ يئاسنللو (هريغل ص)

 ١ . ؟ءامدلا

YET oYبسلا اوبتجا» : لاق كو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (1) -  

 «قَحلاب الإ هللا َمّرح يتلا سفنلا ُلتقو ءٌرْحّسلاو «هللاب رشلا» : لاق ؟نّه امو !هللا لوسر اي : :ّليق .«تاقبوملا

 . (تاتمؤملا تالفاغلا تانّصْحملا ٌفذقو ِءٍفْحّرلا موب ينوتلاو ءابّرلا ّلكأو «ميتتلا لام لكأو

 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ١۹[. /عويبلا ١5 ىضم] .تاكلهملا :(تاقبوملا)

 َلاَري نل: هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر.رمع نبا نعو (حيحص) (۳) - 4" _ ۲٤۳۷

 َعقَوأ ْنَمِل جرح ال يتلا رومألا ٍتاطْرَو ْنِم :رمع نبا لاقو .«ًامارح امد ْبِصْي مل ام هنيد نم ٍةَحْمُم يف ٌنمؤملا

 . هلح ريغب مارحلا مدلا ُكْفَس ؛اهيف هَسْفَت

 .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «يراخبلا هاور

 .هنم ةاجنلا رسعت رمأ لكو «ةكلهلا يهو : :ءارلا نوكسب ةطرو عمج :(تاطرولا)

 لاورل» : لاق ال هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر بزاع ن نب ءاربلا نعو (هريغل ص) (4) ٥-۲٤۳۸

 . «ٌقح رغب ٍنمؤم لق ْنِم هللا ىلع ْنَوْهأ ؛ايندلا
 هضرأ ّلهأو هتاوامس ّلهأ َّنأ ؤلو» : هيف دازو ؛يناهبصألاو يقهيبلا هاورو «نسح داتسإب هجام نبا هاور

 اذه ةريره يبأ ثيدح نيبو نيتحفص لبق مدقتملا سابع نبا ثيدح نيب يتلا ثيداحألا لك «بيذهتلا» هرمسأ يذلا مهدلجم =

 !!مهدلجم يف هلبق ر روكذملا سابع نبا ىلإ (هتع) ريمض عجرف ۰.٠ .::هتعو» :وه امك هوعبط

 روهمجلا بهذم ىلع راج ريغ روكذملا لالعإلاف ءًاضيأ ةقث «مرثألا ْمّيكحو ؛ةريره ابأ رصاع ةقث يعبات ةميمت وبأ :تلق )١(

 ىرخأ قرط هلو اميس ال ءدحاو ام ريغ ثيدحلا ححص كلذلو ؛فورعملا هطرشب ةرصاعملا ىلع لاصتالا يف يفتكي يذلا

 .(50050) ؛ءاورإلا» يف اهتجرخ

 .«حابصملا» يق امك (هَنَّس) لصألاو ةفوذحم همالو «لصو هتزمهو «ربدلا ةقلح داريو ‹نهزاجعأ : يأ م0

 ففي



 .«زانل هلل ميل ؛نيؤم م يف ف اوكرتشا

 قش م مدل أ واس لَو هللا لوسر لاق : يقهيبلل ةياور يفو (هريغل ص)
 . (َقَح ريغب

EATلاوزل : :لاق ا يلا نأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هلادبع نعو (حيحص) 00 -  
 .«ملشم ٍلجرأٍلتق تق ْنِم هللا ىلع ُنَوْهَأ ؛ايندلا

 : . فوقوملا حجرو «افوقومو ًاعوفرم يذمرتلاو «يئاسنلاو “'”ملسم هاور
 لوسر لاق : لاق ةديرب ثيدح نم ًاضيأ يقهيبلاو «يئاسنلا ىورو (حيحص نسح) (1) - لذ فل

 هو . ايندلا ٍلاوَز نب هللا دنع ٌمظعأ ن نمؤملا لتق» : ا هللا
 38 هللا لور تبار : لاق ورمع نب هللادبع نع هجام نبا 7و1 یورو (هريغل ص) (۷)- 7441-4

 هديب لحن لفن يذلاو . ِكيمْرُح مَا امو ِكمَطْعأ ام ؟كَحير َبيَطأ امو .كبّيطأ ام» :لوقيو ةَبْمَكلاِب فوطي
 . الربح الز هب نت نأو] هو هلام ذ" كنم ةمرح ُمَظْعأ هللا دنع ٍنِمْوملا ٌةَمرحل

 . هجام نبال ظفللا

 لا هلا وسر نع امه هلا يضر وره ياو دیس يآ نعول ص( نكد دش يللا
 7 .هرانلا يف هللا مهّبكأل ؛نمؤم مد يف ذ اوكرّتْشا ضرألا لهأو ِءامسلا لأ نأ ول»

 . ؟بيرغ نسج ثیدح : لاقو يذمرتلا هاور

 ريق ةنيدنلاب لق : لاق امهتع هللا يضر سابع نبا نع يقهببلا ىورو (فيعض) (۱)- ٠٤١۱-۰
 الو مكي انأو لق لقي ! سالا اهيأ ايل : :لاقف ٌرينملا و ٌيينلا ةيصف ؟ةلتق ْنَم ملي مل لو هللا ٍلوسر ٍدْهَع ىلع
 .«ًءاشي ام لعق نأ لإ :هللْمُهْبَدعل ؟ءىرما ثق ىلع ٍضرألاو ءامسلا لأ حْ ول !؟هلتق نم ملي

 : لاف كك ٌيبنلا نع ة ةركب يبأ ثيدح نم ةريغصلا» يف يناربطلا هاورو (هريغل ص) (9) - نا د ل
 .هرانلا يف ْمهِهِوِجُو ىلع ًاعيمج هللا ْمُهبكَل ؛ ؛ملسم يلق ىلع اوممتجا ضرألاو ٍتاوامسلا لها نأ ول»

YorYنما: ا هللا لوسر لاق :لاق نع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (1)- 1497 -  

 .ههللا ةَمْحَر ْنِم سپ : هينيع نيب ٌبوتكم هللا يقل ؛ ملك رطَشب نمم ٍلتق ىلع ناعأ

 جيرخت يف مارملا ةياغ» يف هيلع تهبن تنك امك يواضرقلا خيشلا مث يوانملا هيف هد «فلؤملا نم اطخ ملسمل هوزع 0(
 4 Mee يف لاقف كلذ ىلإ هيبنتلا ىلإ ينقبس دق يجانلا تيأر مث, ٤۴۷(. مقر) «مارحلاو لالحلا ثيداحأ
 e فالخ الب ملسم يف ثيدحلا سيلف اهفذح نيعتيو ءددرت الب ةمحقم ةظفللا هذه

 ؛هيلع فوطغملاب دارملاو (۱۸۷ /1) «ةلاجعلا» و ةطرطخملا نم اهتكردتساو ةرامع ةعوبطمو لصألا نم واولا تطقس فز
 ينکلو - هتم ةدئاف ال وخل ناك الار ٠ «ىفخي ال امك ؛هجام نبال ظفللا' .: يتلا هلوق ميقتسي هبو «يجانلا هرهظتسا امك ؛يقهيبلا
 )١ e «ةحيحصلا# يف هتققح امك نسح هدانسإو + «سايع نبا ثيدح نمو (٤بعشلا» يف ف الإ يقهيبلا دنع هدجأ مل

 ظفاحملا َّنأ عمو ءهنم ةدايزلاو «(۳۹۳۲) «هجام نبا» نم حيحصتلاو ء«كتمرح نما :ةثالثلا ةعوبطمو ةطوطخملاو لصاألا (؟9)
 !!ةثالثلا اهكردتسي مل كلذ عم .«فنصملا اهطقسأ دقو اهتم دب الإ : :(5 /1817 ق) لاقو اهيلع هبن دق يجانلا
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 . (لتقا) ةملك متي ال ينعي (قا) :لوقي نأ وه : ةنييع نب نايفس لاق :دازو ''”يناهبصألاو هجام نبا هاور

 ناعأ ْنَم» :كي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا ثيدح نم يقهيبلا هاورو (ًادج فيعض) (۳) 1401
5 1 5 

 .«هللا ةمحر ْنِم سيا :ةمايقلا موي هينيع نيب بيك ؛ٍةملك رطشب ملسم ِءىِرْا مد ىلع

 : ال هللا ٌلوسز لاق :لاق هنع هللا يضر هللادبع نب بدنج نعو (هریغل ص) ۳ 7444 -)1١(

 جاج هب بذي امك هقيِرُِي نأ ملسم ءىرما مد ْنِم تفك ملم جلا نيبو يب وحب ال نأ ْمُكنم عاطتشا ِنَم»

 ابي الإ هنطَب يف َلَمْجَي ال ْنأ مكنم عاطتشا ِنَمو «هتيبو هيب هللا لاح ةّنجلا باوبأ ْنِم بابل ضيعت امَّلك

 . «ةئطب ٍناسْنإلا نم نيني ام لّوأ ّنإف ؛ َلَمَْيْل

 (فوقوم هنأ حيحصلا» :لاقو ًافوقومو ءاذكه ًاعوفرم يقهيبلاو «تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 بنذ لك» : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةيواعم نعو (هريغل ص) (11) - 4 ۲٤٤١

 . دمعت ًانمؤم لثقب ّلجرلا وأ «"آرفاك تومي لجرلا الإ ؛ُهَرفْغَي نأ هللا ىسع

 . ةداتسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «يئاسنلا هاور

 :لوقي ةا هللا لوسر ٌُتعمس :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (17)- 7445-8

 . ادّمعتم ًانمؤم لتقب أ «ًاكِرْشُم تومي ّلجرلا الإ ؛َُرِفْغَي نأ هللا ىسع بنذ لك

 . ةدائسإلا حيحص) :لاقو مكاحلاو ءاهحيحص» يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 !ساڳعلا ابأ اي : لاقف ٌلئاس هلأس هنآ ؛امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نعو (حيحص) (۱۳) - نب 5 وهل

 000 لاقف .ُهتَلأْسِم هيلع داعأف !؟لوقت اذام : هاش ْنِم ٍبَجْمُملاك سابع ُنْبا لاقف ؟َْت نم ٍلتاقْلل له

 هار قلعت لوتقملا يتأيف :لوقي ل مك تعمس [!ةَبوتلا هل ىَنأ١ : سابعا لاق [مث] .ًائالث وأ نيتّرم
 ٌبرل ٌلوتقملا لوقيف «ّشْرَعلا هب ّيتأب ىّتح مد هجادؤأ حش « ىرخألا د ديلاب هلتاق الم هيدي ىدحإب

 .«رانلا ىلإ هب ُبَهْذُيو تِن : لاقل هللا ٌلوقيف . ينلّتق اذه : َنيملاعلا

 . هل ظفللاو ««حيحصلا» ةاور هتاورو «طسوألا» : يف يناربطلاو «هنسحو يذمرتلا هاور

 ُءيجي» : لاق الڳ هللا لوسر نع دوعسم نبا ثيدح نم “"اضيآ هيف هاورو (هريغل ص) (14)- ٠-7448

 هدعب يتآلا رمع نبا ثيدح بقع هقاس ةريره يبأل ركذ الو دانسإ نود ۰ ۲/۹٤۳ /۲) يناهبصألا دنع ثيدحلا اذه :تلق ()

 . )5٠۳( «؛ةفيعضلا» يف جرخم امهالكو .هركذف «. . .ةياور يفولا : ًالئاق انه
 هقارهأ مد ءلمب ةنجلا نيبو هنيب لاحي ال نأ» :هدنعو ءريخأتو ميدقتب ءهانعمب ًافوقوم يراخبلا هاور اذك» :يجانلا لاق (۲)

 .*متأ يقهيبلا ظفلو ««لعفيلف

 . ةبرقع قباس الب هرفغي ال هنإف ؛لجرلا بنذ : يأ (. . .لجرلا وأ) . دما يقيل لالا: يآ )۳(

 راصتخاو . عمج اهيلعو ؛نيعلا رسك :ىرخأ ةغل اهيفو .مهضعب هحجرو .هريغو يرهوجلا رصتقا هيلعو ءنيعلا حتفب 20
 . يجانلا هدافأ ءاهرسكب (سعت) بئاغللو ءاهحتفب (ْتسَعَت) :بطاخملل لاقي نأ : ءارفلا

 .(۲۹۹۷) ؛ةحيحصلا» يف جرخم وهو «ناتدايزلا امهنمو ؛ًاضيأ "ريبكلا» يفز : :تلق (0)

 .هطرشل ًافالخ «عمجملا» يف هدروأف يمشيهلا هدلقو ءاداتسإ حصأو هنم متأب هريغو يئاسنلا دنع هنأ هتاقو ء؛طسوألا» :يأ (1)
 .(75948) ؛ةحيحصلا» : رظنا
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 ا لوقف ؟ينلك مف اذه لس !ٌبراب :لوقيف ولا يذ دنع اد حش هج اد انج نوما

 . هلل يه : ليق . نال ةرِملا نوكتل تلكَ : لاق

 ییا عتشأ 3: لاق الك يبنلا نع هنع هللا يقر نوم يبا نو (عيسص) (18)- YEA ل

 ارنا قلط یس بأ م :لوفيف اذه ٌءيجيف : :لاق «ّجاتلا سيل ا ًاملْسُم مويلا َلَّدَخأ ْنَم :لوقيف هونج تب

 َءيجيو ٠ .امُهَرِبي ْنأ كِشوي :ٌلوقيف .هيدلاو قع ىتحتاعب لزا مَ : لوقيف اذه ُءيجيو . جوري نأ كشزا : لوقيف

 تنا : كوب لكق ىنح هب نزا مل : لؤقيف اذه ُءيجيو .َتْنأ َتْنأ :لوقيف ءَّكَر رشا ىتح هب را ْمَل : ٌلوقيف اذه

 . ؟ّجاتلا هُسِْلُيو تأ

 .(هحیحص» يف نابح نبا هاور

oraقه : اقل للا وسر نع هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع ناو (عيحص) (17) - 71610 _  

 . لذ الو ًافْرَص هنم هللا لبن مَ ؛هلغقب "غا ًانيؤم لق

 ««هلتقب طبتغاف» : هلوق نع يناسغلا ىبحي نب ىبحي تلأس :ناقهد نب ٍدلاخ نع ىور مث ..دواد وبأ هاور

 : «[كلذ نم ئنعي] هللا رفغتسي ال «یده ىلع هنأ مهدحأ ئريف مهدحآ لتقيف «ةنتفلا يف نولتاقي نيذلا» : لاق

 ك0 ا ا «كلذ ريغ : ليقو :ةضيرفلا :(لدعلا) و . ةلفانلا :(فرصلا)

 1 ا 1١١[. /جحلا

 : نم "اقنع جررخب# : لاق ال يلا نع هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (هريغل ح) (۱۷)- iol مورس
 "وح ريغب است ل نمو ءرخآ ًاهلإ هللا عم ّلعج ْنَمَو دیه راج لك :ةئالثب مويلا ُتلُكُو : ُلوقي ملكي رانلا

 ] . منهج" ادارمط يف مُني .مويلع يون
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 ` )۱۳۸١(. «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «يبهذلا هقفأرو . «دانسإلا حيحض» )٤/ 0٠0(: لاقو مكاحلا هتاف : تلق 0(

 (ذواد يبأ) خسن ضعب. يف عقوو «يتأي امو «يقهيبلا ننس» و ةطوطخملا نم بيوصتلاو «ةلمهملا. نيعلاب (طبتعاف) :لصألا ()

 آلا ءرورسلاو حرفلا وهو ءةمجنعملا نيغلاب (ةطبغلا) نم هنأ ىلع لدي يتالا يوارلا ريسفت» : يجانلا لاق . ةلمهملا نيعلاب
 رصتخما يشاوح يف فنصملا هلقن اذك . .ديعولا اذه يف لخد هلتقب حرفو ًانمؤم لوتقملا ناك اذإو. :همصخ لتقب حرفي لتاقلا

 .«صاصق نعال ًاملظ هلتق هنأ ديري : لاقو ةلمهملا نيعلاب (طبتعا) ةظفللا نأ يباطخلا نع لقن مث .«نتسلا

 ةغل يف ةنكاسو .زاجاحلا ةغل يف عابتالل ةمومضم نونلاو «قلعلا يه :لاقيف «ثنؤت زاجحلاو :ركذم وهو.؛ةبقرلا :(قنعلا) (۳)

 مل امب نوعيشتملا نوملاعتملا نولهاجلا هنع لفغ امم وهو «هريغو )/4١٠( «دنسملا» نم بيوضتلاو «(ءارمح) :لصألا )6( 

 يف ::(!)انلق" :مهلوقب «حيحصلا ةاور امهدحأ ةاور . . .» - )٠١/ ۳۹١( يمثيهلا هغبتو - فلؤملا لوق اوبقعت دقف ءاوطعي

 فعضأ مهو «مهعجارم نم وه الو «يناربطلا يدانسإ دحأ يف وه سيلف ءاوبذكو'!؟تفيعض وهو يفرعلا ةيطع عيمجلا دانسإ :

 :اثيدح ردض دقو :(1715) «ةحيحصلا# نم سداسلا دلجملا يف ًاحورشم ةارت امك يناربطلا خيش نم هتلعامنإوب !كلذ نم

 ىلع قلعملا لوق ةلفغلا هذه نم بيرقز !!ًاضبأ يناربطلا دانسإ يف هنأ مهلهج غلابل اوتظ «دنسملا» يف ةيطع اوأر امل مهّنكلو

 قسي ملو .٠٠ .يذمرتلا دنع . .:.ةريره يبأ ثيدح هل دهشي نكلو» : ةيطع فعضب هلعأ نأ دعب ۳۷١( /۲) ؟ىلعي يبأ كتسما

 وهؤ EEN -۲۳) ينأي اميف ىرتس امك لتقلا ةلمج ةريره يبآ ثيدح يف سيل هنأل ءاطخ قالطإلا اذهو . هنتم

 .ًاححصم (017 مقر) «ةحيحصلا» يف ًاضيأ جرخم

۹ 



 دمحأ هاور

 نانيع اهل ءِقْلُذ يتلط يتأط ٍناسلب ملكت رانلا نِ نع جْرْخَن» :هظفلو زارا (فيبض) (4) 11484

 لف نمو «دينع راب لکيو رَ ًاهلإ هللا َمَم لَمَج نم ُتْرِمُأ ين : لوقتف ؛هب ملكت ناس اهلو امه رص
 .«ماع م سمي سانا رئاس لبق مه نِ ءس رغبات

 .يفوعلا ةيطع امهيدانسإ يفو
 . "هيلع ًافوقوم هلوق ديعس يبأ نع يور دقو . حيحصلا ةاور امهدحأ ةاور نيدانسإب يناربطلا هاورو

Yio Totٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۱۸) -  
 . «ًاماع نيعبرأ ةريسم ْنِم ُدَجوي اهحير َّنإو نجلا ةحئار ْحَرَب ْمَل ًادهاعُم لتق ْنَم» :دال هللا

 .هل ظفللاو «يراخبلا هاور

 هةَمَّذلا لهآ ْنم الينق لعق ْنَم» :لاق هنأ الإ ؛ يئاسنلاو (حبحص)

 .اهمشي ملو اهحير دجي : يأ «ءارلا حتفب (ْحَرَي ْمَل)

  )۱۹(- ۲٤٥۳۴-۱:لوقي ةا هللا لوسر ُتعمس : لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو (حيحص) ١مَنْ

 اًنجلا هيلع هللا مرح ؛هِهْنُك ريغ يف ًادّماعم لت .
 .دواد وبأ هاور

 و

 .؛اهحير شب نآ» :دازو يئاسنلاو (حيحص)

 ٌدَجوتل اهحير َّنإو نجلا حير ذج مل ؛ةّمذلا لهأ ْنِم الجر لق ْنَم١ :لاق يئاسنلل ةياور يفو (حيحص)
 . ًاماع َنيعبس ةريسم ْنِم

 ُحَرَي ْمَل ؛ اهّقَح ربغب ةدّهاعم اسف لق نم : لاق :هظفلو «؟هحیحص يف نابح نبا هاورو (هريغل ص)

 . «ماع ةئم ةريسم ْنِم ٌدجوتل نجلا حبر نإو ٠ نجلا ةحئار

 . هل دهع ال نيح هيف هلتق زوجي يذلا هتقو ريغ يف يأ :(ههنك ريغ يف)
 (هسفن ناسنإلا لتق نم بيهرتلا) ٠

 ْنِم ىّدَرَت ْنَم» : اک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) 7404-5
 هٌمف ٍ؛هَسْفن لتقف اُس یت ْنَمو ؛ًادبأ اهبفًادَّلَحُم ًادلاخ اهيف ىّدرتي منهج ران يف وهف ؛هّسفن لتقف ءٍلبَج
 ران يف اهب ًاًجوتي هدي يف ةتديدّحف ؛ةديدحب هسفن ّلتق ْنَمو دبا هيف الخ ًادلاخ منهج ران يف احب هدي يف
 . ادب اهيف ًادلاخ منهج

 . يئاسنلاو «ريخأتو ميدقتب يذمرتلاو ءملسمو يراخبلا هاور

 :هلوقو )١199(. «ةحيحصلا# رظناو . بابلا اذه نم "حيحصلا» يف اهنودب وهو «ةئم سمخلا ةلمجل انه هتدررأ امنإ :تلق )١(

 .- هدهاوشل «حيحصلا) يف وهو - دمحأ ثيدح دانسإو - انه - رازبلا ثيدح دانسإ ينعي «امهيدانسإ"

 .[ش] . عضوملا اذه يف لصألا يفو «هدمحأ هاور» هلوق دعب «حيحصلا" يف خلإ .٠ . . يناربطلا ءاوررد :هلوق (۲)

۳۱ 



 ٠ . منهج ران يف هاّمحَتب تي هدي يف همس امس اسَح نمو : ا و

 11. هسفن.اهب برضي : يأ ؛ًازومهم (اهب اجو . كلهف هريغ وأ لبجلا نم هسفن ىمر : يأ (ىَدرَت)

 : زاب يف اهن ةه "ولدت ب يذلا» : ل هللا لوسر لاق : : لاق هنغو (حيحص) (1) - tos موو

 . «رانلا يف محق جت يذل راد يفت ع هت م يشار

 ©9يراخبلا هاور

 هيلا اذه يع كلاي نإ ندي اقدح: :لاق يرصبلا نسحلا نعو (حيحص) (")- 7105-14

 ليقف " حارج ٍلجنرب ناكا :لاق ب هللا لوسر ىلع بذك بدنج نوكي نأ فاخن امو ءًائيدح هنم انيسن امف

 . ؛ًةنجلا هيلع ُتْمّرَحَف- «هسفنب يدبع يِنَرَدَب :ٌهللا َلاقف «ٌةَسفن

 ا «عزجف ٠ حرج هب ٌلجر مكّلبق ناک نميف ناک : لاق :ةياور يفو (حيحص)

 : . ثيدحلا (هسفنب (* ”يدبع ينرداب : هللا لاقف «تام ىتح مدلا أقر

 حو 5 0 مكلْبق ناك ْنّمِم ناك ًالجر َّنإ» :لاق : هظفلو لسمو «يراخبلا هاور (حيحص) .
  .هةّنجلا هيلع تمرح دق : مكبر لاق «تام ىّنح ُمدلا ِاَقرَي مل ٠ ماجن ياك نر ايع حا لال كي

 :يآ زمهلاب ماعلا .باشنلا ةبعج :فاكلا رسكب (ةنانكلا) . هنایرج. نكسو فج : يأ ًازومهم (أقر)

 . اهرجفو اهسخن

 یتأف «ةحارج وب ثناك الجر نأ: هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نعو (هريغل ص) (4) - ٥-۲٤٥۷

 .2 يبل هيلع لب ْمَلَف ءهَسْفن هب حَبدف ًاصقشم ذخأف ءهلانَرَق

 . 'هحيحص) يف نابح نبا هاور

 حتفو ةمجمملا نيشلا نوكسو ميملا رسكب (صقشملا) و .باشنلا ةبعج :ءارلاو فاقلا حتفب (نّرَقلا) .

 مرسلا ليقو .ليوط لصن هيف مهس :ليقو .هدحو لصنلا وه: ليقو . ضيرع لصن هيف مهس :فاقلا
 . لاصتلا نم ضرعو لاط ام وه : ليقؤ

of"ا لا لوسم لب هلأ: هربخأ كاَحضلا ّنْب باث َّنأ ؛ةبالق يبأ نع [حيحص) (6) - 7 هل  

 1 u . لمعلا سنج نم ءازجلا نآل رانلا يف نعطلاو قتخلا ناك امنإو .اهمضو نيعلا حْفب (نعطي) ر . نونلا مضب 00(

 الو «ةثالثلا نوقلعملا اهل هبنتي مل كلذ عمو «يجانلا ظفاحلا كلذ ىلع هبن دقو «يراخبلا دنع تسيل محقتلا ةلمج : تلق )1(

 دنسب مامتلا اذهب ةريغو دمحأ اهاور دقو ءدحأل اهزعي ملو: ءاهيلع رم ظفاحلا نأ ةبارغلا نكلو . .ةلشنش يهف ءةبارغ

 يتأيو «ةمايقلا موي هب بذع ءيشب هسفن لتق نمو": هلوق ومع اهل دهشيو ء(۲۱٤۳) «ةحيحصلا" يف هتنيب امك « حیحص

 .نيثيدح: دعب يتلا كاحضلا نب تباث ثيدح يف

 هام تا نإ مرو اطال عااطصا يفرهو هاا فيفخو مجبل هالا شب رخ وب ميجلا رسكب حارجلا .()

 .ًامرو ىمسي كلذ ليقو دحاو فيوجن ىلإ مرولا وضعلا فيل يف ةقرفتملا

 اذإ هارو دكا هيل تردب نم يتيم أ : :ينردب :لاقي . هفنأ فتح هحور هللا فبقي ىتح هربص مدع (ةردابملا) ىنعم 2

 1 .هيلإ ترداب كلذو. .تعرسأ

۲ 



 . لاق امك وهف اوكا ا AE : لاق لب هللا لوسر َّنأو «ةرجشلا تحت
 ىمَر ْنَمو ءهِلْدَمك نمؤملا ُنْمَلو «ُكلَيال امبف رت جر ىلع سلو «ةَايقلا موي هب َبْذُع ءيشب هت لق نتو

 . ةمايقلا موي هب َبَذَع ؛ ءيشب ُهَسْفت حب ْنَمو «هلنَقَك وهف ٍرْفكب انمؤم
 :لاق لكك يبنلا َّنأ :هظفلو «هححصو يذمرتلاو «راصتخاب يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ُهَسْفن لعق ْنَمو «هلتاقك وهف رف يؤم فذق ْنَمو ؛هلتاقك نمؤملا ُنِعالو كمي ال اميف ٌرذن ءرملا ىلع ّسيل»
 ٠ .هقمابقلا موب هَسَْ هب لَ امب هللا لع ؛ ءيشب

 وه ىقتلا ال هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (حيحص) (5) - ۷ ۲٤۵۹

 ٍباحْصأ يفو ءْمِهِرَكْسَع ىلإ نورخالا لامو هِركْسَع ىلإ يب هللا لوسر ّلام اًملف ءاولتتفاف ّنوكرشملاو

 اجا امك ٌدحأ مويلا ان ازجأ ام :اولاقف .هِّيسب اهرب اهم الإ ةذاف الو اش مهل عد ال لج الگ هللا وسر
 . رانلا ٍلْهَأ ْنِم مهنا امأ» : ال هللا لوسر َلاقف !ٌنالف

 .ًادبأ هيحاصأ انآ : موقلا َّنِم لجر لاقف ؟رانلا لهأ ني اذه ناك نإ نجلا لأ ماني : اولاقف» : ةياور يفو

 لجتساف اديدش ًاعرج لجرلا حرف: :لاق عم عرشأ عّرشأ اذإو عم َفَقو فّقو املك «هعم جرخف : لاق

 هللا ٍلوسر ىلإ جرا جّرخَف !ُهَسْفَت َلتقَف هقيَس ىلع لمحت من هيَ َنيب بابو ضزالاب قس عضوف «تؤملا
 مظغعاف «رانلا MEE لاق .«؟كاذ امو» :لاق . هللا ٌلوسر َكّنأ ُدَّهْشَأ :ٌلاقف دك

 لص عضوف ءتوملا َلَجْمتْساف ءأديدش ًاحْرُج َحرُج ىتح ولع يف جرخف .هب ْمُكَل انآ :ٌتلقف «كلذ ٌسانلا

 ٍلهأ لمع ُلمعيل لجرلا ّنإ» : ةي هللا لوسر لاقف .ةَسْفن لتقف هيلع لئاحت م ديف ني هاو « ضرألاب هفّيس

 ٍلْهَأ ْنِم وهو ءِساّنلِل ودّي اميف رانلا يلهأ لمع لمعي َلُجرلا نإو ءرانلا لهأ ْنِم وهو ءساّئلل ودّي اميف نجلا
 .«ةنجلا

 . ملسمو يراخبلا هاور

 نع تدرفنا يتلا يه :امهيف ةمجعملا لاذلا ديدشتو ءافلاب :(ةَّذافلاو) .ةمجعملا نيشلاب :(ةّداشلا)

 ٠ ..اهنع درفناو ةعامجلا قراف نم لك ىلإ لقتف «منغلا نع ةدرفنملا يف كلذ لصأو «ةعامجلا

 ءهبرض وأ املظ ناسنإ لتق ناسنإلا رضحي نأ نم بيهرتلا) ١

 (قح ريغب ملسم رهظ درج نميف ءاج امو
 : لاق كي ّيبنلا نع - كي يبنلا باحصأ نم ناكو - رحلا نب ةشرخ نع (فيعض) ۸ ٠٤١١ - )١(

 . ةَطْحَسلا هبت ًامولظم نوكي نأ َُّلَمَل ؛ًاليتق مكذحأ ذهشي ال»

 مهيلع ٌةطخّتلا لرل ؛ًامولظَم لمي نآ ىسَمْف» :لاق هنأ الإ ؛يناربطلاو «- هل ظفللاو  دمحأ هاور

 . ؟مهعم هبيصتف

 . ةعيهل نبا الخ ؛«حيحصلا» لاجر امهلاجرو
 نمي ال» : ا هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (1) 1405 - 0

 . نع اوم مل َنيح هرّضَح ْنَم ىلع ٌلزنت : ٌةتمَلا نف امْلُظ لج هيف لقب تب افق وم مكّدحأ
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 1 نسجل دانسإب يقهيبلاو يناربطلا هاور
Yaa.ْنَم» : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر 2")ةمام أ يبا نعو (ادج فيعض) 06 - 1461 ب  

 ا 0 . ؛نابضغ هيلع وهو هللا يَ ؛ٌقَح ٍريغب ٍمِلْسُم َرهظ درج

 ا ."ديج دانسإب ؛طسوألا» و ؛ريبكلأ» يف يناربطلا هاور 1

)٤( - ۱٤۸ - o1ٌرھظ : كلي هللا وسر لاق : : لاق ُهنع هللا يضر َةَمّضِع نع يورو (ًادج ُكفيعض)  

 ا . 'هّقحب الإ ئمح نمؤملا

 . يراصنألا يمطخلا كلام نبا وه اذه ةمصعو . يتاربطلا هاور

 !  (ملسملاب ةتامشلا راهظإ نم بيهرتلاو ؛ «ملاظلاو يناجلاو لتاقلا نع وعلا يف بيغرتلا) - ۲

 ىطغأف ٌةّيواعم ٍدهع ىلع ٍلُجر مق ٌلجر ٌمَشَه : :لاق ٍتباث نب ٍّيِدَع نغ (فيعض) (۱) - ۱٤١۹-۲
 اا وتم :لوقي لب هللا لوسر ٌتعمس يئإ : ٌلُجر لاقف «اثالث ىطغأ ىَّنح لبق نأ ىبأف هيد

 ٍ ش .«َقّدَصت موي ىلإ دلو موي ْنِم هل ةراَّمك ناك

 .«9نايبظ نب نارمع ريغ ؛«حيحصلا# ةاور هتاورو :نلعيوبأ هاوو

 #4 هللا لوسر ٌكطنس : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نغو (هريغل ص) (1) - Yil ل م“

 , «هب ٌقّدَصت ام لم هنع ىلاعتو رابت هللا رقک الإ | ؛اهب ٌقَّدصتيف ةحارج هدسَج يف حرج ىلجر نم ام : :لوقي

 0 ا ةلاعرو دبع أوز

 هللا قوس لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نُ رباج نع يوُرو (ادج فيعض) (۲)- ٤-۱٤١۰

 نبق ا نم ا مك نيملاروحلاَنِ وذو «ءاش جلا باوبأ يأ نم لع نامي عَ نهب ءاج نم ثالثا : ا

 وآ أ :ركب وبأ لاقف .««دحأ هللا وه لقا ارم ٌرشع ةبوتكم ةالص ّلك رد يف أرقو «هلتاق نع اًمَعو ءًايفَح

 . (ًنُهادخِإ وأ» :لاقف !هللا لوسر اي ّنمادحإ

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 .هوحنب ةملس مآ ثيدح نم (*ضيأ هاورو (فيعض) ()- ۰
 ءراضنألا نم ٍلُجْر يس ٍشبرق ْنِم ٌلجر قَد :لاق رْفَسلا يبأ نعو (فيعض) (4) 1455 _ "ههه

 .(448/58/) ؟مارملا ةياغ» يف جرخم وهو «لوهجم رخآو «فيعض وهو (يلع نب لدنم) هيفو ؟فيك :تلق (۱)
 .هريغو "يناربطلا» و ةطوطخملا نم بيوصتلاو ؛«ةريره يبأ) :لصألا (؟)

 «قيقحتلا نع: زجعلاو «ديلقتلا مؤش نم كلذو «نوقلعملا ةثالثلا مث يرامغلاو يوانملا امهب رتغاو «يمثيهلا هعبتو ؛لاق اذك (۴)

 .هرظن هيف" :يراخبلا لاقو e «ينالقسعلاو يبهذلا لاق امك دمتعم ريغ يناربطلل خيش هيفو

 )۱۲۷١(. ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو

 .(4481) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ٠ . ؟رظن هيف : يراخبلا لاقو “نيل هيف ؛ ؛ينغملا» يف يبهذلا لاق €3(

 3 )۱۲۷١(. ؟ةفيعضلا# يف اهتي ؛ للع هيفو ؛2955 /۳۳۵ /۲۳) ریبکلا» يف هاور امنإو ء؛«طسوألا» يف هاور هنأ مهری اذه ()

 . ؟تارم رشع# : هيف سيل هنإ

۳4 



 . هتم َكيِضْرْنَس انإ : ةيواعم هل لاقف « ينِس قد اذه نإ !نينم ةمؤملا ٌريمأ اي : ةيواعُمل َلاقف «ةيواعم هيلع ىدْئَتْس 4

 وبأ لاقف ءةّدنع لاج ِءادردلا وبأو «كيجاصب ٌكناش :ٌةيواعم لاقف GE ةيواعم ىلع دخلا 0

 هب هللا ُةَْفر لإ هپ قصتي هِدَسَج يف ٍءْئيشب ُباصي ٍلُجر نم ام» :لوقي لڳ هللا ٌلوسر ُثعمس : ءادردلا

 ٌةاَعَوَو ياندا تمس : لاق ؟لي هللا لوسر ْنِم هتشمس َتْنأ : ٌيراصنألا لاقف . (ًةئيطخ هب هنع طحو و

 .لامب هَل َرمأف .كْببحأ ال َمرَجال : ٌةيواعم هل لاق . ُهَل اهُرَذَأ يئإف .: لاق . يبلق

 هجام نبا ىورو .«ءادردلا يبأ نم ًاعامس رْمَّسلا يبأل فرعأ الو «بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . عاطقنالا الول نسخ هدانسإو ؛ءادردلا يبأ نع ًاضيأ رفسلا يبأ نع هنم عوفرملا

 » :لاق "1 يبنلا نع] كي هللا لوسر ٍباحضأ ْنِم ٍلُجر نعو (هريغل ح) (5) - 141
 .«هل ٌةراَّمَك ناك ؛ لجو َّنع هلل ۀکرتف یدسج يف ٍءيشب َبيصأ

 .دلاجم ةياور نم ًافوقوم دمحأ هاور

 :لاق ا هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر فوع نب نمحرلادبع نعو (هریغل ص) (۳) 1457 - ۷
 ْنَع دبع وفي الو ءاوقّدصتف ءةقدص نم لام صفي ال : ٌنهيلع ًافلاحل تنك نإ هديب يسفن يدّلاو  ٌثالث»
 .هرفَق باب هيلع هللا حق الإ ؛ةلاسم باب دبع حقي الو ءةمايقلا مويأَرِع اهب هللا هداز الإ ؛ٍةمَلظَم

 E ضر تا يلوا عادا

 : هيف لاقو «ةملس مأ ثيدح نم «طسوألا» و ؛ريغصلا» يف يناربطلا هاورو (فيعض) - 145 - )١(

 . هللا مكٌرب اوفغاف رع اهب هللا هدا الإ ؛ةَمَلَظَم ْنَصَلُجَر اقع الو»

)٤( - YEY _ Feoكي هللا لوسر حمس هلآ ؛هنع هللا يضر يرامنألا ةشبك يبأ نعو (هريغل ص)  

 ٌدبع َمِلَظ الو «ةقدص ْنِم ٍدبع لام صقن ام :لاق . «ءوظَقحا ًايدح مكُتدحأو هيلع مق ثالثه :ل

 ءِرْفَق باب هيلع هللا حت الإ ؛ةلاسم باب دبع حت الو هللا مُكَرِعُي اوفغاف رع هللا هداز الإ 2000

 .ثيدحلا «. .اهُّوُحَن ةملك وأ

 1١. /صالخإلا ١ ىضم] .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو - يذمرتلاو دمحأ هاور

 تصقن ام» :لاق ب هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (0) 5454-8

 . «ٌلجو َّرع هللا ُهَمَقَر الإ ؛هلل ٌدحأ عضاوت امو ءًَرع الإ ِوْفَمب ادبع هللا دز امو «ٍلام ْنِم ةقدص

 ا دفنا يذمرتلاو ملسم هاور

 ْنأ هرس نم : لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ٍبعك نب يبا نعو (فيعض) )٩( - ل كالا

 .هدَعَطَق نم لبو همر نم طقيو ثمل نك فلق ؛ ؛ُتاجردلا هل َمَقْرُو «ناينبلا هل َفَرْشُي

 . هرجضأ : يأ 0(

 نم هريغو فلؤملا ةخسن يف ةتباث ريغ اهنأ رهاظلاو 'ءريثك نبا ريسفتو «عمجملا» و «ةطوطخملاو لصألا نم تطقس )(

 . ملعأ هللاو «برقألا وهو ءهنم ةعوبطملا يف ةتباث يهو .دنسملا»

۳0 



E E دانسإ ححصو مكاحلا هاور 

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع يورو (ًادج فيعض) (۷) - 1476 - ممول

 نبع زوج زل ع كد لاق !هللا وسر اي معن :اولاق . «؟تاجّردلا هب هللا عري ام ىلع مکا الأ» : ایک

 ا .«كمطق ْنَم لِصَتو َكَمَرَح ْنَم يطعتو ءكّمّلَظ ْنَمع وفغتو
 : :"يناربطلاو رازبلا هاور

 ْنَم ٌثالث» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ًادج فيعض) (8)- ١455-17
 :لاق ؟يّجأو تنا يباب !هللا لوسر اي يه امو :اولاق .«هيمحرب جلا ُهلَحْدأَو ریس ًاباسح هللا ُهَبّساح هيف ّنك
 . هلا ٌلُخدت كلذ َتْلَعَف اذإف «ٌكملظ ْنَّمَع وفعتو «كَمطَق ْنَم ْلِصَتو َكَمَّرَح ْنَم يطعت»

 اذإف :لاقد :هيف لاق هنأ الإ ؛هدانسإلا حيحصاا : لار اجتاز طرا يأ ف يناربطلاو رازبلا هاور

 .««هيّمحرب نجلا هللا كلخذيو «ًاريسي ًاباسح َبّساحت ْنأ» :لاق ؟هللا لوسر اي يل امف كلذ ُتِلعف

 ناس يبأ “نع ىيحي نع يماميلا دواد نب ناميلس ةياور نم ةثالثلا هاور» :(ظفاحلا لاق)

 1 : . هاو اذه ناميلسو

oYعمقا ىلع كل ال : هلي ّئيبنلا لاق : : لاق هنع هللا يضر يلع نعو (فيعض) (8) - 1459 -  

 . «َكَمَلَظ ْنَكَع َوْفْعَت نأو «َكِمّرَح ْنَم َيطْعُتو «َكَعْطَق ْنَم لص ْنأ ؟ةرخآلاو ايندلا قالخأ

 .هنع روعألا ثراحلا ةياور نم «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 :لاق قمنا نأ: ؛امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (1) - ند كلا
 ٠١[. /ءاضقلا ٠١ ىضم] .«مُكل رفعي اوُرْفْغاَو ءاومَحْرُت اومَحْرأ»

 .ديج دانسإب دمحأ هاورأ

 ل نم ءو هلا لور لا : هللادبع نب ريرج ثيدح نم هل ةياور يفو (هريغل بص) (۷) ٠-1435
 . هل رفعي ال رفغي ال ْنَمو «هللا ُهْمَحْرَي ال نسانلا محْرَي

 لب هللا لوسر فيس مئاق يف اندجو : : لاق هنع هللا يضر يلع نعو (هريغل ص) (8)_- ۷ ۴۰

 .«كبسفن ىلع ولو ٌّقحلا ٍلُثو «كيلإ ًءاسأ نم ىلإ ْنِسْحأو ؛كّعطق نم ْلِصو «كَمَلَع نمع فعا»

 :«محرلا ةلص» 1 /ربلا -۲۲] يف عرنلا اذه نم ثيداحأ يتأيو 4“ را ملو «يردبعلا نيزر هركذ

 00 .«بيغرلا قيلعتلا» يف اهب ىرخأ للع هيف : تلق )1(

 ' .باذك وهو «يتمسلا دلاخ نب فسوي ۱۹١۷( /۳۹۸ /۲) رازبلا دانسإ يفو' 7 /ربلا -۲۲) يف يناربطلا طفل يتأيو : تلق )(

 هب حرص «ريثك يبأ'نبا وه ىيحيو «تبثملا هباوصو «(نبا) :ةقباسلا ةعبطلاو )١١/709/5( ةيرينملا ةعبطلا يف اهلدب ىف

 «كرذتسملا» يف اذكو :(5911) «نيرحبلا عمجم# يف اذكو ء(00554 مقر ۰ ٩ /۲۷۹/۱) ةدطسوأ» يف يناربطلا

 : ٠ .[ش] ٠(. ا ۰1/۳۸۳ /۲) «راتسألا فشک» و (018/)

 = (ةحيحصلا يف وهو ؛هنع حيحص دانسإب « ةطوطخملا ةزيزعلا رداصملا ضعب يف يلع ثيدح نم هلل دمحلاو - هتدجو دقل )€(

۹۴۹ 



 .«هيلع وعدت تلعجف «ٌءيش اهنم رس اهنأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (8)- ۹ ٤1۸

 . اهن يخّبسُن ال» : #4 هللا لوسر اهل لاقف

 .دؤاد وبأ هاور

 . هيلع كئاعدب ةرخالا يف كرجأ نم يصقنتو «ةبوقعلا هنع يففخت ال : يأ ؛(هنع يخبست ال) ىنعمو

 ..ةمجعم ءاخو ةدحوم ءاب مث «ةلمهم نيسب وهو «فيفختلا : (خيبستلا) و

)١ ٠١-1454 1Yٌدابعلا َفقَو اذإ» : لاق يلا نأ ؛هنع هلا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض)  

 ؟ءالؤه ْنَم : ليقف «ةّنجلا باب ىلع اومحدراف امد نطقت مهياقر ىلع مهفويس يعضاو ٌموق ءاج ؛باسحلل

 :ةيناثلا ىدان مف . جلا ٍلُخْديلف هللا ىلع هرجا نم ميل : دانم ىدان م «َنيقوزرم ًءايخأ اوناك ٌءادهشلا :ّليق

 ىدان مث . سانلا ٍنع نوفاعلا : لاق ؟هللا ىلع هرجأ يذلا اذ ْنَمو :لاق . للا لحذف هللا ىلع هرجا نم م

 :«باسح ريغب اهولخدف ءأفلأ اذكو اذك ماقف . نجلا لخلف هللا ىلع هرجا ْنَم مقل : ةثلاثلا

 . "نسح دانسإب يناربطلا هاور

 كح هانْيأر ْذِإ لسلاج ةا هللا لوسر انيب : لاق ًاضيأ سنأ نعو (ًادج فيعض) (11)- ۸ ۱٤۹۹

 نيب ايٿج يتمأ ْنِم نالُجر» :لاق ! ياو تنا يبأب ؟هللا لوسر اي َكَكَحْضأ ام :رمع هل لاقف «مايانُت تدب ىَّبَح

 نم ملو كيخأب عَ فيك : هللا لاقف .يخأ ْنِم ,ىتمّلظَم يل ڏخ !ٌبر اي : امهدَحأ لاقف دّرعلا بر ُيدَي

 .ٌمويل كلذ نإ : :لاق مث ڈ ءاكبلاب وكي هللا ٌلوسر انيع ثّضافو .«يرازوأ ْنِم ْلمْحَيْلف !ٌبر اي : لاق ؟ٌءْيَش هتانسح

 !ٌبراي :لاقف « مقرف ءرظناف ٌكرصب را : بلاطلل هللا لاقف «مهرازوأ ْنِم مهنع لمحي نأ ٌسانلا ُج جاتخي ٌميظع

 ؟اذه ٍديهش ّيأل ؤا ؟اذه يتصل ذأ ؟اذه حب يأل ولولا ةلَلكم «ٍَهَد ْنِم ًاروصقو بهذ نم َنِئادم ىرأ

 ْنَع َكِوُفَمِب :لاق ؟اذامب :لاق ُهكِلْمَت تأ : لاق ؟كلذ ُكِلْمَي ْنَمو !ٌبر اي :لاق نّمثلا ىطْعَأ ْنَمِل :لاق

 دنع ال هللا لوسر لاقف . منجا ةلحذأو «كيخأ دَ ذخَق :هللا لاق . هنع ُتْوَفَع دق ياف !ٌبر اب : لاق «كيخأ

 .«نيملسملا َنيب ٌحِلْصُي هللا نف ؛ مكن َتاذ اوحلضأو هللا اوفا : كلذ

aلاقو .هنع سنأ نب ديعس نع يطبحلا ةبيش نب دابع نع امهالك ؛«ثعبلا» يف يقهيبلاو  

 . لاق اذك ءادانسإلا حيحص) : مكاحلا

 الد : لك هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر عّقْسألا ِنْب : ةلتاو نعو (فيعض) (۱۲) - 140:4

 .٠ ؛كيلتبَيو هللا ُهَمَحرَيَف ؛ٌكيخأل ةَ ةتامشلا رهظت

نم عمس دق لوحكمو «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور
 ."!«ةلئاو 

 «ةحيحصلا# يف هتجرخ كلذلو «حيحص هقرط دحأو «ةبقع نع اهدحأ دهاوش اهل نكل وفعلا ةلمج هيف سيل نكل «(1511) =

 .(۳ /ربلا -۲۲) يف يتأيسو .(۲۸۱۱)

 . اةقرسلاب هقحتسا يذلا مثإلا هنع يفخت ال» : يأ :«ةياهنلا» يفو 6

 ١4(. /داهجلا ١؟) نيسحتلا اذه ىلع مدقتملا قيلعتلا رظنا (۲)

 .ثيدحتلاب حرص اذإ الإ هلثم ةياورل نئمطن ال سفنلاف ؛«نازيملا» يف يبّمذلا لاق امك سيلدت بحاص هنكل ءمعن :تلق (۳)
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١ 4/1 Poy.ريع نم : لي هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نعو (عوضوم)(۱۳)-  

 انا ل د .هنم بات دق بنذ نم :اولاق :؟'”دمحأ لاق .ُهَلَمْعَي ىَّبح ْتْمَيْمَل ؛ ندب هاخأ

 نب ڈاعم كزدي مل نادعم نب دلاخ « لصتمب هدانسإ سیلو «بيرغ نسحأ ثیدح» :لاقو يذمرتلا لقا 1

 (اهنم ءيش ىلع رارصإلاو «بونذلا نم تارقحملاو رئاغصلا باكترا نم بيهرتلا) 7
 أطخأ اذإ دبا َّنإ). :لاق كو هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعا(نسح) (1) - 11456 -*هالا

 (نارلا) وهف «هبلق َولْعَت ىنح اهيف دي داع نإف « لقص رقْفَتساو عزن وه ناف «ًادوس عع هيلق ين ثقي ةنيطخ

 1 .04َنوُبِسْكي اوناك ام ْمُهِبوُلَق ىلع نار لب الك :ئلاعت هللا ركذ يذلا
 50 يف ناٻح نباو «هجام نباو يئاسنلاو .«حيحص نسح اثيدح» :لاقو يذمرتلا هاوز

 0*5 ۱١] /ءاعدلا ٠١ ىضم] .؛ملسم طرش ىلع حيحص) :: امهدحأ يف لاق نيقيرط نم مكاحلاو

 ١ .ةآرملا يف خسولا هبش ةطقن يه : : قوف ةانثملا ءاتلابو نونلا مضب ُةَتكدلا)
 00 ل

 ولا يی زجر درب جن جرا جف ١ لا ےس رقحف ياس

 : .هاهيف اوفّدَق ام اوجضْنأو ران اوجّجأو «ًاداوّس اوعَمج ىتح

 لار ينا ةمحأ لاج يبو ءااطقلا نارد ةيور نم هلك يعل رز طا روع ذر ١
 . "حيحصلا»

 نإ: هلوأ يف لاقو «هنع صوحألا يبأ نع يرجهلا ميهاربإ قيرظ نم هوحنب ىلعي وب أ هاورو (هريغل ص)
 يهو ar كلذ ٍنودب مكنم ىضاريس هّنكلو «برعلا ضر يف ٌمانصألا د بعت نأ نعي دق ٌناطيشلا

 . ثيدحلا ؛ةّمايقلا موي ثاقبوملا

 ١[. /ءاضقلا ٠١ ىضم] . هيلع ًافوقوم يقهيبلاو يثاربطلا هاورو

 مکا : :لاق ل هلا لوس نأ ةهنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (خيحص) (۳) - نقف فل ا

 ىتح ءووغب اذ ءاجو ءووعب اذ ًءاجف ءِاو ّنطب اولزن موق لَك ؟ٍبوُنذلا تارقحم لم امّنإف «بوثذلا ِتارّقحمو

 ء(ينادمحجلا ديزي يبأ نب نسحلا نب دمحم) هعاطقنا عم هداتسإ يفو ؛ثيذدحلا اذه يف يذمرتلا خيش عينم نب دمحأ وه :تلق )١(
 ءاذه يف اولاق مهنأ ؛هقفلاو ءملعلا اذهب ةثالثلا نيقلعملا لهج نم نإو .(۱۷۸) ؛ةفيعضلا" يف جرخم وهو «باذك وهو

 اار ينعملا ناك اذه دارا يفي تعي ال فعلا ذيدع ناك اا اويلي عاق. عار وسع : هلبق يذلاو .

 : !؟یرت امك ىنعملاو ظفللا يف ًافلاخم ناك اذإ فيكف

 ٠ . دعب نم نيبي ًاصخش : يأ (ًاداوس) : هلوقو. .مهماعط :يأ (۲)

 ةبطخلا دب يناس يف هيب تنك امك لاج هين «'حيحصلا» لاجر نم سيلو « ديزي يبأ نب هبر دبع ًاضيأ هيفو ءلاق اذك (۳)

 . هدهاوشو هقرط عومجمب حيحص ثيدحلا.نكل «اةجاحلا
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 . كلفت اهبحاص اهب ُذَخْوي ىتم بونذلا ٍتارّثحم إو مربح هب اوجّضنأ ام ولم
 ."*حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «دمحأ هاور

 ني 4 هللا ل وسر يقال : : لاق هنع هللا يضر َةداَنج ِنْب دعس نع يورو (فيعض) (1)- ۷4 ۱٤۷۲

 َدَجو ْنَمو «هب تألف "دوع َدَجَو ْنَم ءاوعمجا» : ةي لک يلا لاقف ءٌءيش اهبف سيل ضرألا َنِمارْق انت (نيَتُح)
 ؟اذه َنورتأ» : ي ٌئبنلا لاقف “ماكر هانْلَعَج ىح ٌةَعاس الإ ناك امف :لاق .«هب تأَيلَف “عيش. وأ ًامظَع

 عقيم
 اهّنإف ؛ٌةَريبك الو ٌةَريغص ْبنْذُي الف «ٌلجر هللا يتلف ءاذه مُتْغَمَج امك مكنم ٍلُجرلا ىلع ٌبونذلا ٌعمتجت د كلذكف

 هيلع ءا

 .[يناربطلا هاور]

YEVY ovaكاّإ !ٌةشئاع اي» : لاق ب هللا لوسر َّنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (4) -  
 . «ًابلاط هللا ّنم اهل ناف ؛بونذلا ِتارّقحمو

 .«بونذلا» :لدب «لامعألا» : لاقو ««هحيحص» يف نابح نباو ؛هجام نب باو هل ظفللاو  يئاسنلا هاور

 قزرلا مرحيل لجرلا َّنإ) : لاق لإ يبنلا نع هنع هللا يضر بوث ْنَو (فيعض) (۲)- 61 - ۱٤۷۳

 . هبيصي بنذلاب
 . ا دانسإلا حيحص 0 :لاقو مكاحلاو ؛ةدايزب ؛هحيحص» يف نابح نباو « حيحص دانسإب ي ىئاسنلا هاور

 ىسْنَي لجرلا ُبسْحَأل يّنِإ :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (فوقوم فيعض) (۳) - ۷-۱٤۷٤
 .اهُلَمْمَي ِةَئيطَخلل ؛ُهَمَّلعَت امك َمْلِعلا

 . هللادبع هدج نم عمسي ل مساقلا نأ الإ «تاقث هتاورو ءًافوقوم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 مكي يف ذأ يه لامعا َنولَمَتل مُكَنإ : لاق هنع هللا يضر سن نعو (حيحص) )١( - 71“ ا

 . تاكلُّهُملا ينعي . ِتاقبوملا نم يي هللا لوسر ِدْهَع ىلع اهُدُعَتَل انك نا ءِرْغّشلا ّنِم يو

 . (ةلاجعا .ارعمج : يأ ميجلاب وه )0(

 الإ ؛(۳۸۴/١ /۲) بعشلا» يف يقهيبلل وه امنإو «هتداعك يمثيهلا هعبت نإو دمحأل سيل ظفللا نكل «لاق امك وهو : تلق قفز
 يف هاورو .(7555) «طسوألا» و «(«ضورلا 751 مقر) ؛ريغصلا مجعملا» يف اذکو «(اولمج) ناكم (ارعمج) : لاق هنأ

 . هيلإ هوزع يغيني ناكف يفرح باتكلا ظفلب (08175) «ريبكلا»

 .(5؟1/5) «روشنملا ردلا# و «يناربطلا» نم حيحصتلاو ؛(انس) و و (ًائيش) :لصألا (9)
 . ةقياسلا ةيشاحلا رظنا (5)

 .«طيسولا مجعملا» يف امك ضعب قوف هضعب مكارتو ءايشألا نم عمتجا ام :(ماكرلا) )0(
 . ةطوطخملا نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس 030

 ةمتت ثيدحللو .٠ةحيحصلا نم )١04( ثيدحلا تحت هتنيب امك «لوهجم وهو (دعجلا يبأ نب هللادبع) هيفو !اولاق اذك )¥(

 . حيحصلا طرش ىلع اهنكلو ء(١ /ربلا- _۲۲) ًاييرق اهب يتأيس
 يف نورمتسم مهف نوققحملا ةئالثلا امأو .5//01907) ًاضيأ دمحأو (5447) يراخبلا نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس (40)

 !!لخملا ديدشلا راصتخالا عم «لصألا قبط ةخسن وه لب ءًاضيأ ةمهييذهت» يفو انه «قيقحتلا مهلامهإ
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 ٠ .هريغو يراخبلا هاور

 ۰- )(- ۲٤۷٤دانسإب ئردخلا ديعس يبآ ثيدح نم دمحأ هاوزو (هريغل ص) صحيح:  : ١
 هللا َّنأ ول : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (خيحص) (۷) YfVe لا

 .اهيلت يتلاو ةباًبسلاب ٌراشأو :لاق . نيش انمي الو ابدل نبود ىسبعو يداوي

 نيب ل امل - اهيلت يتلاو ماهْبإلا ينعي - - افا تج امہ مر ناو هللا يتداول ةياور يفو

 . نيش

 . (هحيحصلا يف نابح نبا هاور

 واتا متري: لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (نسح) (8) - 745 هر

 . «ريثك ْمُكَل رفع ؛ مئاهبلا ىلإ
 هدانشإو :ءادردلا يبأ ىلع ًافوقوم «هتادايز» يف هللادبع هاورو . اذكهب ًاعوفرم يقهيبلاو دمحأ هاور

 : UD هبشأ وهو «حصأ

 هللا ٌدخاؤي ولو :دوعسم نبا أرق :لاق صوحألا يبأ نعو (فوقوم هريغل ص) (4) - ١-۲۴۷۷
 بذي هرج يف بدعي ُلَمجلا داك : لاقف . 0 رو و ان نب اهرفط ىلع ا وا يالا

 . مدآ نبا

 . ادانسإلا حيحصا : لاقو مكاحلا هاور

 . تورلا جرحدت ءاسفنخلا هبشت داكت ةبيوُد : نيعلا حتفو ميجلا مضب (لَّعُجلا)

 ١ امهريغو ةلصلاو ربلا باتك |

 ١ هع روم ا ا ناسحإلاو امهتماط تاتو ءامهحصو نينااولارب ىف بيعرف

 ا  )1( - 7 EVAيأ. هللا قوسر تلأس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع (حيحص)
 وو

 و :لاق ؟يأ َّمُث :ثلق .«ِنْيَدِلاولا ُرب» : لاق ؟يأ ّمُن
 :ُتلق .«اهتقو ىلع ةالصلا» : لاق ؟هللا ىلإ ُبحأ لمعلا

 . هللا ٍليبس يف داهجلا»

 . ملسمو يراخبلا هاور

 یز ال : هلك هللا لوسر لاق . : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (؟) - ؟ 40/4 مهمل

 1 . «هقتغيف هيرتشبف اكولْمَم ُهَدِجَي نأ الإ ُهدِلاو لَو

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ىلإ نلجر ءا : لاق امهنع هللا يضر يشاملا نب ورمع نب هلادبع نعو (جييحص) (7)- نقلا تدلل

 '.«دِهاجَف امهيفف» : لاق .معن :لاق . ا لاقن . داهجلا يف ُهنَذأتْساَ ةي هللا يبن

 لاقف ءهيأر نغ حضفي ملف يمشيهلا امأو . (015) ؛ةحيحصلا» يف هنايبو ؛«باوبصلا وه سكعلاو «يزاتملا هعبتو !لاق اذك (۱)

 .«ديج هدانسإو «ًافوقوم هللادبع هنباو «ًاعوفرم دمحأ هاور» : )41/1۰(
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 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ءداهجلاو ةَرْجِهلا ىلع كعيابأ» :لاقف لت هللا ٍلوسر ىلإ ٌلجر َنَبْقأ :لاق ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 نم ّرْجآلا يِتبَتُم) :لاق .ٌّيَح امهالك لب معَ :لاق ؟ْنَح ٌّدحأ َكِْيَدلاو ْنِم ٌلهف» :لاق ءهللا ّنم َرْجألا يغَتْبأ

 .'امُهَتَبْحص نخاف ٌكْيَدلاو ىلإ ٌمجْراف» :لاق .معن» :لاق .«؟هللا

 هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) )٤( د ۲٤۲۸۱-۵

 . ؛امُهتْبكْبأ امك امهكجضاف امهْيلإ ْعِجْرا» :لاقف .نايكبي ٌيَوبأ ثكرتو ةَرْجهلا ىلع َكْميابأ تعج :لاقف لي

 .دواد وب هاور

 ىلإ رجاه نميلا لهأ نم الجر نأ :هنع هللا يضر ديعس ىبأ .نعو (هريغل ص) (0) 74487 - "85

 ٌمجْراف» :لاق .ال :لاق .«؟كل انذأ دق» :لاق .ياوبأ :لاق .2؟نميلاب دحأ كل له» :لاقف ءب هللا لوسر

 .«امهّبق الإو ءدهاجف كل انذأ نإف ءامهتذأتساف امهيلإ

 .دواد وبأ هاور

 يف هنذأتسي الب ٌيبنلا ىلإ ٌلجر ًءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5)  ؟ 4888 "هما

 .«ذهاجف امهيفف» :لاق . معن :لاق .2؟كادلاو ٌنيحأ» :لاقف . داهجلا

 .©!ريغو دوادوبأو «ملسم هاور

 ينإ :لاقف ةي هللا وسر ٌلجزر ىتأ :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) 1408-4 )١(

 اذإف ءاهرب يف هللا "'لْئاف» : لاق . يّمأ :لاق .0؟ُدَحأ َكْيدلاَو نم ّيقب له» :لاق .هيلع ردفأ الو َداهجلا يهتْشأ
 . «[اهريو هللا قتاف كمآ كنع ْثيضر اذإف] .ٌدهاجُمو ٌنِمَتْعُمو ٌجاح َتْنأف ؛ كلذ َتْلَعَت

 نبا هقئو حيجن نب نوميم «ديج امهدانسإو ««طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلاو «ىلعي وبأ هاور

 .نوروهشم تاقث هتاور ةيقبو «"نابح

 هوري مل ؛ءاوسب ءاوس «هنیعب لوألا ورمع نب هللادبع ثيدح وهو ءهرركو هبق مهو» :(۲/۱۸۹) يجانلا لاق .هيف ةدئاف ال راركتو طخ اته )١(

 ىلإ ريشي لوألا مقرلاو 7070(1) دواد يبأو (7045) ملسمل هوزعق روز يبول وبال اذه نع لفغو .«ةريره يبأ ثيدح نم هريغ الو ملسم

 فيعض» هتعدوأ كلذلو ؛ةركتم ةدايز هيفو ءاذه ليق لصألا يف وهو ءديعس يبأ ثيدح ىلإ ريشي رخآلا مقرلاو !لوألا ورمع نبا ثيدح

 !ًاضيأ هونسحو !!مقرلا سفنب هومقر مُهّنأ مهتلفغ مامت نمو ء(١۲ /) ةءاورإلا» يف جرخم وهو :(1)«بيغرتلا
 روتكدلا مهوحنو !|ةهللا لاق :دئاوزلا عمجم يفو ءهلل لئاق (ب) يف» :ىرايح اوقلع دقو !ةثالثلا ةعبط يف اذكو !(لباق) : لصألا قفز

 :لاقو ًاضايب كرت (174 )٥/ هنم رخآ عضوم يفو !؛ليقأف' :اذكه اهعبط (410 /8) «طسوألا» نم ناكم يفف ءاهفرعي مل هنإف «ناحطلا

 )١75- «ريغصلا مجعملا» و ٠٠١( /0) «ىلعي يبأ» نم تبثملاو !؟هنوعدي يذلا قيقحتلا نيا !:ةطوطخملا يف ةحضاو ريغ ةملك انه"

 نيبو كانيب اميف نسحأ : ىنعملا .هبلإ اهيف رذعلا غلبأو هطعأ يأ" :(الب) ةدام يف ريثألا نبا لاق .'اهرب يف ًارذع هللا لباف# : هظفلو (ضورلا

 1 . جيرختلا رداصم نم ةدايزلاو . ءاهايإ كريب ىلاعت هللا
 هيف نإ مث .؟ءىطخي» ٤۷۲(: /۷) هلوقب هديق دقف كلذك سیلو «هقيثوت قلطأ هنأ مهوي وهو !«ىلعي يبأ دنسم» ىلع قلعملا لاق اذكو :تلق 230

 .(8196) «ةفيعضلا" يف جرخم وهو . يرصبلا نسحلا ةنعنع يهو ؛ىرخأ ةلع

 .«ءاورإلا» يف اذكو ؛(هريغل ص) ب هيلع موكحملا قباسلا ثيدحلا وهو (145/7) "هحيحص» يف وه )١(
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YEAELTOAAلا ثي : ا للا نبا يدلل اع ب ةحلط نع يورو «هريغل ص) (۷) -  
 : لب يلا لاق .معت :ٌتلق .(؟ةّيَح َكُتأ» :لاق .هللا ليس يف داهجلا ُيرأ يإ !هللا وسر اب :ٌتلقف لكك

 نجلا َمَنق ٠ اهلج ْمَرْل»

 : يناربطلا هاور

 ی ام !هللا لوسر اي :لاق الجر َّنأ : هع هللا يضر ةءامأ يبأ نعو (فيعض) 660 149 - 9۹4۰

 . ؛كّرانو كنج امه» : لاق ؟امهِدّلو ىلع نيدلاولا

 ..مساقلا نع ديزي نب يلع قيرط نم هجام نبا هاور
YEA 9۹۱ايا: لاقف كب يذلا ىلإ ًءاج ةمهاج نآ : اخ از را قمر اعم نسل 0  

 َّنإف ل :لاق . 0 :لاق . 1؟أ نم كل له» : : لاقف : ٌكُريِشَتْسأ ُتنج دقو َوْرْعأ نأ ُثذرأ !هللا لوسر
 : .«اهِلْجر دنع ٌةّلجلا

 . «دانسإلا حيحص» :لاقو «مكاحلاو « هل ظفللاو  يئاسنلاو «هجام نبا هاور

 ,لاقف ؟داهجلا يف ةريدتسأ لق يلا نأ :لاق :هظفلو ءديج دانسإب يناربطلا ةاؤرو (حيحص نشح)

 ا :ءامهلُجْرأ تحت ةّنجلا ناف ءامُهَرْلا' : لاق . معن :تبلق . «؟نادلاو َكلأ» : ا يتلا

 ناو ارا يل نإ : لاقف ُهاتأ اجر نأ : هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو:(حيحص) (9) ۲-۲۴۸٩

 تب تي ناف < نجلا باوبآ ٌطَسْوأ ُدلاولا» : لوقب ال هللا لور تغمس : اقف. اهقالطب ينرُمأت يم

 ١ 1 : .ةظفَحا وأ «َبابلا

 لاق . «(يبآ) : :لاق امبرو ؛(يهأ) : نايفس لاق امبر» : لاقو - هل ظفللاو - يذمرتلاو ءهجام نبا هاور

 : ١ . ؟حيحص ثيدحلاا : : يذمرتلا

 ىّبح يب زي ْمَل يبأ نإ : :لاقف ءادردلا ابأ ىتأ ًالجر.َنأ : هظفلو ««هحیحنص» يف نابح نبا هاورو (حيحص)

 , قلتارما َقلطُت نأ رمآ يدّلاب الو «كيدلاو عت نأ كرمآ يدّلاب انآ ام : لاق . اهقالطب ينرُأي نآلا هلو «ينجّوز

 ظفاحق . و :لوقي هتعمس یک هللا لوسر نم ٌتعمس امب َكُتنَدح تنش هش ْنِإ كنا َريغ

 .اهقّلطق : لاق ًءاطع ٌبِيحآف : لاق . عدوا تنش نإ بابلا كلذ ىلع

 . ةعاضإلا نم :(عضأف) : هلوق

 رمع ناکو و اهلج رفا ينحت ناک: لاق.امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (نسح) 141 )1١(

 :6 هللا وسر يل لاقف «هل كلذ ركل اک هللا لوسر ٌرمع ىنأف .ٌتْئَياف .اهفّلط :يل لاقف .اهُمّرْكي

 ١ . . 'اهقلط»

 نح ثيدحا : : يذمرتا لاقو :«هحيحص» يف ناب نباو «هجام نباو يئانلاو يذمرتلاو دوا بأ ءاور

 i 7 1 . ؟حيحص

TEAA o۹4نم» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنغ هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ح) (۱۱) -  

 .«همحر لصَيلو.«هیدلاو ٌربيلف ؛هقزر يف دازُيو ر ب ا هرس
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 .ربلا ركذ راصتخاب ؟حيحصلا» يف وهو ؛«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو ؛دمحأ هاور

  )۳( - ۱٤۷۷ - Ye46:لاق لي هللأ ٌلوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نعو (فيعض) »

 «هِرُمُع يف هللا داز ءدل ىبوط هيدلاو .

 . هيبأ نع ذاعم نب لهس نع دئاف نب نابز قيرط نم مهلك ؛ ؛يناهبصألاو مكاحلاو يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 .©!دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو

 مرح لجرلا ّنإ» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نابوث نعو (فيعض) ٩٢-۱٤۷۸ - )٤(

 افلا . هئيصُي بنذلاب قزرلا

 حيحص» :لاقو ريخأتو ميدقتب مكاحلاو « هل ظفللاو  ؛هحيحص» يف نابح نباو «هجام نبا هاور
 .داتسإلا

 الإ ًءاضقلا دري ال» : لاق لي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ناملس نعو (نسح) (۱۲) - ۲۶۸۹-۷

  «ُريلا الإ ٍرُمَعلا يف ديزي الو ًءاعدلا

 . بيرغ نسح ثیدح» : لاقو يذمرتلا هاور

 ٍءاسن نع اوُشِع» : لاق الك ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ًادج فيعض) (0) - 4۸ - ٤۷۹
 «ًالطْبُم وأ ناك ًاَقحُم كلذ لبق ؛الّصَتتُم هوخأ هاتآ ْنَمو «مكؤانبأ مُكَرب مكءابآ اورو ءمكؤاسن وت سانلا

 .«ضْوَحلا ّيلع دري ْمَل لَ مل ناف

 : (ظفاحلا لاق) .«دانسإلا حيحص» :لاقو .هنع عفار يبأ نع ةداتق نع ديوس ةياور نم مكاحلا هاور

 .اهاو ؛زيزعلادبع نبا وه ةداتق نع ديوس»

 اوّرب» : ةا هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (ًادج فيعض) (5) - 1480 - 044

 واد رر ءمكؤانبأ مکر ؛مکءابآ

 (؟)نسح دانسإب يناربطلا هاور

 .©*ةشئاع ثيدح نم هريغو وه ًاضيأ هاورو (عوضوم) (7)- ١1481

 . ينالقسعلا ظفاحلا لاق امك ثيدحلا فيعض دئاف نب نابزو !لاق اذك 0(

 اذلو «يتآلا وهو «ناملس ثيدح نم دهاش اهل «هربلا الإ رمعلا يف ديزي الو ؛ءاعدلا الإ ردقلا دري الو :ةلمج لصألا يف انه ()
 .اهتفذح

 . ثيداحأ ةعبرأ لبق ًابيرق مدقت اميف جيرختلا اذه ىلع قيلعتلا رظنا (۳)
 نم هلعجف ءًاضيأ يمئيهلا فرعي ملو مهتم وهو ؛يعافرلا ةبيتق نب يلع وهو .٠٠ . .كلام انث :لاق :يلع» :هيفو «لاق اذك (5)

 تنيب دقو ءامهريغو يدع نباو يليقعلا هلطبأو !رباج ثيدح نم رخا دنسب كلام نع هنع يورو !هبسني ملو (حيحصلا لاجر)
 ءهلبق يذلا وهو «فيعض دنسب ةريره يبأ ثيدح نم ادهاش )۲٠٤۳( هيف هل تجرخ نکل .(۲۰۳۹) «ةفيعضلا” يف اذه

 .(۱۷ /بدألا ۲۳) لوأ يف يتأيسو

 .باذك هدنس يفو كانه اهئيدح يتأيس )0(
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 مغر مك «هقنأ مغر : لاق كي ئيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (18)- 4440
 . ميلا لعب مل معامل وأ رك دنع واو ةرذا نمد : لاق ؟هللا لور اي ْنَم : ليف. فن َمِغَر م «هفنآ

 . كم هاور

 .بارتلا وهو «ماغرلاب نصل : يأ (هفنأ مغر)

TEI هل يذلا وص : اق ا يفر ن یک ...رباج نعو (هريغل ص) (14) - ١ 

 هْيؤَبَأ دحأ َكَرْذَأ ْنَم !دّمحم اي : لاقف ٌمالسلا هيلع ليربج يناتأ» - :لاق - ؛«نيمآ «نيمآ ‹«نیمآ» :لاقف ٌربنملا

 ناضمر ٌزهش َكرْذأ ْنَم !دّمحم اي :لاقف «(نيمآ) :ٌتلقف :(نيمآ) : لف ءهللا هدّعبأف ءَرانلا ّلخدف ؛َتامف
 ا : لاق «(نيمآ) :ُتلقف .(نيمآ) :لق .هللا هدَمْبأَف «َرانلا "لخداف ؛هل رفع ْمَلَف .تامف

 .«(نيمآ) :ٌتلقف ء(نيما) : لق .هللاهَدَمْبَأَف ءرانلا لَخَدف ؛ تامف كيلع َّلَصُي

 . نسح اهدحأ ديناسأب يناربطلا هاور .

 19(- YEA( هيف لاق هل الإ ؛ةريره يب ثيدح نم ؛هحيحص) يف ابح نبا هاوو (حيحص نسبح) :

 ا تلقف ء(نیمآ) : لق . هللا ُهدَمْبأَف رنا لخدف ؛تامف ؛امُهَري ب ْمَلَف امهّدحأ وأ هيوبأ َكَرذَأ نمو"

 ثريوحلا نب ب كلام نب نسحلا [نب كلام] ثيدح نم ًاضيأ هاوزو (هريغل ص) (15)- 590

 : .[۷ /ءاعدلا ]١0 مدقتو .هذج نع

YEEاًملف» :هرخآ يف لاقو «ةرجع نب بعك ثيدح نم هريغو مكاحلا ءاورو (هريغل ص) (10)  

 :.ًاضيأ مدقتو . «(نيمآ) :ُتلق . جلا ءالخدُي ْمّلف امهّدحأ وأ هدنع ربكلا هیوبآ َكردأ ْنَم َدَعَب :لاق ةلاثلا ٌتيِقَر

YE40وأ هيدلاو َكرْذأ نمود : هيفو «هوحنب سابع نبا ثيدح نم يناربطلا ءاورو (هريغل ح) (1)  

 .«(نيمآ) : تلق .ُهَقَحْسأو هللا ُهَدَمْبأَف ءَرانلا لحد ؛امُّهَربي ملف امُهَدَحأ

 :لوسر عم: لاق هنع هللا يضر يريشلا ورمع نب كلام نعو (ءريغل ص) (16) - 1°1۲

 . «هللاُهَدَعْا ؛هل فم رف مل مث د هيدلاو دحأ كرْذأ ْنَمو «رانلا َّنِم هؤادف ّيهف ؛ةملسم ًةبقر ّقتعأ ْنَم» :لوقي ةي هللا
 2 ُهَقَحْسأو» :"!(ةياور يف داز) (حبحص)

 .نسح اهدحأ قرط نم دمحأ هاور

 : لوقي هل هللا لوسر ٌتعمس : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حبحص) (؟١ 0 7 9

 .تّدسف ٍلَبجلا نم ٌةرْخَص ثّردحناف هولخدق «راغ ىلإ تيبّملا مهاوآ ىَّتح مُكَلبق ناك ْنّمِم رفن هٿ د قلطنا»

 امذإو هن مهو «ًالصأ (مث) ةظفل ملسم دنع سيل» )١/1۸۹(: يجانلا لوقو .دحاولا فرحلاب ١( /۸) ةلصلاو ربلا يف :تلق 0(
 120 يفر لفل مدقو ءهنم مثأ هوحن يذمرتلا هاورو Is مقر) «درفملا بدألا» يف يراخبلا ةياور ىلع كلذ قدصي

 .(۷ /ءاعدلا

 5 .(۲۰۲۲ مقر) «يناربطلا ريبكا يف خوه كلذكو ينبو مدقت امل فالحب لصألا .اذك )۲(

 يف باؤصلا وهو كلام نب يأ وه ناو «(يريشقلا ورمع نب كلام) ثيدح نم دمحأ دنع ةدايزلا نأ مهوي اذه :تلق . (۳)

 1 .(015) «ةحيحصلا» رظنا . ظفاحلا هحجر امك همسأ



0 
 َمُهَّللا : مهنم لجر لاق . مكلامغأ حلاصب هللا وع ْنأ الإ ةرخصلا هذه ْنِم مُكيجنُي ال هَّنإ :اولاقف ءَراغلا مهيلع

 امهيلع خرا ْمَلَف اموی رجس ُبَلَط يب ىأنف ٠ ءآلام الو لهآ امُهَلْبَق ُقْبْغَأ ال ُتنُكو «ناريبك ِناخْبَش ٍناوبأ يل ناک

 يلع حَدَقلاو تفل ءًلام وأ داخل امُهّلْبق بغا ْنأ ثْحركف ٠ تلاد اعهئذجوف هتوف اهل اخت امت ىنخ

 ٌكهجو َءاَقتْيا كلذ ٌثلعف تنك ْنإ َمُهّللا ءامهَتوُبَع ابرشف اطياف رْجَفلا َقِرَب ىتح امهظاقيتشا رظتنأ يد
 ةنبا يل تاك ّمُهّللا :ٌرخآلا لاقو . جورخلا َنوعيطَتسَي ال ًائيش تْجَرَقْلاَف .ةرخصلا هذه ْنِم هيف نحن ام اّنع ٌجَرَمَ

 . ثيدحلا «ّىلإ سانلا ٌّبحأ ثناكو مَع

 ]1١/1. «صالخإلا» يف هبيرغ حرشو همامتب مدقتو لس يراخبلا هاور

 ْتَّطَحْناف «ٍلّبجلا يف راغ ىلإ اولامف ءرطملا مُهَّذَحأ نوشامتي رفت لال امنيبا : لاق يراخبلل ةياور يفو

 لجو رع هلل اهوُمُتلِمع ًالامغأ اورظْا : بل مهب لاقف «مهيلع ٹقبطاف «لبجلا نم ةَرخص ْمهراغ مف ىلع

 يلو ءناریبک ناخيش نادلاو يل ناك هّنِإ مُهَّللا : مه ٌدحأ لاقف .مكنع] اهجرقتي هلل ءاهب هللا اوعذاف «ةحلاص

 يب یان هنو «يدلو لبق امهيقشأ تل كا كنت يضل اذإف «امهيلع] ىَعْرَأ تنك راغص ٌةَيْبِص

 دنع ُتْمّقن «بالحلاب تجف ؛ُبلخأ تنك امك ُتْبلَحَف ءامان دق امهُّندَجوف ءٌتْيَسْنَأ ىتح ُتْيَنَأ امف ءرجشلا

 ْمَلَق يمد دنع "”نوغاضتت ةيبصلاو ءامُهَلْبَق ةيبصلاب أدْبأ نأ هَرْكَأو ءامهمؤن ْنِم امُهظقوأ ْنأ هَركأ ءامهسوؤر
 اهم ىرن ٌةَجْرُف انل جرفاف «ٌكهُجِو َءاغِتْيا كلذ تلعف يّنأ ُملعت تنك ناف .دجفلا عّلط ىتح مهو يبآد كلذ لري

 . ثيدحلا ركذو ؛ءامسلا اهنم "نوري ىتح مهل لجو رع هللا َحَرفف . ًءامسلا

 جرخ» : ب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) 4498-4 )١١(

 لاقف .ٌةّرخص ْمِهيلع ُتَعّقوف «ٍلبج ىلإ اوأجلف ءامسلا ْمُهئَباصأق < ءمهبلخأل

 لاقف .مكلامغأ يقثوأب هللا اوعذاف ؛هللا الإ u رَجَحلا َعَقوو ّثألا اًمع :ضنَبل مُهضعب

 رَ اًملف ٌدلْمُج اهل ٌتلَعِجف ٠ يلع ثّبآف اهبلطف ٠ي 4 يجن ارنا تناك هلأ ملعت تك نإ هل م

 ُتْلُت َلازف الع جفاف َكباَذَع ة ةو َكِتمْحَر َءاجر كلذ تلعق امّنِ ينأ مَلَت تنك ناف . انكر ؛

 امهو امهتيتأ اذإف < ءامهئانإ يف امهل بلح ثنكو «نادلاو يل ناك هلا ُمَلعن تنك ْنإ مَ ا

 ٌكباذع َةَيْشَحو «كِتَمْحَر ًءاجر كلذ ُتلعف يأ ُملعَت تنك نف ءابِرَش اظَقْيَتْسا اذإف ءاظقْيَمْسَي ىح ْتْمّك ٍنامئان

 تفصن يل ٌلمَمف ًاموي ًاريجأ ٌتْوَجأَتْسا يا ُمَلعت تنك نإ ٌمهللا :ٌثلاثلا لاقو .ِرَجَحلا ثلث َلازف ءاّنع جوفاف
 هرج بلطي َءاج مث .لاملا لَك ْنِم زاص ىَّنح هلع اهئّدوف َدْحأي ْمَلو ُهَطّخسَتَن ًارجأ هتيَطْعأَف «راهنلا

 )0١9/5(. باتكلا ةياور يف يراخبلا دتع يهف اهدعب يتلا ةدايزلا امأو ۷١(. /۲) يراخبلل ىرخأ ةياور نم ةدايز )0

 لاقو .ًاوغض ىمي روهقم ليلذ توص لكو ؛حاص اذإ ىغض نم ؛نوحبصي :يأ ءةمجعملا نيغلابو ةمجعملا داضلاب (۲)
 .1نوعجوتيو نوكبي : يآ (نوغاضتي) : يدوادلا

 . ةطوطخملا اهيلعو ؛(اوأر) ًافنآ اهيلإ ترشأ يتلا ىرخألا ةياورلا يفو ؛ةياورلا هذه يف اذكه ()

 «ناسحإلا» يف امك «(يل» فذح باوصلاو ءةأرما يلا :ةقباسلا ةعبطلاو (؟5/1117/7) ةيريئملا ةعبطلا يف )٤(

 .[ش] .(۲۰۲۷ )٤۹۷/ ؟درارملا» و (ةالا كه /۳)



 ةيشخو ءَكَِمْحَر اجر كلذ ُتلعف يأ ْمَلعَت تنك نإف لوألا رجا الإ وطغأ ْمَل تنش ولو هلك اذه ذخ :ُتأقف ٠

 : . «نوشامتي اوجّرخو ءُرَجَحلا َلازف .اًنع جّرْفاف «كباذع

 .؟!!اهحيحصا يف نابح نبا هاور

 اب :لاقف لإ هللا لوسر ىلإ ٌلجر ًءاج :لاق ًاضيأ ةريره يبأ نعو (حيحص) (01) - 10_44

 :لاق ؟ْنّم مث :لاق .«كّمأ» :لاق ؟ْنَم مَ :لاق .«كّتأ» : :لاق.؟يِتباَحص ٍنْسُحب سالا قحا ْنَم !هللا ٌلوسر
 3 '.«كوبأ» : لاق ؟ْن نمم: لاق .«كّمأ»

 . ملسمو يراخبلا هاور

Yorيأ يلع ثقف : لاق امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نعو (ححص) (7) -  

 لِصافأ ءار يهو «يّمأ ّيلع ثَمدق : تلق ؛ةي هللا لوسر ُتْيَْفَتْساَ يك هللا ٍلوسر ٍدْهَح يف ٌةكرشُم يهو
 ْ ٍ ٠  .ةكّمأ يلص ؛ ؟معن» :لاق ؟يّمأ

 رق أوم ينهار يا يلح كت : تلاق : هظفلو ؛دواد وبأو :"' لسمو يراغبلا هور (حيحض)

 ؛معنا :لاق ؟اهُلِصأفأ ٌةكرْشم ٌةَمِغار يهو يلع تَمِدق يآ ي نإ !هللا وسر اي : ُتلقف ٌةَكِرْشم ٌةَمِغار يهو

 . ؛كّمأ يلص

 : مالسإلل ةهراك : يأ (ةمغار) .اهْيلِإ ناسحإلا ينلأست ؛|يدنع اميف ةعماط : يأ (ةبغار)

 : ل هللا :لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ح) (۲۴) اننا شلل

 ٍْ .«دلاولا طس يف هللا ُطَحْسو ءٍدلاولا اضر يف هللا اضر»

eاب  

 ا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ء«هحيحص) يف نابح نباو «هفقو حجرو «يذمرتلا هاور

 ٌةعاط هللا ةعاط» : لاق هلأ الإ ؛ةريره يبأ ثيدح نم يناربطلا هأورو (هريغل ح) (160)_ ٠-7005

  .«دلاولا ٌةّيصعم هللا ٌةيصعَمو ءدلاولا

 ينرضحي 5 «ورمع نبا وأ - رمع نب هللادبع ثيدح نم رازبلا هاورو (هريغل ح) (55) ۳ ٠

 خش يف ناتو زاب هللا طّصسو ءِنْيَدلاولا اضر يف ىلاعتو زابت بيرل اضر» :لاق :هظفلو « ؟؟امهيأ

 .«ِنْيَدلاولا

 يّنِإ : لاقف' «ٌلجر ةه ّيبنلا ىتأ : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۷) ۸

 ..نابح نبا دانسإ نم حصأ وهو «ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو ء(راتسألا فشك-877١)رازبلا هاورو :تلق (۱)

 كك a Al : اهيف لجو زع هللا لزنأف .: ةئييع نبا لاق» )٠١(: ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا داز (۲)

 .«4نيدلا

 لفغو .«2 )0 مقر ادواد يبأ» نم هتبثأ ام حيحصلاو .(«بيرق دهع يفر : :ةخسن يقو) : لصألا شماه ىلع :تلق قفرفز

 )1١١1/4( ةياؤر يف يراخبلا داز !!(شيرق» :(ب) ةخسن يف نأ قيلعتلا يف هوركذ ام ىلإ اوتفتلي ملو !أطخلا !ونبثأف نوقلعملا

 . شيرق عم ةيبيدحلا حلص دارملاو ؛ءوحن (41/5) ملسملو « ايب يبلا اودهاع ذإ مهتدمو» :(844 /1) دمحأو

 . نيعضوملا يف.دارفإلاب (دلاولا) : لاق هنأ الإ ؟هب هيبأ نع رمع نب هللادبع نب ملاس نع (1835) رازبلا دنع وه :تلق (4)

445 



 :لاق . «؟ةلاخ ْنِم كل لهف» :لاق .ال :لاق .«؟مأ ْنِم كل له» :لاقف ؟ِةبوَت ْنِم يل لهف ءًاميظع ًابنذ تبدأ

 . «اهّريف» :لاق .ْمُعَّن

 «نادلاو.كل له» :الاق امهنأ الإ ؛مكاحلاو ء«؛هحيحص» يف نابح نباو "هل ظفللاو  يذمرتلا هاور

 . «امهطرش ىلع حيحص» : مكاحلا لاقو «ةينثتلاب

 نحن ايٻ :لاق هنع هللا يضر ّيدعاسلا ةعيبر ِنب كلام ٍدْيسأ يبأ نعو (فيعض) (۸) - ۹ - ۱١۸۲

 امُهُرَبَأ ءيش ّيَوبأ رب نم ّيقب له.!هللا لوسر اي :لاقف َةَمِلَس يتب نم لُجر َءاج ْذإ هي هللا لوسر دنع لسولج

 يتلا مجرلا ٌةَلِصو ءامهدْمَب ْنِم امهِدْهَع ُذافْنإو ءامهل ٌراقغتسالاو ءامهيلع ٌةالصلا ءمعت» :لاق ؟امهتوَم دعب هب

 - .«امهقيدص ماركإو ءامهي الإ لصوت ال
 َلوسر اي اذه َرَثُكأ ام :لجرلا لاق :هرخآ يف دازو "«هحیحص» يف نابح نباو «هجام نباو دواد وبأ هاور

 . هي لَمْعافِم :لاق !ُهَبيَطأو !هللا

Yoo 1الجر نأ :امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع ٍرانيد نب هللادبع نعو (حيحص) (18)  

 ٹاک ٌةمامِع هاطعأو ؛ بكري ناك رامح ىلع ُهَلَمَحَو رم نب هللادبع هيلع مّلسف « هك قيرطب ُهَبِقَل ارغألا ّنِم

 نب هللادبع لاقف EK «ٌبارغألا مِن !هللا ٌكحّلصأ :هل انلقف :رانيد ُنْبا لاق . هسأر ىلع

 ّدُو لهأ دولا ٌةلِص ٌربلا بأ ّنإ» : لوقي ب هللا ٌلوسر ُتعمس يّنإو «ٍباَّطخلا نب َرمعل ادو ناك اذه ابأ َّنإ :ٌرمُع

 . ؟هيبأ

 س اوز

 يرذتأ : لاقف ٌرمع ْنب هللادبع يناتأف « ةنيدملا ٌتفدق : لاق ةدرب يبأ نع (نسح) (۲۹)- 1205-65

 ناوخإ ْلِصيلف ؛هِرْبَق يف هابأ َلِصَي نأ ّبحأ ْنَم» :لوقي ل هللا لوسر ٌتعمس :لاق « ءال :تلق :لاق ؟كبتأ مل

 . اذ َلِصأ ْنأ ُتَِبْحأَف دوو ٌءاخإ َكيبأ نيبو ٌرمُع يبأ نيب ناك هّنإو . «َُدْعَب هيبأ

 . (هحيحص# يف نابح نبأ هاور

 (نيدلاولا قوقع نم بيهرتلا) ۲

 مرح هللا َّنإ» :لاق ال ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةبعش نب ة ةريغملا نع (حيحص) (1) - ¥9 ا

 .“*لاملا ةعاضإو .َلاؤّسلا ةرثكو «لاقو ليف مكَل رکو «تاهو َمْنّمو ؛انبلا داو «ٍتاهّنألا وقع مكيلع

 )١( «ربلا» يف هجرخأ )١77 /3 مقر تحت ١908 (ساعدلا .

 نسح» : مهتداعك اولاقف ةثالثلا هيف طبخو (041) «ةفيعضلا* يف هنايبو ؛نابح نبا هقثوو فرعي مل نم اعيمج مهدنع هيف :تلق (۲)

 !!؟«هذهاوشب

 .هوحن )٤١( ؛درفملا بدألا يف يراخبلا هاورو :تلق (۳)

 وهو «هيلع جرخو هاصعو هاذا اذإ :قاع وهف ءًاقوقع هقعي هدلاو قع :لاقي .عطقلاو قشلا وهو (قعلا) نم هلصأ :(قوقعلا) )٤(

 نأل ؛ًامارح ًاضيأ ءابآلا قوقع ناك نإو ركذلاب تاهمألا صخ امنإو .قوقحلا نم امهنيب ام عطقي همأل قاعلا نأك «ربلا دض
 = .كلذ وحنو ونحلاو فطلتلاو بألا رب ىلع مدقم مألا رب نأ ىلع هيبنتللو ءءاسنلا فعضل ؛ءابالا نم عرسأ نهيلإ قوقعلا

%۷ 



 0 ْ .ةريغو يراختبلا ةأؤر

 مكتب الا» E : لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو (حيحص) (1) - ۲۵٠۸-۳
 سلجف ًاثكتم ناكو - ٍنَْدلاولا ٌقوقعو «هللاب كارشإلا» : لاق !هللا وسر ای ىلَب : انلق .(اثالث) ؟رئابكلا ربكأب

 1 . تكس هني :انلق ىتح اهُررَكُي لاز امف .«روزلا ةَداهشو «روزلا ُلوقو الأ :لاقف

 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 :لاق ا بلا نب امهنع هللأ يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو» (حيحص) (5)- 1904 114

 ی ا ی لكم ر و لاب ةارحإلا ١ رئابكلا»

 .يراخبلا هاور

 :لاقف ر ةئابكلا هللا لوسر دنع رك : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (عيحض) 0 2110-6

 ١ .ثيدحلا «نيدلاولا ٌقوقعو ؛هللاب ٌكرشلا»

 : .يذمرتلاو ملسمو يئراخبلا هاور

 دنع دنع رئابكلا كأ نا : مزح نب ورمع هب ثعبو نمبلا لهآ ىلإ هبتك يذلا كي يبنلا باتك يفو ( (هريغل ص)

 قوقعو «فحزلا موي هللا يليبس يف ٌرارفلاو حلا ريغب ةئمؤملا سقنلا لتقو «هللاب ُكارشإلا : ةمايقلا موي هللا

 !١١ ىضم]: .ثيدحلا «ميتيلا لام ٌلكأو ءابّرلا ُلكأو رسا ملعتو .ةتصخملا . ُيْمَرَو «نيدلاولا

 ش 1١[. /داهجلا

 . (هحيحصلا يف نابح نبا هاور

 لالش :لاق ا هللا لوس نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص نسح) (6) - 1-17
 اعلا : ا مرا ال ةقالثو .هءاطع ُناّنملاو ءٍرْمخلا ٌنِمدمو .«هّيدلاول ٌقاعلا :ةمايقلا موب مهيلإ هللا ٌرظتي

 EE . ةَلِجَرلاو «ُتوُيدلاو «هيدلاول

 ا یورو ٠ |. هدانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «نيديج نيدانسإب - هل ظفللاو - رازبلاو يئاسنلا هاور

 تنب هتءاج اذإ ةيلهاجلا يف مهدحأ ناكو . ةيح اهتنفد اذإ :اهدثت اهتنبا ةدئاولا تدأو ردصم (دأولا) ؛«تانبلا.دآوو» : هلوقو

 ليق.. ةنؤملل ًافيفخت هلعفي مهضعبو «ةفتأو ةريغ هنولعفي اوناكو !رهصلا معنو ءرهص ربقلا :نولوقيو ءدلوت نيح ةيح اهنفدي
 نأ هللا رمأ أم عنم دارملاو ءعنمي عنم ردصم (عنملا) ::تاهو عنمو# : هلوقو . يميتلا مصاع نب سيق برعلا نم هلعف نم لرأ

 . موزجم رمأ لعف (تاه) و .(مّرح) لوعفم هنأل «فلألاب (ًاعنم) هباوصو ؛فلأ ريغب (عنم) طبض» :نيتلا نبا لاق . عنمي ال

 يورو ءلعفلا ظفلل:ةناكح نيونت ريغب ىوري «لاقو ليق مككل هركو» :هلوقو . ؟هبلط قحتسي ال ام بلط نع يهنلا هب دارملاو
 يذلا 'مالكلا لقن هب دارملاو .رثكأ لوألاو . ةيمسالا ىلإ ةيلعفلا نم لقنلا ىلع «ًالاقو ايق : يراخبلا ةياور يهو انوتم

 ال امي لاغتشالا نم هنأل ؛هنع يِهْن امنإو .اذكو اذك :نالف لاقو . لئاقلا نييعت ريغب اذكو اذك : ليق :لوقيف ؛هريغ ىلإ هعمسي

 :هلوقو .نإسننإلا هنع ولخي املق «كلذ نم راثكإلا عم اميس ال ؛بذكلاو ةميمنلاو ةبيغلا نمضتي دق هنألو «ملكتملا ينعي

 ؛نيرمألا عرمجم وأ ؛لئاسملا نم تالكشملا نع وأ ءرضم امهالكو ؛ لاومألا يف امإو «تايملعلا يف امإ «لاؤسلا ةرثكو»

 : ليقو .يؤيند الو ينيد ضرغل نكي مل ام ةعاضإلا نم ردايتملا ؛لاملا ةعاضإو» : هلوقو .صاخلا ىلع هلمح نم ىلوأ وهز
 .[لصألا شماه نم] . ملعأ هللاو .مارحلا يف قافنإلاب مهضعب هديقو . فارسإلا يف قافنإلا وه
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 . لوألا هرطش «هحیحص» يف نابح

 رسكو ءارلا حتفب (ةلجرلاو) .مهب هملع عم انزلا ىلع هلهأ رقي يذلا وه :ءايلا ديدشتب (ثوّيدلا)

 ١١ e ىضم] لاجرلاب ةهبشتملا ةلجرثملا يه :"''هيجلا

 :لاق ةا هللا ٌلوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر * رمع نب هللادبع نعو «هريغل ح) (5) - كيش

 .«هلهأ يف َتْبُحْلا رقي يذلا ؛ُتوُيدلاو ٌقاعلاو «ِرْمَكْلا ٌنمدم : : هيلا ٌمهيلع ىلاعتو كرابت هللا مّرح ٌةثالث»

 , ””ةدانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «رازبلاو يئاسنلاو هل ظفللاو - دمحأ هاور

 ١488-6 ) )1ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يوُرو (ًادج فيعض) :

 .«رمخ ُنِمدُم الو ؛ٌقاعالو هلَمَعِب نام اهحير جي الو «ماع ثم سم ةريسم ْنِم ةّنجلا حير حارب

 ٠ يلا يف نارا هور
 لبق ال ةئالث» : لك هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (۷) - ۹ ٠١٠۴

 .رَدَقب ٌبّدَكُمو «ٌنانمو قاع : الْدَ الو ًافْرَص مهنم لجو رع هللا

 . نسح دانسإب «؟'«ةنسلا باتك» يف مصاع يبأ نبا هاور
 ٠ ؛رمخللا برش» يف مدقتو (ًادج فيعض) ] -1١1/دودحلا ١[ لاق هل ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح :

 ريغب ميتيلا لام ّلكأو ءابّرلا ّلكآو ءٍرمخلا ُنِمْدُم :اهميعن مهقيذي الو جلا مهلخذُي ال نأ هللا ىلع نح ٌعَبرأ»

 .«هيدلاول قاعلاو ؛ٌقح ْ ١
 !«دانسإلا حيحص"» :لاقو مكاحلا هاور

 ْعَمْني ال ٌةثالث» : لاق لب يبنلا نع هنع هللا يضر نايوث نع يوُرو (ًادج فيعض) (۴) - ۲۰ ١484

 .«ٍِفْحّرلا َّنِم ٌرارفلاو «نيدلاولا ٌقوقعو .هللاب ٌكرشلا : ٌلمع َّنّهَعَم

 . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 8 للا لوس لأ امنع هللا يفر يصاعلا نب ورمع نب هلادبغ نعوا(حيتنص) 40 مهلؤ موا

 اب بسب ءمعن» : لاق ؟هيدلاو لجرلا مش دي لهو !هللا لوسو اي :اولاق . «هَْدل او لجرلا مش رئابكلا ّنِم» : لاق

 . هم بسيف e E يم

 . يذمرتلاو دواد وبأو «ملسمو يراخبلا هاور

 تفيكو !هللا وسر اي :َليق . «هْيدلاو ٌلجرلا نّمَْي ْنأ رئابكلا ٍربُكأ ْنِم ْنإ» :ملسمو يراخبلل ةياور يفو

 .نتملا يف انتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو ؛لاقاذك )١(

 نب رمع نبا دنسم نم ١( /دودحلا -11) هنيعب اذه مدقت دقف «خسانلا نم أطخ وهو ء«يصاعلا نب ورمع نب" :لصألا :تلق (۲)
 «قيقحتلا وعدم كلذ نع لفغو . ثيدحلا يف ورمع نبال لخد الف )١/140(: يجاتلا لاق امك ؟باوصلا وهو باطخلا

 !! نيعضوملا يف

 . كانه اذه ىلع هيبنتلا يتم مدقت دقو ءهلبق يذلا ظفللا ةاور مهنأل ءانه هدعب نمو يئاسنلا ركذل هجو ال (۳)

 )٤( (يقيقحتب 0 مقر .
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 . ئا بسيف هم ب و را سدا ٌتْحَي» :لاق ؟هيدلاو لجرلا ْنعلي
Yoo.ةا نينا ىلإ لج ءاج : لاق نع هللا يضر ينهجلا ةرم نب ورمع نعو (حيححص) () -  

 يلام ةاكز .ُتْيَدْأو « نمخلا ُتِيَلِصو هللا ٌلوسر َكَّنأو «هللا الإ هلإ ال ْنأ تدهش !هللا ٌلوسر اي :لاقف
 الكم ةمايقلا موي ادهش َنيِقيدصلاو نَا عم ناك اذه ىلع تام نم : 2 ٌئبنلا لاقف ؟ٌناضمر ٌتمّضو
 0 .«هيدلاو قع مل ام- هيعبصأ بصنو -

 ابی يف نابح نباو ةميزخ نبا هاورو «حيحص امهدحأ نيدانسإب يناربطلاو دمحأ هاور
 .راصتخاب
 ٍرْشَمب ل هللا لوسر يناصوأ : لاق نع هللا يضر يلبج نإ ذاعم نحو (حيحص) ٠١( ا

 كلما ني جرت نأ كارمأ ناو ؛ َكْيدلاو نقع هت الو تفرح وأ تلت نو ايش هللاب ُكِرْشَ :لاق ٍتاملك
 ا

 .]01/.6. همامتب «ةالصلا كر يف مدقتو . هريغو دمخأ هاور

 انيلع جرح : : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع يورو (ادج فيعض) (۳) - 4 - ١48468

 باو نم سیل هاف ؛مكماحزا اولضو هللا اوقلا !نيملسملا ٌرشعم ٌرشعم ايا :لاقف ّنوعمتجم نحنو هل هللا ٌلوسر

 ؛نيدلاولا قوقعو مكاو ءيفبلا ةبوقع نم عسا ةبوقع ْنِم سيل هن ؛ ؛يبلاو ْمكاّيإو ءمجرلا ٍَلِص نم عسا
 هرازإ راج الو «ناز ځیش الو ؛مِجَر عطاق الو قاع ادب ال هللاو ماع فأ ٍةريسم ةريسم ْنِم جوت نجلا خبر ناف
 يف للو ءِنيِ ْنَع هب َتمَقدو ؛ًانمؤم هب َتنَقَت امالإ ؛ نإ هلك بِلا ءنيملاعلا بر هل ٌءايربكلا امّ اليخ
 حو لح أرئا وأ نضر ونار بلوق «ٌروصلا الإ اهيف سيل ؛ىرتشي هب الو اهيف ٌعابي ام ًاقوسل َةّنجلا

 1 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور
 دخت «طاوللا» [۸ /دودحلا ۲۱1 يف مدقتو '*[(ًادج فيعض) وهف نيتفوقعملا نيب امادع] (هريغل ص)

 لع ةئعللا'ددرو :هتاوامسب عبس قوق نم ةعبس هللا نعل]“ : :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ
 َلَمَ لمع نم وعلم «طول موق َلََع لمع نم نوعلم : لاق [هيفكت ةنعل مهنم دحاو لك نعلو .ًاثالث مهنم دحاو
 1 : ثيدحلا «هيدلو نع نم نوعلم ؛ ءهللا ريغل بذ نم ٌنوُلم طول موق َلَمَع لمَ نم ٌنوعلم طول موق

 1 e :لاقو مكاحلاو «يناربطلا هاور

 . يناثلا دواد يبألو ..يذمرتلل وهو «هلبق يذلا (14-10 /1) ماسمل امنإو ء(حتف )٥۹۷۳/ هدحو يراخبلل ظفللا اذه :تلق (1)
 e LS DR 1 راسفلاو لكلا اذك (۲)

 .فلؤملا وأ ءةاورلا دحأ نم تطقس اهلعلف :«نإ تيأرأ» : ةدايز

 ..(08) ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو :(7/ /دودحلا - )1١ يف رخآ فرطو ء(۲ /سابللا - ۱۸) يف هلوأ مدقت ()
 نم خيشلا فذح دقو «تاعبطلا رئاس يف وهو «ةقباسلا ةعبطلا يف سبل ًاضيأ نيتفوقعم نيب يتأيس امو انه نيتفوقعملا نيب ام قف

 E هعضو الو «شماهلا يف هيلع هبني ملو ۰ £) مقرب قبس امك «ديدشلا هفعضل خل. .ةعيس هللا نعل» انه

 .[ش] . رخ آلا باتكلا يف
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 وخت ريغ نم هللا ّنعلو هللا ريل حّبذ نم هللا َنعل» :لاق اإ يبنلا نع سابع نبا ثيدح ًاضيأ هيق مدقتو
 .ثيدحلا «هيدلاو بس ْنَم هللا ّنعلو «ضرألا

 . ؟هحیحصا يف نابح نيا هاور
1Y0هللا رخو بونذلا لد : لاق لك تلا نع هنع هللا يضر رب يبأ نعو (فيعض) (4)- 144  

 .'تامملا لبق ة ةايحلا يف هبحاصل لج هللا نف ءنْيدلاولا قوقع لإ ؛ ةمايقلا موي ىلإ ] ءاش ام اهنم

 ."!«دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو «زيزعلادبع نب راكب قيرط نم امهالك ؛يناهبصألاو مكاحلا هاور

 ّيبنلا دنع انك :لاق هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللادبع نع يورو (ادج فيعض) (0) 5--/1١5487 

 .(؟يّلَصُي ّناك» :لاقف . ْعطَتسَي ْمّلَف هللا الإ هلإ ال :ّْلق :هل ليقف ءهِسْفتب ُدوجي ٌتاش :لاقف تأ هاتأف بي

 ال :لاقف . هللا الإ هلإ ال : لق» :هل لاقف ءٌباشلا ىلع لَحدف عم انْضَهَنو ل هللا ُلوسر صه مَعَ :لاقف

 .«اهوعُدا» :لاق . مت : :اولاق .«؟ةتدلاو ٌةّيَحأ» : و يتلا لاقف . ُةندلاو ىمي ناك :لاق . «؟مل» :لاق . ٌعيطتسأ

 : كل ليقف ٌةَمْحَض ران ْتَجْجَأ ول تْيآرأ» :اهل لاقف . .ْمَعَن :ثلاقف .«؟كْنبا اذه» :لاقف «ْثَءاجف . اهْوَعَدف

 :لاق . عفشأ ًاذإ !هللا لوسر اي : تلاق . ا ت تکا ؛رانلا هذهب هانقَرَح الإو نع انيَّلخ هل ِتْعَفَش ن نِ

 نع ٌتيضر دق يآ كلوسر دهشأو كده ب ينإ كهللا : : تلاق . «هنع ٍتيضر دق كأ ينيدهشأو هللا يدهشأف»

 هّدبع ًادمحم َّنأ ُدّهْشأَو ىل ٌكيرش ال ةدحو هللا الإ هلإ ال :ْلق ٠ ٌمالغ اي» :ِوك هللا ٌلوسر هل لاقف . ينا

 ا وم ب

 . رصتخم دمحأو «يتاربطلا هاور

 كلذ بناج ىلإو ءيح ةّرم ُتلزن : لاف بنز نی اولا نع (فرقرب نسج ۱ب eV م

 قهنف «ناسنإ ٌدِسَج هدسّجو ءرامجلا سار ةسأر ٌلجر جّرخف «ربق اهيف َّق قشنا ٍرْصَعلا دعب ناك اًملف «ةربقم قم ّيحلا

 ام ا ٌةأرما ِتلاقف ءأفوص وأ ًارْعَش لِزَْت وجع اذإف ٌربقلا هيلع َقبطنا َمُ ٍتاقْهَت ثالث

 نا ّينب اي: هما هل لوقت حار اذإف ءًرمخلا ٌبّرشي ناك : ثلاق ؟هّنَّصق ناک امو :ٌتلق . اذه ما َكلت :ثلاق ؟اهل

 .ٍرصَعلا دعب ٌتامف : لاق !ًرامجلا ٌنَهْنب امك َنيِقَهْنت ِتْنأ امّنإ : اهل لوقيف ! ؟رمخلا اذه ٌّبرْشَت ىتم ىلإ هللا

 .ربقلا هيلع قطب مث ِتاَقَهَت ال ُقَهْنيف موي لک ءِرْضَعلا دعب ٌربقلا هنع قشذي وهف :ثلاق

 , نم دهشمب روباسينب ًءالمإ مصألا سابعلا وبأ هب ثّدح» :يناهبضالا لاقو .هريغو يناهبصألا هاور

 .هوركني ملف ظافحلا

 .(۲۷۹/۱۷۰) ؛مارملا ةباغ» يف جرخم وهو .«فيعض راكب :تلق» :هلوقب يبهذلا هدرو :تلق ()

 فرطلا قاس امل دمحأ نب هللادبع نأل ءةثالثلا نوقلعملا امهدلقو «هتداعك يمئيهلا هعبت نإو ءرظن هيف دمحأل هوزع :تلق ()

 هنأل ؛ «هباتک» نم هيلع برضو «هب انثدحي ملف «يبأ باتك» يف ناكو ءهلوطب ثيدحلا ركذف» :لاق «هيبأ دنسم» يف هنم لوألا

 :هلوق نکل .( هةفيعضلا» يف جرخم وهو .«ثيدحلا كورتم هدنع ناكو «نمحرلادبع نب دئاف ثيدح ضري مل

 . هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم هريغو يراخبلا دنع ىرخأ ةصق يف ي يبنلا نع حص دق «رانلا نم يب هذقنأ يذلا هلل دمحلا#

 . (فراعملا 7١ ص) ؛زئانجلا ماكحأ» يف ةجرخم يهر
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 .(اهعطق نم بيهرتلاو ءتعطق نإو محرلا ةلص يف بيغرتلا) -؟
 موب ناک ْنَم" : لاق لإ هللا وشر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - لل

 موبار هلاب نيوي ناك نمو مسي لي ألا مولا للاب يوب ذاك نمد قبض مكيف رخآلا موبلاو هللاب
 . .«ْتْمْضَيِل أ ًاريخ لقيلف رجالا

 ."'لسمو :يراخبلا هاور

e-114هل طبي ْنأ ٌبحأ نم : لاق ال هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۲)-  

 .هُهَمِحْر لصيف ؛هرٿآ يف هل اسو «هقزر يف

 . ملسمو يراخبلا هاور

 هلجأ يف هل رؤي : يأ ؛ًازومهم ةلمهملا نيسلا ديدشتو ءايلا مضب (اَسَنُي)

  )( Yo:لوقي كي هللا لوسر ُثعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ٠
 .ههَمِحَر ْلِصِيلَف ؛هرئآ يف لاڪپ ناو ءهقزر يف هل طي ن نأ هرس

 يراخبلا هاور .

 ف مجول العال ١ ؛مگماحزآ هب َنولِصَت ام مكباسُنأ ْنِم اومّلعت» : لاق .: هظفلو «يذمرتلاو (حيحص) .

 ةدايؤلا هب ينعي : (رثألا يف ةأسنم) ىنعمو «بيرغ ثيدح» :لاقو . ا ٍلاملا يف ةارْثَم ءٍلْهألا يف

 . ىهتنا «رمعلا يف

Yoet\ °ناب ال واننا ينمرتلا طفل ةجراخ نب ءالعلا ثيدح نم يئاربطلا ءاوزو (حيحص) (4) د  
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 ْنأ هرس نم : لاق للي يبنلا نع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو (فيعض) ۳۹۳۱ -١488 -)١(

 . هَمِحَر ْلِصيْلو «هللا ييف ؛ ءوسلا ُةنيِم هنع َمفدُيو ءهقرِر يف هل ٌعّسويو ؛هِرُمُع يف هل َدَمُي

 , ””هكاحلاو'«ديج دانسإب رازبلاو ؛«هدئاوز» يف دمحأ مامإلا نب هللادبع هاور

 يف ٌبوتكم» .:لاق هلآ ؛ِلك ئئبنلا نع امهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو (فيعض) (۲) ١484 مال

 مهراج يقؤي الف» : هليدب ملسم لاقو ء(1۱۳۸) يراخبلا دنع يهو ««همحر لصيلفأ :هلوق نود (444/1) «ناميإلا» يف (1)
 ,(0) بايلا لوأ يف ًابيرق يتأتسو ؛يراخبلل ةياور وهو

 ةريبكلا مجعللا» يف يناربطلا هجرخأ ذقف «حيحص هدانسإ نأ باوصلاو !«اوقثو هلاجرو» :يمشيهلا لاق هزحنو .!لاق اذك (۲)
 نباو هب ةجزاخ نب ءالعلا نع ىلعي نب كلملادبع قيرط نم (۲/۱۲۷ /۲) «ةقرعملا# يف ميعن وبأ هلعو 0

 خيش زيزعلادبع نب يلع ريغ ؛ملسم لاجر تاقث لاجرلا رئاسو «هریغو نارمع نع ئور ءظفاحلا لاق امك ةقث اذه ىلعي

 . ظفاح ةقث «يوغبلا وهو «يناربطلا

 «سيلدت عم طلخا ناكو يعيبسلا قاخسإ وبأ هيفو ء(هللادبع) دانسإ هدانسإو ءرازبلأ .نع مكاحلا را مل يردأ ال : تلق (۳)

 يف ةروكذملا هدهاؤشل حيحص اهنودب ثيدحلاو «ةءوسلا ةتيم .هنع عفديو» اهيف سيلف ىرخأ للعب اهنأ عم رازبلا قيرطو
 ٠ 2 !«.0 .هللاذيع هاور «نسحا :اولاقف ةثالثلا لهجو .(071/5) «ةفيعضلا» يف اهلجأ نم هتجرخ دقو ؛هلبق "حيحصلا»

0۲ 



 .«ُهَمِحَر لصيد ؛هقزر يف دازُيو ِوِرُمُع يف داب نأ ٌبَحأ ْنَم :ةاروتلا

 . حصو مكاحلاو ءهب سأب ال داتسإب رازبلا هاور

 نإ" :لوقي همس هيب يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع يورو (ادج فيعض) (۳) ۳ ١440

 .«ًروذحملاو ةوركملا امهب ٌمقديو ءءوسلا ةئيم امهب عقدي ِرُمُعلا يف امهب هللا ديزي ؛محرلا ةلصو ةقدصلا

 7 قاعي وبأ أور

 ءهباحصآ ْنِم رفت يف وهو ي ّيبلا ُثينأ :لاق معثخ نم لجر نعو (حيحص) (0) - ۲۵۲۲-4

 ؟هللا ىلإ ٌبحأ ٍلامعألا يأ !هللا ٌلوسر اي : تلق : لاق . معنا : لاق لا ومر فلل قوق يذلا تا: تلقف

 م ! هللا وسر ايس: تق : لاق . «مجرلا ُةَلِص م 00 : لاق ؟ذَم مت !هللا لوسر اي : تلق : لاق . «هللاب ْنامیإلا» : لاق

 ؟هللا ىلإ ضغْبأ لامعألا يآ !هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق . ركنملا ٍنع يهنلاو ؛فورعملاب ُرمألا مث : لاق ؟هَم

 !هللا ّلوسر اي :ٌتلق :لاق . . (مِحّرلا ٌةَعيطق ٌةعيطق مث : :لاق ؟هَم يق !هللا ٌلوسر اي : تلق : لاق .؛هللاب ٌكارشإلا» : لاق

 . «فورعملا نع ُيهنلاو «رگنملاب ُرْم ألا ما : :لاق ؟َم

 .ديج دانسإب ىلعي وبأ هاور

 يف وهو لكيدللا لوسرل ضرع ًايبارعأ نأ : هنع هللا يضر ٌبويأ يبأ نعو (حيحص) (5)- ٠-۲١۲۳۴

 ةنجلا ّنِم يرقي امب ينربخأ - e هللا لوسر اي : لاق مث ءاهمامزب أ «هتقان ماطخپ ذخاف ِرْفَس

 :لاق .«- يده دقل وأ - فو دقل» : لاق مث 7 ءدياحصأ يت رت مٿ ذال یبنلا ٌفكف : لاق ؟رانلا ّنم يندعابيو

 قاكزلا يتؤّتو ءةالصلا م ميقتو و هللا ٌدبعت» : اي ٌنيبنلا لاقف ءاهّداعأن :لاق .2؟َتْلَق فيك»

 . هةقانلا عد ءَمِحّرلا لِصتو

 . هةّنجلا َلَخد هب َرِمُأ امب كمت ْنإ» : ل هللا ٌلوسر لاق بدأ اًملف .«كمحر اذ لصتوا : ةا فاو

 .هل ظفللاو ءملسمو يراخبلا هاور

 هللا َّنإ» :لو هللا ُلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (4) ١441-5

 ٌلوسر اي اذ فيكو :ليق .«مهل ًاضْنُب ْمُهَقلَخ نم مهبل رظن امو «لاومألا مهل ُرّمَتيو ٌرايدلا موقلاب مَعَ

 . «ْمُهَماحرأ ْمِهِتلصبا :لاق ؟هللا

 ءدلاخ يبأ نع دهازلا يلمرلا ىسوم نب نارمع هب درفت» :لاقو مكاحلاو «نسح دانسإب يناربطلا هاور

 ."حیحص وهف هظفح ناک نإف

 هظح] يطأ ْنَم هلا : اهل لاق كَ ّيبنلا َّنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (7) 7١574 - م58

 نسحا هنأ ةثالثلا معزو 5077(2) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ءهظفح لبق نم فيعض وهو ءريشب نب ديعس هيف :تلق )١(

 0 . .بوتكم ةاروتلا يف» : هظفل نال «رازبلا مقر اوركذي مل جيرختلاب مهلهجلو !ةاروتلا ةلمجل دهاش الو !«هدهاوشب

 . 077 /۱) «ملسم» نم حيحصتلاو «(هب هترمأ) : لصألا قفز

 :هلوقب نابح نبا مهنمو دحاو ريغ هيلإ راشأ يذلا هظفح ءوس ىلإ ناريشي امهر ء(هصيخلت» يف يبهذلا لاق اذكر :تلق (۳)

 . )۲٤۲٥( «ةفيعضلا» يف هتجرخ كلذلو ,.«فلاخيو ءىطخي»
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 لري يلا نح زا راول ٌنسحو مِحَرلا ٌةلِصو ءةرخآلاو ايندلا ريخ ْنِم ةَطح َيِطعُأ دقف ؛قفرلا [نم
 . ارامُغألا يف ٍناديزَيو ءٌرايدلا

 .ةفئاع نم عمسي مل مسباقلا نب نمحرلادبع نأ الإ ؟تاقث هتاورو ءدمحأ هاور

Eb (فيعض) تلق : :ثلاق اهنع هللا يضر بهل يبأ ِتنب رد نع يورو )١( - 1497 - YA 

 ١ : eأنْقاهُمْ «ٍرگنملا ٍنع مُهاهْناو «قورعملاب مهمآ ءمحّرلل مهلّصوأو «ٌبرلل .

 ١ یفم] .هريغو ادهزلا باتك» يف ف يقهيبلاو ولا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ هاور

 ١[. /دودحلا

oto. 14ريخلا ني لاصخب 3 يليلخ يناصفأ لاق نع هللا يغرد بأ نعو (حيحص) (0- . 

 .مهنم وندلاو نيكاسملا بحب يناصؤأو «يتود وه ْنَم ىلإ َرظْنأ ناو ءيقوف وه ْنَم ىلإ را ال نأ يناصوأ
 نو حلا لوقأ نأ يناصؤأو ؛مئال مول هللا يف اخ ال نا يناصؤأو تريد نإو يمحَر لِصأ نأ يناصؤأو

 .«ةّلجلا زونك نم رك اهّنإَف ٠ (هللاب الإ هوَ الو َلْوَحال) ْنِمَرِيَكأ نأ يناصؤأو ءأَرُم ناك

 .هل ظفللاو «؛هحيحصا يف نابح نباو «يناربطلا هاور

Yoيتلا نيان ملو .ءاهل ةديلو ثفتضا هنآ : اهنع هللا يضر ةنوميم نعو (حيحص) (9) -  

 .«؟ِتلَعَقَوأ» : لاق ؟يتّديلو تقع ُتْقتْأ يآ هللا وسر اب َتْرَمَش :ثلاق هيف اهيلع ٌرودي يذلا اهموي ناك الف ل
 .«كرجأل ْمَظْعأ ناك ؛كلاوخأ اهِتْئَطْعأ ول ِثّنإ امأ» :لاق . معن :ثلاق

 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 اذ ٹی ين :لاقف ٌلجر لكي ّيبنلا ىثأ : لاق رمع نبا ثيدح [ثیڊح:-۲۷ /باب - 11 هربلا» يف مدقتو
 : لاق . .معن :لاق . ا لاق .ال :لاق . ما نيل سم :لاقف ؟ةّبوت ْنِم يل لهف «ًاميظع
 .؛اهربف»

 .©”بكاحلاو نابح نبا هاؤر

Nٌتالث» ل للا لوسر لاق : لاق نع هللا يضر نابوث نع يورو (ادج فيعض) (30- ۱۹۲ -  
 ةمعنلاو هنا الف كب ينإ ّمهللا :ل لوقت ةنامألاو ءا الف كب يّإ هللا : e ٍشررعلاب ٌتاقّلَعَتم
 أ الف َّكِ ينإ مهلا : لوقت

 : .رازبلا هاور

0_o ¥Y-41لاب قمم رلإ» : لاق ب يبنلا نع ا ا اا  

 ةياور نم «نلعي يببأ دنسم» اذكو ؛ةدمحأ دنسم» يف وهو «ديلقتلا يف نؤقراغلا اذکو «يمثيهلا هعبتو !لاق اذك :تلق )١(

 , (015) «ةحيحنصلا# رظنا . مساقلا هيبأ نع نمحرلا دبع

 هيلإ هوزعي نأ يغبني ناكف 'ءهسفن فلؤملا نم «ربلا» يف ف مدقت امك يذمرتلل لوألا ظفللاو ء٠؟نادلاو كل له» :امهظفل :تلق (؟)
 . ًاضيأ انه روكذملا قرفلا ىلع هبني نأو ءًاضيأ



 .؛هللا ُهعْطَق يِنعَطَت ْنَمو «هللا ُهَلَّصو ينلَصَو ْنَم :ٌلوقت

 . ملسمو يراخبلا هاور

 و ل و 4 و ا هيا ل

 نمف ءيمشا نم ًامشا اهل ُتْقَقَشو ءَمِحّرلا ُتقلخ ا انأو ءهللا انأ : لجو رع هللا لاق» :لوقي هلي

  ُهّنََب :لاق وأ - هُتغَطق اهعطَق ْنَمو ُهَتلَّصو اهّلّضو
ES SS 

 ىبحي هلاق .ًائيش هيبأ نم عمسي مل نمحرلادبع نب ةملس ابأ نإف ءرظن هل يذمرتلا حيحصت يفو» :(ميظعلادبع

 نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع رمعم ثيدح نم ؛هحيحص» يف نابح نباو دواد وبأ هاورو .هريغو نيعم نب
 ا ا ا

asملعأ هللاو ». 

SE:هللا َّنِإ) : ةا هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۱۲) - ۲۵۲۹  

 امأ ءمعن :لاق «ةعيطقلا ّنم كب ذئاعلا ٌماقم اذه : : ثلاقف ٌمحرلا ٍتَماق مهنم عرف اذإ ىتح ّقْلَحلا قلَخ ىلاعت

 اوؤرفا» : لك هللا لوسر لاق مث . «كل كاذف :لاق . ىلب : :ثلاق ؟ِكَمطَق ْنَم مطْقأو ءِكَّلَصَو ْنَم َلِصأ ْنأ ّنيضرت

 ْمُهّمَصأف هللا ُمُهّتَمَل َنيِذَلا َكئلوأ . مُكماحْرآ اوُعّطَقُتِو ضزألا يف اوُدِسْفُم نأ ملت نإ ْمُتيَسَع لّهَق» : منش نإ

 . «مُهَراصْبَأ ىَمْعَأَو

 . ملسمو يراخبلا هاور

 :لوقي لو هللا لوسر ُثعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (17) نكتار كي

 اي «ُتْمِلَظ يِ !ُبر اي لإ ءيسأ ي يّنإ !ٌّبر اب ءُتْعِطُق نإ !ٌُبر اي :ٌلوقت نمحرلا ّنِم ”ةنجش َمِحرلا ْنإ»
 .«!؟كمَطق ن ْنَم َمْطْقَأو ءِكَّلَصَو ْنَم َلِصأ نأ َنيَضْوَئ الآ : اهُبيِحُيف !ٌبراي !ٌبر

 .«هحیحص» يف نابح نب داو «يوق ديج دانسإب دمحأ هاور
5 

 ةنجح محرلا» :لاق هنأ ؛ِِلكك يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ح) 815 ۲۳۱ - )۱٤(

 E لا نوقف ينطق ْنَم ْعَطْقاو ءيَّلَصَو ْنَم لص مهللا : يتِلَذ ناسلب ُمُلَكَ «شررعلاب ٌةَكّسمتم

 . !هنكتب اهكتب نمو هُتبْلَصو اهَّلّصو ْنمَف يما نم مجرلل ُتْقَقَش ينو «ميحرلا نمحرلا

 . نسح دانسإب رازبلا هاور

 .5بيرقتلا» يف اذك .لوبقم يزاجح «بوصأ رهو «(دادرلا وبأ) :مهضعب لاقو «ةلمهملا ديدشتب )١(

 «نيتقث نم هلصو ىلع عبوت دق ًارمعم نأل «رظن هلاق اميفو «نمحرلادبعو ةملس يبأ نيب (دادر) ركذب هلصو هنأل ينعي :تلق (۲)
 يف هتنيب امك باوصلا ره هثيدح نأب ظفاحلا مزج كلذلو ۳۷١(. ص) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا كلذ ىلإ راشأو

 !ةثالثلا هلك كلذ نع لفغو )٥۲١(« «ةحيحصلا»

 .ثيدح دعب باتكلا يف يتأي امك قورعلا كابتشاك ةكيتشم ةبارق :يأ (۳)

 )٤( «درفملا بدألا» يف يراخبلا اذكو :تلق )٠١(.
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 يلا ءافقعلا ةديدحلا يهو ءلزغملا ةراتص يه : نونلا فيطتو ميجلاوأ ةلمهملا هالا حتفب (ةنجبحلا)
 1 . هتعطق اهعطق نم : يأ (هتكتب اهكتب نم) : هلوقو . لزغلا ٌلتفي مث طيخلا اهب قلعي

RT (جحنص) لاق هنأ ۲86 يلا نع دنع هللا يصر ديو نب دیس نو )19( fert 

 هللا ا مح اه نمف لجو رع ٍنِمحرلا نم ةنجش مجرا هذه ناو ءِ ليغ ملسملا ضرع يف ةلاطتسالا ابًرلا
 الحلا هيلع .

 . تاقث دمحأ ةاورو ءرازبلاو دمحأ هاور

 ةنجش :ناقل اهو «قورعلا كابتشاك ةكبتشم ةبارق ينعيلا :ديبع وبأ لاق (نمحرلا نم ةنجش) : :هلوق
 1 .«ميجلا ناكسإو اهمضبو نيشلا رسكب

 ل ل يا نم هن لا يضر يمال نب رع نب لا نو چیم كييك ضال
 . 'اهّلَصو ُةّمِحَر ْتَعطُت اذإ | يذلا : َلضاولا ّنكلو «ءىفاكملاب لصاولا سيلا

 . يذمرتلاو دواد وبأو - هل ظفللاو -.يراخبلا هاور

 م اونوكت الا : اب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةفيذحنعو (فيعض) (۷) - ١141-4

 نإو ءاونسخت نآ ٌسانلا نّسحأ نإ ؟ مكسشنأ اونُطو ْنكلو ءانمّلظ اومَلَظ ناو انسخ ٌسسانلا نّسحأ ْنِإ :نولوقت
 ْ .«اوملظت ال ْنأ اوؤاسأ

 نسج ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ره :ةممإلا) : ديبع وبأ لاق ءةلمهملا نيعلابو اهحتفو ميملا ديدشتو ةزمهلا رسكب وه (ةعّمإ) :هلوق
 . ؛هيأر ىلع دحأ لك عباتي وهف «هعم يأر ال يذلا

Teا 50 هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (1۷) - ا  

 امك تنك ناو : لاقف ؟ّيلع َنولَهْجَيو مهيلع مّلْخَأو « ىلإ نوئيسُيو م لإ ٌنِسْحَأَو « ينومّطقيو مهلا بارق
 . «كلذ ىلع تنام هيلع رهط لاني [كعسا زب الو تلا "مھر ٌنامَّنأكف ءّتلق

 .©©لسم ءاور

 .راحلا دامرلا وه : : ماللا ديدشتو ميملا حتفب (ّلملا)

Yere 101لضفأ» لا ا يا نأ اهنع هلا يضر يقع تنب ولك مأ نعو (عيحص) 0100 -  
 .«حشاكلا محرلا يذ ىلع ُةَقدصلا ة ةقديصلا

 د یش .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛«هحيحص» يف ةميزخ نباو «ينتتاربطلا هاور
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 تسلا شا يف يوخبلا راشأو «ةهجولا اذه نم الإ هفرعن ال ءبيرغ نسح» )۲١٠۸(: «نئسلا» يف يذلاو ءلصالا اذك )١(.
 : ٠١(. /؟3) «يناتكلا صوصن دقنا يف ههجو تنيبو «هفيعضت ىلإ "1 /15)

 .[ش] .نيتفوقعملا نيب ام اذكو 7568(4) ؟ملسم حيحص# نم تبثملاو ؛«نإو» :ةقباسلا ةعبطلا يف (۳)

 ' .ءايحلا نم دامرلاك مههوجو لعجت : يأ (۴)

 .(0؟) «دارفملا بدألا» يف يراخبلا اذكو :تلق 5(1)
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 ١١[. /تاقدصلا

 ىلع ٌةقدصلا ة ةقدصلا َلضفأ َّنأ ينعي ؛هرصخ وهو «هحشك يف هتزادع رمضي يذلا هلأ : (حشاكلا) ىنعمو

 . ؟كعطق نم لصتو» : الڳ هلوق ىنعم يف وهو «هنطاب يف ةوادعلا رمضملا محرلا يذ

 هّبساح هيف َّنُك ْنَم ٌتالث» :ِني هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو (ًادج فيعض) (8)- ۲ ۱٤۹۵

 نم يطعت» :لاق ؟يمأو َتنأ يبأب !هللا لوسر اي يه امو :اولاق .«هتمحرب َةّنجلا ُهَلَخْدْأو ءًاريسي ًاباسح هللا

 . ةجلا هللا كّلِخُدي ؛كلذ َتْلَعَف اذإف ءكّملَظ ْنّمَع وُفْمَتو ءكّمَطق ْنَم ٌلِصتو ءكَمَرَح

 نب ناميلس مهديناسأ يفو» :(ظفاحلا لاق) . «دانسإلا حيحص) :لاقو مكاحلاو «يناربطلاو رازبلا هاور

 ١١[. /دودحلا ؟١ ىضم] .«هاو يماميلا دواد

 كك هللا لوسر تقل م : لاق هنع هللا يضر ٍرماع نب ةبقع نعو (هريغل ص) (194) ۔ ۲۹۴۹ مدرس

 ْنَم طغأو تنس نع !ًةبقع اي» :لاق .لامعألا لضاوقب ينزبخآ !هللا لوسر اي :ٌتلقف هديب ٌثذخأف

 : .هَكَمَلَظ ْنِّمَع ضرغأو ءَكَمَرَح

 .؛كمّلظ ْنّمَع ٌففعا» : ةياور يفو (حيحص)

 ْلِصَيْلَف ؛هقزر يف طَسْبيو ِرُمُم يف دب ْنأ َدارأ ْنَمَو الأ» :دازو «مكاحلاو ءدمحأ هاور (هريغل ص)

 . اهَّمحَر

 .تاقث دمحأ يدانسإ دحأ ةاورو

 مَرْكَأ ىلع كل الأ» :ال بتلا لاق :لاق هنع هللا يضر يلع نعو (فيعض) (4) ١445-4

 .ه«كَملظ ْنَمَع َْهْعَت نأو ءَكَمَرَح ْنَم َيِطْمُتو ءَكَمَطَق ْنَم َلِصَت نأ ؟ةرخآلاو ايندلا ٍقالخأ

 . [كانه ىضم] .هنع روعألا ثراحلا ةياور نم ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نإ" : لاق هلأ ؛ِهِلَك هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نعو (فيعض) ١490-8 )1١(

 . (َكمَتَّش ْنّمَع َحَفْصَتَو َكَمَرَح ْنَم ي نو َكَمطَق ْنَم لص نأ ؛ لئاضفلا َلِضْفأ

 . دئاف نب نابز قيرط نم يناربطلا هاور

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع يوُرو (ًادج فيعض) (11)- 10٦ - ۱٤۹۸

 «كيلع ّلهَج ْنَم ىلع ُمُلْحَت» : لاق !هللا لوسر اي معن :اولاق .«؟تاجردلا هب هللا عَ ري ام ىلع ْمُكلدأ الأ» : لكي

 .[كانه ىضم] .«ٌكَمطق ْنَم ٌلِصَتو ,ٌكمّرح ْنَم يطعُتو «كمّلظ ْنَمَع وفْعَتَو
 «؟ِتاَجردلا هب عفر «ناينبلا هب هللا ري امي مكين الآ» : هلوأ يف لاق هنأ الإ ؛ يناربطلاو «رازبلا هاور

 ."رکذف

 .(50و19- مقر ه ص) ؛قالخألا مراكم» يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ نيدانسإلابو :تلق (1)

 . لوألا بابلا نم ثلاثلا ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف اهبرقأ ؛ًارارم مدقت امك فيعض وهو : تلق (؟)
 = وهو «يتمسلا دلاخ نب فسوي هيفو . . .0 :(189 /8) لوآلا يف لاقف «يناربطلا دانسإو رازبلا دانسإ نيب يمشيهلا رياغ :تلق (۳)

40¥ 



Yeyةل هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يوو (ًادج فيعض) (17) 1444 - : 

 .همحرلا ٌةَعيطقو يلا 'ةيوقمرذلا ساو محلا ةلِصو ريل ؛ًاباوث ريخلا ٌعَرْسأ»

 .هجام نبا هاور .

10Aپنڈ نام : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةركب يأ نعو (خيحص) )۲١( ممل  

 .«مِحّرلا ةَعيِطَقو يبا َنِم - ةرخآلا يف هل ٌرْخّدَي ام عم ايندلا يف ةبوقعلا هبحاصل هللا لجعي نأ ٌرَدِجأ

 . ةدانسإلا حيحص# : كانو ماجا TE :لاقو «يذمرتلاو «هجام نبا هاور

 ابا وف رولا َلَجعأ ن نإو ءبِذكلاو «ةّنايخلاو ءمجرلا ةَعيطَق نم : هيف لاقف «يئاربطلا هاورو (هريغل ح)

 . اوُنَصاوَُت اذإ مهُدَدَع رثكيو «مهلاومأ اومنتف « رج نونوكيل تلا لها نإ ىّتح «ٌمجرلا ''اةلصل

 يف دازو .ءابذكلاو ةن ةنايخلا ركذي ملو ؛نيعضوم يف هقّرفف «ةحيحص» يف نابح نبا هاورو (هريغل ح)

 ا . (نوُجاَتْسِيف َنولَصاوَتب تيب لهأ ْنِمامو» : هرخآ

 ةمئاقب قمم عتاطلا» : :لاق هعفر امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (عوضوم) (۱۴) 1900 8

 دا ل ىلع عطف عيال هللا تعب ؛هللا ىلع َءیرتجاو يداك لمعو ءٌمِحّرلا ِتَكَتْشا اذإف «ٍِشْرَعلا

 اعيش كلذ دعب لع

 ءاوز ملعت الا : رازبلا لاقو ٤[« /؟1١] «دودحلا» يف هظفل مدقتو «يقهيبلاو «- هل ظفللاو - رازبلا هاور

 0 (روهشم يرصب وهو «ملسم نب ناميلس الإ - ناميلس ينعي  يميتلا نع

 نم": ا لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (11) - ۲۵۳۸-۰

 .«مجر عطاق ُلَمَع لبي الف «ِةَمُمُجلا ليل سيمخ ّلك ضر مد ينب َلامْعأ

 1 ..تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 يناتأ» : لاق هنأ لك هللا لوسر ْنع اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض) (14)- ١-190١

 ال «ٍبْلك ينب منَ روع دعب رال نم اقع اهيف هللو «ٌقابعش ْنِم ٍفضيلا ليل هذه : : لاقف السلا هيلع ٌليربج
 ا د.« اوا قاع ىلإ الون رين ىلإ لو یر يطا ينال «يحاشم ىلإ الو ارش ىلإ اهيف هللا ٌرظني

 .؟رمخ نمدف

 رظنا : .كورتم وهو (ليعامسإ) همسا :تلق .«فيعض وهو «ىلعي نب ةيمأ'وبأ هيفو ...» :رخآلا يف لاقو .«باذك =
 e .«ناسللا»

 .[ش] )٠١١/۸(. ؛عمجملا» نم بيوصتلاو ؛«. . . ةلضلاب» :ةقباسلا ةعبطلا يف (1)

 طسوأ» و ناب نبا ةياور يف كلذك هنإف ءانه ام باوصلاو «يعبطم أطخ وهو ««ءارقفا ٠١١(: /۸) « «عمجملا»“ يف عقو (۲)

 . (918و )٩۱۷ «ةحيحصلا» رظنا «1يتاربطلا

 ام «يغرتلا»ةطرظخم شماه يفو . لوهجملا ةبعش «ثيدحلا ليلق باشخلا وه: : لاقف يدع نبا .هفلاخو «رازبلا لاق اذك ()

 ٍلاقو ٠ هرجح نبأ .ًادج ركنم هنأ : هنيعب ثيدحلا اذه يف يدع نبا لاقو «نابح نياو يدع نبا هفعض «باشخلا وه» :هصن

 .(1110/:) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو . .«يادقن يف عوضوم وها : يبهذلا
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 . هللا ءاش نإ ١١[ /بدألا -7] «رجاهتلا» يف همامتب يتأي ثيدح يف يقهيبلا هاور

 نولخدي ال ٌةثالث» :لاق هلي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (هريغل ص) (77)- ؟ ه4.

 .«ِرْخّسلاب قدصمو ءمحرلا ٌعطاقو «رمخلا ُنمدم :ةنجلا

 .[6 /دودحلا 11١1 «رمخلا برش» يف همامتب مدقت دقو «هريغو نابح نبا هاور

O) : [ةمامأ يبأ ثيدح '(ًاضيأ [دودحلا ١/ -7رمخلا برش» يف ينعي] هيف مدقتو (فيعض) ]١» / ٠ 

 ءرمخلا ٌمِهِبْرشي «َريزانخو ةدرق اوخِسُم دق اوحبصيف ءٍبِّلو وهلو ءبْرشو نط ىلع ِةّمألا هذه ْنِم مو
 .«مجرلا ْمِهتَميطَقو تالا ُمُهِذاَحّتاو هريرحلا مهن

 » :لوقي ب ّيبنلا حمس هنأ ؛هنع هللا يضر معطم نب ريبج نعو (حيحص) (۲۳) - ۲۵۴۰ 7

 . محر عطاق ينعي :نايفس لاق .؟ٌمطاق ةّنجلا ٌلخدي

 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 نحنو ةي هللا ٌلوسر انيلع ّجَّرَخ :رباج ثيدح [۲/۱۸] «سابللا» يف م كيف / +

 ةَلِص نم عسا باو ْنِم سیل هّنإف ؛ ؛مگتاحزا اوُلِصو هللا اوقّنا !نيملسملا ٌرشعم اي» :لاقف «نوعمتجم

 جلا ير ناف ؛نْيدلاولا قوقعو مكاّيإو * يغب ةبوقع ْنِم ٌعَرسأ ةبوقع ْنِم سيل هّلإف 5 ْمُكاّيإو ؛ محرلا
 هلل ًءايربكلا امنا . اليخ هٌرازإ راج الو مجد طاق الو «ٌقاع اهُدِحَي ال هللاو «ماع لأ ٍةَريسَم ْنِم َدَجوت

 . ؟نيملاعلا

 يف حبّصلا دعب ًاسلاج ٍدوعسم نبا ناك :لاق ٍشَمْعَألا نعو (فوقوم فيعض) 5" 1907 )٠١(
 عطاق نود ٌةَجَتْرُم ءامسلا َباوبأ ّنإو ءار َوُعْدَت نأ درن اّنإف ءاّنع ماق اَمَل ِمِحَر ٌمطاق هللا ٌدَشْنَأ :لاقف هِةَقْلَح
 : مج

 . دوعسم نبا كردي مل شمعألا نأ الإ ؛"حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «يناربطلا هاور

 . ةقلغم : يأ ؛ميجلا فيفختو قوف ةانثملا ءاتلا حتفو ميملا مضب (ةجترم)

 دنع ًاسولج انك : لاق امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب ب هللادبع نع يورو (فيعض) (15)_- ۱۵۰۳-۵

 ءءيشلا ٌضعب امُهيب ناك ْدَق هل ةلاخ ىتأف ََِْحلا َنِم ئتف ماقف . "مج ٌمطاق مويلا انشلاجب الا : لاقف لب ّيبنلا

 طاق ْمهيف موق ىلع لنت ال ةمحرلا نإ» : الك يبنلا لاقف «سلجملا ىلإ داع مث هل ْتَرَفْفَتْساَو ءاهل رْفْفَتْساَف
5 4 

 “يناهبصألا هاور

 .«مجر طاق مهيف موق ىلع ُلزنت ال ةكئالملا ّنإ» : لاق لكي يبنلا نأ ؛ًارصتخم يناربطلا هاورو (عوضوم)

 .[ش] .لصألا نم اهاندز )١(

 155/79-131(2) ركاسع نباو 29977 /5375/1) ؟بعشلا» يف يقهيبلا هاور اذكو «(۲۲۹۰ /۹۳۷ /۲) «بيغرتلا' يف (۲)

 .(14895) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ءةصقلا نود هريغو «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو
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 (نيكسملاو ةلمرالا ىلع يعسلاو «هيلع ةقفنلاو ؛هتمحرو ميتيلا ةلافك يف بيغرتلا) -؛

 لفاكو انآ" :لي هللا لوسىر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍدعس نب ٍلهس نع (حيحص) (1) - ل شحم

 .امهتيب َحَرَفو « ىطسؤلاو ةبابلاب راشأو «اذكه نجلا يف ميلا

 .(«حيحص نسح ثيدح» :لاقو] «يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هاور

 هل میلا لاك : : راک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲)- ندرس سدت

 . ىطْسْولاو ةبابسلاب كلام ٌراشأو . "نجلا يف ٍِنْيتاهك وهو انأ ؛ِهِرْيَعِل وأ

 1 . ًالسرم ميلس نب ناوفص نع كلام هاورو . ملسم هاور
 تارق اذهل متي لك نم: لاق : ع سس يدوس ادا

 هل ناکو نجلا يف وهف تانب ثالث ىلع ىعس نتو «- هيعبصأ | َّمضو - -نيناهك نجلا يف وهو انأف ؛هل ةبارق ال وأ

 ١[. /حاكتلا ۱۷ یشن «ًامئاق ًامئاص هللا يبس يف دهاجملا ٍرْجأك

16١6 - ۳7Aم: : هك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو «فيعض) (۲) -  

 5 هللا ليس يف ٌةَفيس ًارهاش حارو ادغو «ةَراهت ماصو هليل ماق ْنَمَك ناك ؛مانيألا َّنِم ةثالث لاع

 : . «ىطْسْولاو ةبابسلا ِِيََبْسُأ َقّصلأو . نا نيتاه نأ امك ۰ نيوخأ ةّنجلا يف

 1 : . هجام نبا هاور'

 نيل نب نابت لق نق: لاق ي هللا يبن نأ ؟ ني كر نب نضر 6 - ۳114

 . رفعي ال ًابنذ َلَمْعَي نأ الإ « هلا ةَتحلا هللا ةَلَحْذأ ؛هبارشو هماعط ىلإ

 . ۶۸ حیحص ن ن ٹیدح» :لاقو يذمرتلا هاور

٠١١۷ - ۹Y۰اة لاق هنع هللا يضر يريشقلا كلام نب ورمع نعو (فيعض) (4)-  

 . ةلجلا هل ثّبجو ؛[هللا ةي ىتح] هبارشو هماعط ىلإ نْيَملسم نبا نيب ب ْنم ًاميتي مَ نمو : لوقي هلك

 .ديز نب يلع الإ ؛مهب اوز ناروا

Yet!ا كلام : ةا او ی د ف 01  

 هل ثبجو' ؛هنع يئغتسي ىتح هبارشو هماعط يف نيملسم نيب ًاميتي ٌّمَض ْنَما :لوقي لي يبنلا عمس «- كلام

 نم فيعضتلا اذه ركذُي ملو «(شنح) ب هفعضو ؛ سابع نبا نع يذمرتلا هاور ثيدح بقع لصألا يف ةدايزلا هذه تعقو (1)

 0 ْ ا . لصألا

 .1951) «ةحيحصلا ثيداحألا» : رظنا ..هللا ىقتا اذإ' :دمحأ داز : تلق قفز
 : . هللا همحر يجاتلا هيلع هّبنون 0791 /۲) «هجام نبا» نم حيحصغلاو :«ًاناوخإ) : لصألا 0

 هفعضف اذه:امأو «بابلا لوأ « «حيحصلا» يف مدقتملا لهس ثيدح يف اذه لاق امتإف ءيذمرتلا ىلع شحاق مهو اذه :تلق ()

 مقرب 'ةفيعضلا يف ؤهو :4كورتم» : ظفاحلا لاقو .«ثيدحلا لهأ دنع فيعض - هدانسإ يف يذلا ينعي - شنح# :هلوقب

 ' هيلي يثذلا له ثيدح ىلإ (يذمرتلا) نم سابع نيا ثيدحل هلقن دعب فلؤملا رظن لاقتنا ببسلا نأ رهاظلاو .(0847)

 ! سابع نبا ثيدح ئلإ حيحصتلاب هيلع هبيقعت لقنف «هدنع
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 ةملسم ةبقر قتعأ ملسم اميأو «هللا هدعبأف «رانلا لخد ؛امهربب مل مث امهدَحأ وأ هْيَدلاو كردأ نمو ٠ . . .ُّنجلا

 . «رانلا نم هكاكف تناك

 ١[. /عويبلا ىضم] ڪن دانسإب ارضتخم دمحأو يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

1Yموق ّعَم ٌميتي داعق ام» : : لاق يو ّبنلا نع هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (ءوضوم) (62- ۱۰۸ -  

 . «ناطيش ْمُهَتَمْصَق َبَرْقَيف هتف ىلع

 تاكو .لصاو نب نسحلا ةياور نم امهالك ؛ ين ناهبصألاو «(طسوألا» ىف ة يناربطلا هاور «بيرغ ثيدح

 . ؛نسح ثيدح وهلا ؛لوقي هللا همحر نسحلا وبأ ظفاحلا انخيش

 . سوم يبأ ثيدح نم ًاضيأ يناهبصألا هاورو

 نإ : ايك هللا وسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (ًادج فيعض) (7) ١6١4 _ ما
 . مّوَكُم ُميتي هيف ٌثيب ؛هللا ىلإ تويبلا ٌبخأ

 .يناهبصألاو يناربطلا هاور

 يف تيب ٌريخ» :لاق ةي ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (۷) 4 101٠١
 . هيلإ ٌءاسُي ٌميتي هيف تيب .نيملسملا يف ِتْيِب ُدّشو .هيلإ ُنَسْحُي ٌميتي هيف تيب ؛نيملسملا

 .هجام نبا هاور

 لو هللا وسر نأ ؛هنع هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع نع يوُرو (فيعض) (۸) - ٠-٠١۱۱

 ْتَمآ ةأرما ؛- ةباّبسلاو ىطْسْولا عنز نب د ديزي هديب ًاَمْوأو  ةمايقلا موي ٍنْيَتاهك نيدخلا ٌءاعَفس ةأَرْماو انأ» : لاق

 . «اوتام ْوَأ اوناب ىتح اهاماتي ىلع اهَسْفن ْتَسَبَح ءٍلامّجو ٍبِصْنَم ٌتاذ اهّجْوَر

 .دواد وبأ هاور

 يتلا يه» :(ظفاحلا لاق) .ًادودمم ةلمهم نيع امهدعب ءافلا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب (ءاعفسلا)

 جاتحتف جوزتت ملو اهدالوأ ىلع اهسفن تسبح اهنأ كلذب ديري «ةميألا لوط نم داوسلاو ةدومكلا ىلإ اهنول ريغت

 جوزال نم يهو ءًامْيأ تراص اذإ :ميملا فيفختو ةزمهلا دمب ؛ةأرملا (تمآ) و .«جوزلل عنصتلاو ةنيزلا ىلإ

 اميف كلذب فلؤملا حرص دقو ؛ انه «فيعضلا» يف هر - «لصألا يف هلبق ثيدحلا يف يذلا ديز نب يلع هيفر فيك : تلق )١(

 :همامتب (۲۹/۵) ىرخأ ةياور يف دمحأ هجرخأ دق نکل «كانه تمدقت يتلا يهو هل ةياور ره امنإ «ًارصتخم» : هلوقو «مدقت

 اهتفذح دقو ء(ةتبلا) ةظفل نود هدهاوشب حيحص ثيدحلا نإ مث .اهنع لهذ فلؤملا نأكف «ةمدقتملا هتياور ليبق هدنع يهو

 سيل ام يمثيهلا مالكل مهلقن يف اوسدو ءاته هوفعضو «مدقت اميف هونسحف نوقلعملا ةثالثلا هيف ضقانتو «طقنلاب اهيلإ ًاريشم
 !مهنم دصق نودو ءمهّيعل هلعلو ؛هيف

 نم (۱۰۱۸ /۲) هاور دقو «يناربطلا ىلع يناهبصألا فطع مدقت نأ دعب هتدئاف يل رهظي مل راركت وهو ؛ةطوطخملا يفاذكو (۲)

 يف يبهذلا لاق دقو . ىسوم يبأ نع دحاو دنسب (رانيد نب نسحلا) نع رخآلاو ء(لصاو نب نسحلا) نع امهدحأ نيقيرط

 وه لب .نسح ريغ هل نسحلا يبأ نيسحتف' .«هوكرت - لصاو نبا :ليقو «يميمتلا ديعس وبأ راتيد نب نسحلا» :«ينغملا#

 )٥۳۷۳(. ؛ةفيعضلا# يف جرخم وهو . هل لصأ ال لطاب» :نابح نبا لاقو «عوضوم
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 .ًاميأ اهكرتو اهجوز تام نم انه دارملاو .دعب جوزتت مل وأ تجوزت بَ وأ اركب ؛اهل

 ْنَم لَآ انأ» : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ نعو (فيعض) (۹) 1617 5

 مايا ىل ُتدَمَف ةأرما انآ :لوقتف ؟ٍتنأ ْنَمَو ؟كَّل ام :اهل ٌلوقاف ؛ ينام ةأرما ىرأ يأ الإ ؛ نجلا باب ٌحتفي
 ر 9

 ديل دا يع هدانسإو «ىلعي وبأ هاور

)٠ J10۱ -Yىلع حسم نم : لاق ل هللا لوسر َّنأ ؛ةنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض)  

 مواد دي ىلإ َنَسْحأ ْنَمو «ٌتانسح هدي اهيلع ْثّرم ةرعش لك يف هل ناك ؛هلل الإ هْحَسْمَي مل ميتي سأر

 .؟ىطسولاو ةباّبسلا ِهْيَعَبْصَأ نيب َّقّرفو . نيتاهك نجلا يف وهو انأ تنك

 . هنع مساقلا نع ديزي نب ٌيلع نع ٍرْحَر نب هللاديبع قيرط نم هريغو دمحأ هاور |

 ةوسق وكشب ٌلجز كو يِبنلا ىنأ :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ أ نعو (هريغل ح) () 7044 - "4

 ْنِلَي ؛ٌكماعط ْنِم همي ءهسأر ٌحّسماو ءميتيلا مزا ؟كتجاح كردو .كّبلق نيلي ْنأ ٌتحتأ» : لاق . هبلق

 : .«كتجاح كردُيو كيل

 .ْمَُي مل وار هيقو ةيقب ةياور نم يناربطلا ءاور

 رشق لك هلا لوس یا اكش.الّجر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ةريغل ح) (0) 70408 84

 1 .«ًنيكسملا ميطأو «ميتيلا سر حسم :لاقف . هلق

 : . حيحصلا لاجر هلاجرو «دمحأ هاور

۹A۹يمي يذلاو» : ك هللا وسر لاق : لاق [ًاضيأ] ةريره يبأ نع يوُرو.(بفيعض) (11)- 1614  

 لواط ملو «هقفضو همن مرو ؛مالكلا يف هل نالأو ميلا مِجَر ْنَم ةقايقلا موي هللا بلعب ال ين ٌقحلاب

 . هللا هاتآ ام لقب هراج ىلع

 . كورتملاب سيل : متاح وبأ لاقو «رماع نب : هللادبغ الإ تاقث هتاورو ؛يناربطلا هاورأ

 هللا لوسي لاق د لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نع يورو (ادج فيعض) (11)- 118 - ۳۸۱

 . ابن ساتلو بلا يف يرش لف ؛ نيا اكبر ماد :

e 

 لاق اجر نأ :ةلو يبنلا ىلإ هعقر هنع هللا يضر سنأ نعو (ًادج فيعض) (18) - 1915-7

 ىلع ٌءاكتلاف يرض َبَهْذَأ يذلا اأ :لاق ؟كَرْيَظطَ ىّتَحو َكَرَصَب َبْمْذأ يذلا ام : مالسلا هيلع ٌَبوقْعَيِل

 ؟هللا | وكشتأ :لاقف السلا هيلع ٌليربج ةاتأف «(َنيِمايْن) هيخأ ىلع ٌنْرُحلاَف يرْهظ ىَتَح يذلا امأو «(تفّسي)

 هيلع ليربج قلعا م : لاق «٠ ءَكْنِم َتلُق امب ُمَلْعأ هللا : ليربج لاق « «(لا ىلإ ينو يتب وکشا اما : : لاق

 لاق امك ةجپ سیل یا ۲خیش 9 :هيف متاح يبآ لوقو ««فلاخیو «یطخیا : ا :تلق ()

 : )0۴۷٤(. (ةفيعضلا» يف جرخم وهو . يبهذلا
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 َتِئَتَحو ءيرَصَب َتْبَهْذأ ؟ريبكلا حْيشلا ْمَحْرَت اَمأ ابر ْيأ :لاقف هيب ٌمالسلا هيلع ٌُبوقعي لْخّدو السلا

 ل !بوقعياب : لاف ليربج ااف! ام دن يب تضامن ؛ٌةّدحاو ةكش هِّمشأف يتاح يلع داف يره
 اي :ّكل لوقو َكَتيَع امهب وقال كل امهّترشتل نيم اناك ول امُهّنإف ْرِدْبَأ :لوقيو السلا كئرقي لجو نع هللا
 هَّنِإ :لاق ال :لاق ؟ةوُلَعف ام فُسويب فُسوي ةوخإ َّلَمَق ملو ؟3رهظ ُتيَتَحو كَرصَب تمد مِل يرذتآ !يوقفُي
 بجا مل نإ : ٌلوقيو !ةومهطُ ْمَلو اهومْتلَكأَ ؛ًةاش َكّلهأو َتْنأ َتْحَبَدَو ع ج مئاص وهو «ٌنيكسم ٌميتي كا
 - : ب هللا لوسر لاق :ٌسنأ لاق - .َنيكاسملا ٌعْذاو ءًماعط صاف «نيكاسملاو ئماتتيلا يح ًائيَش يقْلَخ ْنِم

 ناك ْنَم : هيدانم یدان ّمبصأ اذإو «بوقعب ماعط ْرَضْحَيْلف ًامئاص ناك ْنَم :هيدانم ىدان ىسمأ امَّلك توقعي ناكف

 .«بوقعي ماعط ىلع ْرِطفُيلف ارطْفُم
 نب رمع نب صفح) يعامس يف اذك» : مكاحلا لاقو ل هل ظفللاو  يناهبصألاو «يقهيبلاو مكاحلا هاور

 «حيحص ثيدحلاف كلذك ناك نإف «ةحلط يبأ نب هللادبع نب رمع نب صفح هنأو ؛مهو ريبزلا نظأو ء(ريبزلا
 نع ناميلس نب رفاز انثدح :دمحم نب ورمع انأبنأ :لاق ''[ًالسرم] هريسفت يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ دقو

 . (هوحن لك يبثلا نع سنأ نع كلملادبع نب ىيحي
 ةَلَمْرألا ىلع يعاسلا» : لاق ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحنص) (1)- 7941-8

 .«ٌرطفُي ال مئاصلاكو رمي ال مئاقلاكو - :لاق هُبِسْحَأَو - « هللا يليبس يف ٍدهاجملاك ؛نيكشملاو

 1 . ملسمو يراخبلا هاور

 هللا ليبس يف دهاجملاك ؛نيكسحلاو ِةلّمْرَألا ىلع يعاسلا» :لاق هنأ الإ ؛ "جام نیاو (نسح)

 . ؛ًراهنلا ٌموصيو ّلبللا ٌموقي يذلاكو
 ةملس مأ ىلع تلخد :لاق يموزخملا هللادبع نب بلطملا نع يوُرو (هريغل ح) (۷) - 7040-4

 تعمس :تلاق . هنأ اي ىلب :تلق ؟ هللا لوسر نم تعمس امب كثدحأ الأ !ينب اي :تلاقف يب يبنلا جوز
 نم امهّينغي ىتح امهيلع ةقفنلا ُبستحي «ةبارق يتاوذ وأ نيتخأ وأ نيتنب ىلع قفنأ نم» :لوقي ويب هللا لوسر
 . «رانلا نم ًارتس هل اتناك ؛امهيفكي وأ هللا لضف

 اذه ىضمو .4 /حاكنلا ]/١0- «تانبلا ىلع ةقفنلا» يف رئاظن ثيدحلا اذهل مدقتو .يناربطلاو دمحأ هاور

 . [كانه

 (هقح ديكأت يف ءاج امو ءراجلا ىذأ نم بيهرتلا) 5
 ٌنِمْؤي ناك ْنَم» : لاق قي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) 7048-0

 مويلاو هللاب ُنِمؤي ناك ْنَمو فيض ْمِرْكُيلف ؛رخآلا مويلاو هللاب ُنِمْوي ناك ْنَمو راج ذؤي الف ؛رخآلا مويلاو هللاب

 (ناميلس نب رفاز) و .(؟48/7) ؟مكاحلا كردتسم نم اهتكردتساو ؛لصألا نم تطقس دقو «سنأو ىيحي نيب ًاعطقنم يأ (۱)
 نم هنأ هبشألاو :ريثك نبا ظفاحلا هركنتسا دقو ؛ةلاهجو بارطضا هدانسإ يف ثيدحلاو ءماهوألا ريثك هقدص عم
 )1۸۸٠١(. «ةفيعضلا» يف جرخم وهو . تايليئارسإلا

 .هححصو «ةلصلاو ربلا» يف هجرخأ ,يذمرتلا هتاف :تلق (۲)
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 .هْتْكْسَيِل أ ًاريخ ٌلُقيلف ؛ رخآلا

 . ملسمو يراخبلا هاور

 .هراج ىلإ ْنِسْحْيَلف ؛رخآلا مويلاو هللاب نمي ناك ْنَمو» : ملسمل ةياور يفوأ

 لكي هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوسألا نب دادقملا نعو (حيحص) (۲) 7044 75

 لاقف :لاق ¦ .ةمايقلا موي ىلإ ٌمارَح وهف «هلوسرو هللا ُهَمّرح ؛ٌمارح :اولاق . «؟انزلا يف نولوقت ام : هباحصأل

 يف َنولوقت اما :لاق .«هراج ةأرئاب ّينزي نأ نم هيلع ٌرسْيَأ ؛ِةَ ٍةوْسِن ٍرشَمب لجرلا َينزي نآل» : هلك هللا ٌلوسر

 نا نم هيلع سیا ؛تایآ ةرشم نِ لجرلا قرش نالا : لاق . مارح يهف «هلوسرو هللا اهمرح : اولاق . «؟ةقرسلا

 1 : . «وراج ْنِم َقِرْسَي
 ا «طسوألا» و ةريبكلا» يف ف يناربطلاو «- تاقث هتاورو «هل ظفللاو  دمحأ هاور

 .[۷/دودحلا-١

 «ٌيسؤيال هللا : لاق قل هللا لوسر نأ 1 هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۴)- Yoo "مل

 .«هقئاوب هراج ُنَمأي ال يذّلا» : لاق ؟هللا ٌلوسر اي نم: لق . «ٌنمؤي ال هللاو «ٌنمؤي ال هللاو

 ر : لاق ؟هقئاوب امو !هللا لوسر اي :اولاق :دمحأ دازو «ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور (حيحص)

 ١ :«ةقئاوب هراج ُنَمأي ال ْنَم َةّنجلا لخدي ال : :ملسمل ةياور يفو (حيحص)

Yo011AAيشر يمكلا جرش أ نعو (نيحبص) (0-  E SSEهللاو# :  

 نمای ال ْنَم١ :لاق ؟اذه ْنَم «َرسَحو باخ دقل !هللا وسر اي : لق .«ٌنِمْوي ال هللاو ءٌنمؤي ال هللاو «ٌنمؤي ال

 . ؛هٌرش» :لاق ؟هقئاوب امو :اولاق . (هقئاوب هّراج

 ا .©0يراخبلا اور“
 وهام » :لوقي ل هللا لوسر تحمس : ل عالاقل لا دو ارق سو 0 شا

 ' «ةقئاوب هاج نمای ْمَل نم ٍنِمْومِب
: E ل 

 ٌُنوكي ال ّلجرلا َّنإ» : ل هللا لوسر لاق :هظفلو «هنم لوطأ يناهبصألاو (فيعض) 17 -)١(

 ءءانَع يف هم هّسْفَت يذلا ؛نمؤملا نإو هيَ نم مآ وهو تيب َنيح تيب «هّقئاوب هُراج ماي ىتح ًانمؤم

 مهزي فلؤملا“ عينصو .يبهذلا هقفاوو ٠ لا ر ل 13 ./1) مكاحلا هجرخأ كلذكو :تلق“ )١(

 بقع هقلع امنإو ؛هلصوي مل هنإ مث ءًاقلطم هظفل قسي ملف يراخبلا امآ «كلذك سيلو «ةدايزلا نود قايسلا اذهب ءاجرخأ امهنأ

 يف ًاضيأ ا «(494/1) ةيتالا ةرصتخملا ةياورلا الإ هدنع سيلف ملسم امآو دعب يتالا حيرش يبأ ثيدح

 : . ١-0 /191) «ةلاجعلا# و ءتشش نإ (؟14 )1١/ «حتفلا» عجارو )١71(. هدرغملا.بدألا»

 هب يق ةدايزلا نج تاجو : تيدج ی تيلج ب لغو تارا نأ نأ ار تراک هدنع نيل ل: تلق (۲)

 نود ؛٠. . .؟هقئاوب امو :اولاق) :هدتعو ء(١۳۸ /7وا"١ /5) دمحأ هجرخأ كلذكو . 05 /سابللا )١18 يف مدقتملا رذ يبأ

 .حتفلا» رظنا . يراخبلا



 . ؛ّةحار يف هنم ٌسانلاو

 ىتح ٌدبع نمي ال هديب يسفن يذلاو» : ل هللا ٌلوسر لاق : لاق هنعو (حيحص) (5) ۲۵۳ ۰

 . ههِسْفَتِل ُبِحُي ام هيخأل : لاق وأ  هراجل بحي

 . ملسم هاور

 لجر كي ّينلا ىتأ : لاق هنع هللا يضر كلام نب بعك نع يورو (أ (ادج فيعض) (۲) - ۱۹۱۸-۱

 هللا لوسر تعب «ًاراوج يل ا تا ءنالف ينب ةّلَحَم يف تَرَ ين !هللا لوسر اي :لاقف

 نجلا لخدي الو ءٌراج ًاراد نيعبرأ َّنِإ الآ» : نوحيصيف هباب ىلع َنوموقيف دجسملا َنونأي ًاًيلعو رمعو ركب ابأ اب
 . «هقئاوب هژاج فاخ ْنَ

 .يناربطلا هاور

 «حيحصلا» يف] مدقتملا ةريره يبأ ثيدح يف ءاج امك «هتلئاغو رشلا : :يهو «(ةقئاب) عمج :(قئاوبلا)

 .[۴ ثيدحلا /بابلا اذه يف

 ميقتسي ال» :لاق ءَ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (نسح) (۷) 7084-1

 .«ةقئاوب هراج َّنمأي ىتح ةنجلا )خدي الو «هئاسل َميقتسي ىتح هبلق ميقتسي الو هلق ميقتسي یتح دبع ُناميإ

 . ةدعسم نب يلع ةياور نم امهالك ؛«تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو ءدمحأ هاور

 ْنَم ملْسملاو «ٌسانلا ُهَنمأ ْنَم ٌنِمْؤملا» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنعوب (حيحص) (۸) _ ۲۵۵۵ ۲

 راج E LR E هللا لح

 . «ةقئاوب

 . "دیبع نب ٌسنويو ٌديمح دير نب يلع عبات «ديج دمحأ دانسإو «رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور

 َّنِإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعض) (۳) - ۱١۱۹-4٤

 الو «بحيال نو بِي ايندلا يطعي لجو رع هللا لاو < «مگقاززآ مکنیب مس د امك مگقالخآ منیب مّسَق

aني يع ىللار ,هّيحأ دقف َنيّدلا هاطعأ ْنَمَق ءٌبَحَأ ْنَم الإ  E 

 نم الام ُبِسَتْكَي الو ةُمْلَظو ُهُمْشُْع » :لاق ؟ُهُقئاوب امو !هللا ٌلوسر اي :ٌتلق . قوب هاج ّنَمْأِي ىتح ُنمؤي الو

 ال هللا نإ «رانلا ىلإ هداز ناك الإ هره َفْلَح هكر الو ءهنم لقي «هب قّدِصَتَي الو هيف ٌكَرابيف بف هلم قفنيف مارح

 . ؛ٌتيبخلا وحمي ال ٌتيبخلا َّنإ « ِنَسَحلاِب َءىّيَسلا وحمي ْنكلو «ِءىّيَسلاب ًءىّتَسلا وحمي

 . ٥ /عوييلا ٠١ یضم] . هنع دمحم نب حابصلا نع قاحسإ نب نابأ قيرط نم هريغو دمحأ هاور

 وأ (۱۹۸/۳) هدنسملا# يف امك ههناسل ميقتسي الو :فذح باوصلاو ؛«لخدي الو هئاسل ميقتسي الو# :ةقباسلا ةعبطلا يف )١(

 .[ش] )9۳/١(. «عمجملا» و (9) «تمصلا» و (ةلاسرلا ةسسؤم ط ٠/147

 .(049) ؟ةحيحصلا» رظنا . يبهذلاو مكاحلاو نابح نبا هححص امهقيرط نمو (1)

 . انه امع ظافلألا ضعب يف فالتخا هيفو ()
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 م ْنَم» : ا هللا لرسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يوُرو (افيعض) (4)- ۱٩۲۰-۵

 عدلا ترا دلل برات نیوی دق هزات راج ھور للا یر دک ئاذا و «يناذآ دقف ٌهَراَج یذآ

 .«ًلجو

 © خیبوتلا باتك١ يف 'نايح نبا خيشلا وبأ هاور

 خا هللا ُلؤِسر َحّرَخ :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع يورو (فيعض) (0- 1971-95

 ل: ليل ا يب كالا موقلا َّنِم لر لاقق . . «ةَراج ئذآ ْنَم مويلا انْبَحْصَي ال١ : لاق ٍةاَرَغ يف

 3 مويلا انّيَحِصت

 ' .ةراكن هيفو «يناربطلا هاور

o-4رع ی ل ؛ لوقي ناك لي تلا نأ ؛ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (4) -  

 . الوحي ةيدابلا ٌراج نلف «ةَماقُملا راد يف ءوسلا راج ْنِم كب

 ."!اهحيحص» يف نابح نبا هاور

 لوا : هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ماع نب ةبقع نعو.(نسح) J ٠( ؟وهل/ 4

 : ا .«ٍناراج ةَمايقلا موي نْيَمْصَخ

 . ديج امهدحأ نيدانسإب يناربطلاو - هل ظفللاو  دمحأ هاور

Yoo’ ۳344هلا لور ىلإ جر ةاج : لاق هنع هللا يضر ةفيحج يبأ نعو (هريغل ص) 2117  

 ّيبنلا ىلإ ءاجف ةونعليو هيلع نومي سانلا لعجف ةَحرطف . ؛يتيرطلا ىلع كاتم َرْطا» : لاق .هَراج وكشي

 َكَنَمل دق» : لاق .ينوَمْلَب :لاق .2؟مهنم َتيقل امو» : لاق !سانلا ّنم ٌتيقل "1ام] !هللا لوسر اي : لاقف دلك

 .«ٌتيفك دقف كعاتم عفزا» : لاقف ا يلا ىلإ ءاكش يذلا ءاجف دوعا ال يإ : لاقف .«سانلا َنْبق هللا

 : 1 يناربطلا هاور

 ٍرهظ ا ىلع كاتم عض» :لاق هنأ الإ ؛هوحنب نح دانسإب 8 (هريغل ص)
 هّراج ًءاجف . هيلع وعڏيف :لاق . ينيذؤي يراج : لاق ؟ٌكنأش ام : لاق هب رم ْنَم لك ناکف ءهعّضوف ا- ٍقيرطلا

 ! .ادبأ كيذوأ ال يف ؛كعاتم دَر :لاقف

FY.هلا اوسر یا لجر َءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص نسح) (۱۲) - "هوه  

 ًاضيأ ميعن بأ ىلإ, ينولجعلا ًاضيأ هيلإ هازعو «يدقن يف مرح اهيفو ««خيبوتلا» نم ةلويطملا ةخسنلا يف سيل ثيدحلا اذه )1١(
 بويأ نب دواد قيرط نم ارصتخم (؟ /0ق) هراجلا قوقح» يف يبهذلا هدروأو '.(515/7//73787) ؟ءافخلا فشك» يف

 يف ركذو !«زكنم ثيدح» :لاقو .ًاعوفرم هركذف .كلام نب سنأ تعمس :لاق «يدبعلا ريشب نب دابع انئدح :يلمسقلا
 : ملعأ هللاو .هدنع امهدحأ اذه نأ نظأ انأو «نيعوضوم نيثيدحب . . .دابع نع ؛نازيملا نم اذه (دواد) ةمجرت

 . (1445) ؛ةحيحصلا“ يف هتجرخ دقو «يئاسنلاو ؛؛ذرفملا بدألا» يف يراخبلا هتاف :تلق (1).

 يناربطلل ريکا ا 0۷١ / 8) ؟عمجملا" يف تبثم وهو «ةقباسلا ةعبطلا نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)
 .[شآ 9

  عذلا توو !؟ملسم طرش ىلع حيحص لاقو (115/4) مكاحلاو «(17 8 مقر) «درفملا بدألا» يف يراخبلا ًاضيأ هتاف )4(
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 .يقيرطلا يف كاتم خّرطاف ْبَهذا» :لاقف ؛ًاثالث أ نيتّرم هانأف .؟ًريِصاف ٌبهذا» :هل لاقف هّراج وكشي ی

 مهضعبو «ٌلعقو هب هللا ّلعف :ُهَنونَمْلَي اًولعجف هاج ربَخ مهری هتولأْسَيو نورمي ٌنسانلا ّلعجف «لعقَف

 . ههركت ًائيش يم ىرت ْنَل كإف عجزا :لاقف راج ِهْيلإ ءاجف . هيلع وُعْدي

 . "!ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «؟هحيحص» يف نابح نباو « هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 ةنالف َّنإ !هللا وسر اي :ٌلجر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (18)- 1810-0

 اي :لاق .«رانلا يف ّيه» :لاق .اهناسلب اهّتاريج يذؤُت اهّنأ ريغ ءاهمايصو اهتّقَدصو اهتالص ةرثك ْنِم ٌركذُي

 يذؤت الو ءطقألا َنم راوثألاب ُقّدصَتناهّنأو ءاهتالّصو “ (اهتقدصو] اهمايص لق نم ُركَذُي ةنالف ناف !هللا وسر
 . ادنَجلا يف يه» :لاق .[اهناسلب] اهتاريج

 f2) دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «؛هحيحص» يف نابح نباو «رازبلاو دمخأ هاور

 ٌلوسر اي :اولاق :- مهضعب ظفل'وهو - هظفلو اغا مج دا یک یا نیک را ارور خا

 يّلصُت ةنالف !هللا لوسر اي :اولاق . «رانلا يف ّيه» :لاق ؟اهناريج يِذوُتو ليلا ُم موقتو ءراهنلا ٌموصت ت ةنالف !هللا

 .؟ةّنجلا يف يه» :لاق .اهتاريج يذؤت الو ءطقألا نم راوثألاب ٌقَّدّصَتو .تابوتكملا

 اهمضبو فاقلا رسكو ةزمهلا حتفب (طقألا) و . طقألا نم ةعطقلا يهو :(رْوَل) عمج ةثلثملاب (راوثألا)

 . يمنغلا نبللا ضيخم نم ذختي يش يه :امهحتفبو ًاعم فاقلاو ةزمهلا رسكيو ًاضيأ

 :لاق لكي يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يورو (ًادج فيعض) (5) - ۱۵۲۲-۲

 .«0هقئاوب راج ْنَمأ مل ْنَم نمؤمب سیلو «نمؤمب كلذ سيلف ؛هلامو هلهأ ىلع ةفاخم هراج نود باب َنَلعأ نَم»

 «هّتذَع ضرَم اذإو هيلع َتْدَع رَقَْلا اذإو ُهَتْضَرْقْأ كْضَرْفَتْسا اذإو ةع ٌكناعتسا اذإ ؟راجلا ٌّقح ام يردتأ

 تجخَيف )و ءانبلاب هيلع ليطتنم الو ُهَتراج َتْعَبَتا تام اذإو كتبَ ٌةبيصم ُئباصأ اذإو تا ريخ هباصأ اذإو

 لمت ْمَل ناف هل دْهَأَف ةهكاف َتْيَرَتْشا ٍنإو ءاهنم هل فرغت نا لإ كرذق حيز راقب هوم الو :هنذإب الإ حيرلا هنع

 .«ُهَدَلو اهب ظيغَيل َكُدَلو اهب حري الو ارس اھلخذاف

 نم هرخآ ىلإ «راجلا قح ام يردتأ» : هلوق لعلو» :(ظفاحلا لاق) .«قالخألا مراكم» يف يطئارخلا هاور

 .«عوفرم ريغ يوارلا مالك
 !هللا لوسر اي : تلق :لاق ةديج نب ةيواعم نع '””يناربطلا ىور دق نكل (ادج فيعض) (۷)- ٠-1678

 )١( مقر) «درفملا بدألا» يف ًاضيأ يراخبلا هاورو :تلق ١15(« ق) ىلعي وبأو ۳٠۹/ ۲(.

 .(41/5) هدنسملا» نم امهتكردتسا اهدعب يتلاو ةدايزلا هذه ()

 )1۹١(. «ةحيحصلا* يف جرخم وهو «هريغو )١15( «درقملا بدألا» يف ًاضيأ يراخبلا هاورو : تلق (
 )٤( ص) ةعوبطملا «مراكملا» ةخسن يف ثيدحلا أدبي انه نم ٠  )5لمجلا ضعب يف ريخأتو ميدقت عم .

 .؟مراكملا» و ةطوطخملل قباطملا باوصلا وهو : تلق . (ءانبلاب) :ةخسن يفو هتيشاح ىلعو «(ناينبلاب) : لصألا (5)

 يف ناجرخم هلبق يذلاو وهو «كورتم وه لب :تلق .«فيعض وهو «يلذهلا ركب وبأ هيفو» ٠١١(: /۸) يمثيهلا لاق )0

 (37 541/) "ةفيعتضلا)»



 ركذفا 7 د روا ناو هما كضَرُفَتْسا ٍنإو هعيش تام ْنإو ُةَتْدُعَْضِرَم نإ :لاق ؟َيَلَع ٍراجلا ٌقح ام
00 . 1 

 ليج نب ذاعم نع .«خيبوتلا باتک» يف نايح نبا خيشلا وبا یورو (أدج افت 40 1١674 ل ال
 َجاتْخا ِنِإو ءُهتْنعأ .ٌكناعتْسا نإو ءُهَتْضَرْفأ ٌكَضَرْفَتْسا نإ :لاق ؟راوجلا ٌقح ام !هللا لوسر اي :انلق :لاق

 اجلا قح ينل ؟مكل لوا ام نوقشت له» :هرخآ يف دازو ههوحنب ثيدحلا ركذف قُم ضر إو :ةتيطضأ

 اهر خلك وأ - هللا محَر نّئم ليلق الإ

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يناهبصألا مساقلا وبأ یورو (ادج كنيعض) (9) ۔ ٤-۱٥۲۵
 : لاق ؟راجلا ىلع زاجلا ٌقحامو !هللا وسر اي : اولاق .«هراج ْمِرُكْيْل ؛رخآلا مويلاو هللاب ُنِمْوُي ناك ْنَم' : ل
 هللاو .ةوق هبسكت:قرطلا هذه ةرثك نأ ىفخي الو . ةهكافلا هيف ركذي مل ؛هوحنب ثيدحلا ركذف «هطغأف كأس نإ

 ا . عا
)٠١(- DEDةثالثإ : ءا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ديبُع نب ةلاضَ نعو (فيعض)  

 ارش ئار ناو ُهَنَقَد اریخ ىأر ْنِإ ءوس ٌراجو ُرِفْغي مل تاس ن نإو زكْشَي مل تلسخآ نإ ٌمامإ :'"”رقاوعلا ّنم
 ا : تاع كذآ َتْرَّضَح نإ ةأرثاو ؛ةعاذأ

 ب سأب ال دانسإب يناربطلا هاور

)١4(- f91نما اما :ة هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ص)  

 .(ٌمّلعي وهو هنج ىلإ عئاج راجو نامش تاب ْنَم يب
 . نسح هدانسإو ءرازبلاو يناربطلا هاور

 YoY VV - )٠١( هللا لوسر لاق : لاق هنأ ؛امهنع هللا يضر سابع ٍنبا نعو (هريغلاص) 4:

 «عئاج هراجو عَبَشي يذلا ٌنمْؤملا سيلا .

 ١ .2«©تاقث هتاورو ؛ىلعي وبأو يناربطلا هاور

 َناعبَش بِي يذلا ٌنمؤملا سيلا : هظفلو ؛ةشئاع ثيدح نم مكاحلا هاورو (هريغل ص) (17)- ٠-7658

 (عقار نب ليعامسا) :هيوار نإف دج ركنم هنإف ءاذه ةصاخبو ءاهظافلأ بارطضاو ءاهفعض اهفعض ةذش ول لاق امك وه :تلق )١(

 رظنا .٠ .:. هللا لوسر اي :اولاق» :هلوق نود ثيدحلا هنع اوور .نيذلا ةريره يبأ باحصأ نم تاقئلا فلاخ - كورتم وهو -

 يف جرخم ا ««حيحصلا» نم بابلا اذه لوأ يف مدقتو «يراخبلا هاور اکو ۰ كل «ملسم حيحصاا

 1 .هلبق ام عم (7041/) «ةفيعضلا»

 ١ .؟عمجملا» و هريبكلا مجعملا# نم تبثملاو «ميعن يبأ ةياور وهو ء(رقاوفلا) : لصألا (0)

 اديه ةليدح ترغتتتا و !؟نايتس نبا الو يت الحا لا ل E :تلق (۳)

 5 : .(۸۷٠)ةفيعضلا» يف جرخم وهو «ميعن وبأ

 بدألا» يف يراخبلا هتافو !لوهجم هيفف «ةدلقملا ةلهجلا امهب رتغاو «يمثي ءيلاك فلؤُملا نم فورعم.لهاست هيفو .لاقاذك (:)

 1 )۱٤۹(. ؛ةحيحصلا# عجارق ءادرفملا
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 . ؛هبْلَج ىلإ عئاج هّراجو
 لا ىلإ ٌلُجر ءاج :لأق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (ادج فيعض) (11) ۱۵۲۷-۸

 ٌلْضَق هل ٌراج كل امأ» :لاقف .ينسكا !هللا لوسر اي :لاقف «هنع ٌضَرْعأف «ينسكا !هللا لوسر اي :لاقف ل
 . ؟ةّنجلا يف هتيبو كتيب هللا ٌعَمْجَي الف» : لاق ءدجاو ريغ «یلب :لاق .«؟نيبوث

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نم ْمك» : ل هللا ُلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو ؟نسح) (17/) 04-84
 .«!؟ُهَلضَف ينعتمو «ةباب ينع َقلْغأ مل : اذه ْلَس !ٌبراي : لوقي هراجب قلعت راج

 0 يناهبصألا هاور

ote:ناك ْنَم» :لاق كي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر يعازخلا جيرش يبأ نعو «حيحص) (1) -  

 نمي ناك ْنَمو «ةَفْيض ْمِركيلف ؛ ؛رخآلا مويلاو هللاب ُنِمْؤي ناک ْنَمو راج ىلإ ْنِسْحْبْلَف ؛رخآلا مويلاو هللا ن نمؤي
 .«ْتكْسَيِل وأ ًاريخ لَقْلف ؛ رخآلا مويلاو هللاب

 6 لانس هاذز

e111ي لر 1 امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۱۹)-  

 و .ُْتُمْضَيِل وأ ًاريخ ٌلْقيَْف ؛رخآلا مويلاو هللاب نمو ناك ْنَمو «ُةَْيض مركيلف ؛رخآلا مويلاو هللاب نمو ناك

 . راج ْمِرُكْيْلف ؛ رخآلا مويلاو هللاب نمو ناک

 . نسح داتسإب دمحأ هاور

 ذخأي ْنَم» : يک هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هریغل ح) (۲۰) - ۲۴۱۷-۲

 يديب ّدخأف . هللا لوسر اي انآ :ٌتلق :ةريره وبأ لاقف . «؟ّنهي لمعي ْنَم ملعب وأ ٠ نهب ٌلمعيف ٍتاملكلا هذه يع
 ىلإ ْنِسْحأو « سانلا ىنا ْنُكَن كل هللا ٌمسق امب ٌضراو ءسانلا بأ نكت مراحملا ِيّنا» :لاقف ؛ًاسْمخ َّدَعَف

 ُتيِمُث كحصلا ةرثك ّنإف ؛ َكِحّضلا رثكت الو املنم ْنُكَت كيفن بحث ام سانلل ٌبحأو «ًانمؤم نكت كراج
  «ٌبلقلا

  «ةريره يبأ نم عمسي مل نسحلا» : يذمرتلا لاقو .ةريره يبأ نع نسحلا ةياور نم هريغو يذمرتلا هاور
 عمس دقو «هنع ةلثاو نع لوحكم نع «دهزلا باتك» يف هوحنب يقهيبلاو "رازبلا هاورو (هريغل ح)

 . فعض هيف هدانسإ ةيقب نكل .هريغو يذمرتلا هلاق . ةلثاو نم لوحكم

 .(13145) (ةحيحصلا» يف هنايبو «هنم ريخ يناهبصالا دانسإ نكل ؛«درفملا بدألا» يف يراخبلا هتاف 0(
 فرطلاو «يراخبلا ظفلب بابلا لوأ نم ةريره يبأ ثيدح نم مدقتو ء(١١٠ مقر) هدرفملا بدألا» يف يراخبلا اذكو : تلق قفز

 . ةريره يبأ نع ملسم ةياور نم هنم لوألا

 ٤( /دودحلا 11) مدقت دقف ؛خاسنلا ضعب نم أطخ هنظأف «هنع ثحبلا ديزم دعب ةراتسألا فشك١ يف هرأ ملو ءانه عقو اذك فض
 . ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلا وهو «يقهيبلاو هجام نبال ًاوزعم

 - [شآ] !لمأتف ء«هيفا :بارصلا لعلو ء(۲۳۷ /6) ةيرينملاو ۸٦١( /؟) ةقباسلا ةعيطلا يق اذك (4)
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YA ۴1۳اي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۲۱) -  : 

 . ؛هراجل مهريخ هللا دنع ٍناريجلا ٌريخو «هبحاصل مهريخ هللا دنع باحصألا ٌريخ»

 :لاقؤ مكاحلاو . «امهحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو .«بيرغ نسح.ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 : : .«ملسم طرش ىلع حیحص»

 يد دف يب نع يشت ناک: لاق - هللادبع نبا ينعي - فْدَطُم نعو (حیحص) (۲۲)- ا ضل

 ؛كوبأ هلل :لاق .كءاقل ينشأ تنكر « ٌثيدح كتم ينفي ناك !رذابأ اي :ٌتلقف «هُنيقلف «ةَءاقل ی ىهتشأ ُتنكو

 ضف ةئالث حُب لجو رع هللا َّنإ» :لاق «كئّدح الب هللا ٌلوسر َّنأ ينغّلب ٌثيدح : تلق . تاهف ينتقل دقل

 رع هللا مُهّبَحُي نيذلا ةثالثلا ِءالؤه نمف :ٌتلقف :لاق . لک هللا لوسر ىلع ُبذْكأ يّناخإ امف : لاق . هلال

 هللا تانج ر اک مقدم ترج ئار لر یہ لاقل اک ارا ا ليس ين ازغ جرا ف اجو

 : لاق ؟نمو :ثلف تلق .«(صوصْرَم نايب ْمُهَناك اص هليبَس يف نولاقب نيذّلا ٌبحُي هللا نإ :الت مث ؛ٌلجو رع

 . ثيدحلا ركذف «توم وأ ةايحب ُهّيِإ هللا ةيفَكي ىتح ُهاذأ لعرض هيذؤُي ءوس ٌراج هل ناک ٌلجر»

 ا مشل زو مهب اار دیا دانس ناو دانس و عاق فلل ل يناربطلاو ؛دمحأ هاور

 . (ملسم طرش ىلع حيحص».:لاقو هوحنب هريغو مكاحلا هاورو

 ام» : اک هللا لوسر لاق : لاق مهتع هللا يضر ةشئاعو رم نبا:نعو (حبشض) )۳ - نكن 10

 . رويس هلأ ُتْنَظ ىنح راجلاب ينيصوب مالا هيلع ٌليربج لاز

 .اهدحو ةشئاع. ثيدح نم هجام ن نباو دواد وبأ هاورو «يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 : ةريره يِبأ كيدح نم «هحيحص» يف نابح ناو ًاضيأ هجام نباو (حيحص) (؟4)- "مالا

 ءا يتلا ٌذيرأ يلهأ "عم ٌُثجرخأ : لاق“ ”راصنألا نم لجر نعو (حيحص) (16) - كييف

 ىتج لی هللا لوس ماق دقل هللاوف ؛ٌتسلجف ,ٌةجاح امهل ّنأ ٌتْئبظف ٠ هيلع ليم لجر اذإو ئاق هب [انأ] اذإو

 ١ ىتح لجرلا اذه كب ّماق دقل !هللا ٌلوسر اي : :ثلقف ءهيلإ تنفق فرصا مف «مايقلا لوط نِ هل يئ مْزأ ٌثلعج

 ينيصوي لازا ام ب ليربج [كاذ]» :لاق .ال :ٌتلق- «؟اذه ْنَم يرذتأ» : لاق . ٍمايقلا لوط ْنِم كل يئرأ ٌتلمج ٠

 . «مالسلا َكيلع ٌةرل هيلع َتْمَّلس ول كن اتا رويس هلا ُتْنَتَظ ىتح راجلاب

 . (حيحصلا» ةاور هتاورو.ديج دانسإب دمحأ هاور

 ا لا EG ا

 وي لإ :ُثلقف ءرّثكأ ىح هِراَجلاب مُكيضوأ» :لوقي عادّولا ةّجح يف ءاعدجلا هتان
 ىلع وهو يي هللا 0
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 03و 79 ص) ؛قالخألا مراكم» ون ةطوطخملاو ؛دنسملاف نم'بيوصتلاو ء(يراصتألا) :لصألا )١(

 ؛حصأ اهلعلو .«نم» : (r/o هدنع ىرخأ ةياور يفو ؛(١٠۳ /) «دتسملا» يف ةياورلا يف كلذك وهو لما اذنك (9)

 امهنم بكرم قايسلاو :ةيناثلا نم ىرخألاو امهنم ىلوألا ةدايزلاو ءحصأ ةدايزلاو |

 نيك



 .ديج دانسإب (”يناربطلا هاور

 يف ًةاش هل ْتَحِبُد امهنع هللا يضر ورْمَح ّنب هللاڌبع يأ : دهاجم نعو (حيحص) (۲۷) - ۲۵۷۲-۸
 لاز ام» :لوقي كي هللا ٌلوسر ٌثعمس ؟ّيدوهتلا انراجل مُْيَدْمأ يِدوهيلا انراجل مشيه : لاق ًءاج اًملف ءهِلْهَأ

 . نويس هلا ُتْنَدَظ ىتح ٍراجلاِب ينيصوي ُليربج
 يور دقو» :(ظفاحلا لاق) .)"بيرغ نسح ثيدح» :لاقو « هل ظفللاو - يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 . «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج نعو ةريثك قرط نم نتملا اذه

 : اک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ثراحلادبع نب عفان نعو (هريغل ص) (۲۸)  ؟ هاله -6

 ٌمساولا ُنكْملاو ؛ٌءينهلا ُبكْرملاو «ٌحلاصلا ٌراجلا ؛ ءْرملا ةّداعس ْنم»

 ."!حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو (حيحص) (۲۹) - ۲۵۷۱-۰

 : ِءاقَّشلا نم ٌعبرأو .ُءينَهلا ٌبكْرملاو .ٌحلاصلا ُراجلاو «ٌمساولا ٌنَكْسملاو «ٌةحلاصلا ٌةأرملا :ةداعسلا ّنِم ٌعبرأ"

 .؟نّيضلا ُنَكْسملاو وسلا ٌبّكرملاو ؛ءوسلا ٌةأرملاو ُءوسلا اجلا

 .[۲ /حاكتلا ١١ ىضم] ؟هحيحص» يف نابح نبا هاور
A-1لكَي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (أدج فيعض) (۱۲) - : 

 ّسانلا هللا ُعْفَد الْوَلَو» :أرق ّمُن .ءالبلا هناريج ْنِم ِتيب لهآ ةئم نع حلاصلا ملسملاب ُعَقدَيل لجو رع هللا ّنإ»

 .16ضزألا ِتَدَسَقَل ضْغبي مهّضعب

 .«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 (نيرئازلا ماركإ يف ءاج امو «نيحلاصلاو ناوخإلا ةرايز يف بيغرتلا) 7

 يرق يف هل ًاخأ راز اجر ّنإ» : كب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱)- ۲۵۷۷-۲

 هذه ىف یل ًاخأ ُديرأ : لاق ؟ُديرُت ّنيأ :لاق هيلع ىتأ املف اكلم هتجّردَم ىلع [هل] ىلاعت هللا َدّصْرأَن ؛[ىرخأ]

 ناي ؛ٌكيلإ هللا ٌلوسر يّنإف : لاق ءهللا يف هّتْبَبْحَأ ينأ ريغ ءال :لاق ؟اهّبرَت ةمغعن ْنِم هيلع كل لَه :لاق ءةبرَقلا

 . «هيف هّتْبَبَحَأ امك كّبحأ دق هللا

 . ملسم هاور

 . اهحالص يف ىعستو اهب موقت : يأ (اهّبرَت) : هلوقو . قيرطلا : ءارلاو ميملا حتفب (ُةَجَرُدَملا)

 ْنَم" : لب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ًاضيأ ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۲) - ۲۵۷۸-۳

 . حيحص وأ نسح امهدنسو ءارصتخم (؟717 /5) دمحأ هاورو ء(۲۳٥۷ /۱۳۰ /8) «ريبكلا مجعملا» يف : تلق 00(

 .(154) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هتاف :تلق (۲)

 1١(. 51 /۲۸۲) ؟ةحيحصلا» رظناو ء(١١١) ؛درفملا بدألا» يف ًاضيأ يراخبلاو . (*)

 . ؟فيعضلا يف ةرقفلا هذه ثيداحأ رظنا (4)

 نفل



 .هآلِنَم ةّنجلا َنِم توبن «كاشْمَم ٌباطو َتْبْط طن : ٍانم هإدان ؛ هللا يف هل آخأ راز وأ ؛ ًاضيرم داع

 نم مهلك عی يف ناين ناو ««نسح ثيدح» :لاقو هل ظفللاو - يذمرتلاو هجام نبا هاور

 . هنع ةدوس يبأ نب نامشع نع نانس يب أ قيرط

VYاغا ىلا دبع نیامد : لاق كي يلا نع هنع هللا يضر سن نعو (حيحص نسح) ()- ¥4  

 ر و جلا كل ثّباطو َتْبط نأ : ءامسلا ّنِم '[دانم] ادن الإ «هللا يف هروزي

 . ةّنجلا نود باوّتب هل [هللا] ضرب ْملَق ارق ّيلَعو «ّيف راز يدْبَع

 .ديج دانسإب ىلعي وبأو رازبلا هاور

 .«؟ةجلا يف مگلاجرپ مكدوخأ لا : لاق لب ّيبنلا نع ًاضيأ سنأ نعو (هريغل ح) (4) - Ye ماا
 ال يطملا وخت يقداخأ 3 روزي ٌلجرلاو ءةَلجلا يف قيّدصلاو جلا يف بتلا : لاق !هللا ًلوسر اي ىلب :انلق

 5 : . ثيدحلا «ةنجلا يف هلل الإ روزي

 11 /حاکنلا - ]٠١ «نيجوزلا قح» يف همامتب مدقتو ««ريغّصلا» و «ظسوألا» يف يناربطلا هاور

 هللا لوشرلاق ¡ ! لاق هنع هللا يضر يليقعلا نيزر يبأ نع يورو (ادج فيعض) (۱) - 1614 1

 امك ٌمهللا : نؤلوقي ؛هيلع َّنوُلصي ِكلم تلا نوعبس همیش ؛ملسملا ُهاخأ راز اذإ ملسملا نإ !نْيَرُر ابأ اي» :

 .اةْلِصف كيف ُهَلّصو

 :, .«طسوألا» يف يناربطلا.ءاور

ERS (حيحص) لاق هنع هللا يضر يلبچ نب ذاعم نعو )( - YoA\YYY 

 هيف َنيِلْذابتُمْلِلو ءىف نير وازتُمللو «ّيف َنيسلاجَتُمللو «ّيف َنيباحتمْلل يّبَحم ْتَبَجو : ىلاعتو كرابت هللا لاق .

 ورمع ثيدح 0 يف بحلا» يف همامتب يتأيسو «سيردإ يبأ ةصق كر «حيحص دانسإب كلام هاور

 : : 1 ا 1 .[81 /بدألا- ۲۳] ةسبع نيا

 ةّنجلا يف ّنإ» : لاق كو يبنلا نع هنع هللا يضر ديرب نع يورو (ادج أفيعض) (1)- 160 -

 هيف نيوزازتملاو هيف نيباحتملل هللا اهّدعأ ءاهرهاوظ نم اهطاوبو ءاهنطاوب ْنِم اههاوظ ىرث'ًافَرُع
 ا . «هيف نیلذابتملاو

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 َنيح هباحنصأل  دوعسم ّنبا ينعي ب - هللاثبع لاق : لاق نوع نعو (فوقوم فيعض) (۳) - 1961-64

 ' ّلجرلاَّنِإ !نمحرلادبع ابأ اي معن : اولاق ؟نورَواَرَت لهف : لاق .كاذ كنت ال :اولاق ؟نوسّلاجَت له : هيلع اومدق

 ايا ا لاق هالي ىتح ةّقوكلا رخآ ىلإ هيلجر ىلع يشميف هاخأ ُدقفَيِل انم

 . عطقنم وهو «يناربطلا هاور

 ىلعي يبأ ظفلو .«ةيئاثلا ةدايزلا هنمو هل قايسلاو ء(۱۹۱۸/۳۸۹ /۲) ؛رازبلا دئاوز# نم اهتكردتساو ءلصالا نم تطقس )١(

 .«ةنجلا نود ىرقب هل ضرأ ملف» :(5140)

 دف



 ٠- )4( 1680لاقف ّيدارملا لاس ّنْب َناوفص انآ : لاق شيبح نب رز نع يورو (ادج فيعض) :

 ْنَمو ؛ٌعِجْرَي ىتح ةّمْحرلا يف ضاخ ؛ّنمؤملا هاخأ ٌراز ْنَم» : ي هللا لوسر لاق :لاقف .معن :انلق ؟نيرئازأ

 .«عجري ىّتح ةَّنجلا ضاير يف ضاخ ؛َنمؤملا هاخأ داع

 . اريبكلا» يف يناربطلا هاور

 اوقلطنا» : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر معطم نب ريبج نعو (حيحص) 8/1 3687 )٩(

 .«رصبلا ٌفوفكم ناك لجر .ريصبلا روزن ٍفقاو ينب ىلإ انب
 "ليج دانسإب رازبلا هاور
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 يناربطلا هاور

 .«حيحص ثيدح هيف ملعُي ال» :لاق مث «ةريره يبأ ثيدح نم رازبلا هاورو (حيحص) (۸) - ٠-7584

 هقرط عمجب ظافحلا نم دحاو ريغ ىنتعا دقو ؛ةباحصلا نم ةعامج نع يور دق ثيدح اذهو» :(ظفاحلا لاق)

 دقو «هريغو يناربطلا دنع ناسح ديناسأ هل لب «رازبلا لاق امك حيحص قيرط ىلع هل فقأ ملو ءاهيلع مالكلاو

 .؛ملعأ هللاو ."باتكلا اذه ريغ يف اهنم ًاريثك تركذ

 و انأ ٌتلخد : لاق ٍءاطع نع ؛هحيحص» يف نابح نبا یورو (نسح) (9) - ؟ همم ملا

 لوألا لاق امك ذ هما اي ٌلوقأ :لاقف .انَرورَت نأ كل نأ دق :ريَمُع نب ديبل ثلاقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلع

 ْنم هيتيأر ٍءيش بَحغأب انيريخأ :رْيَمْع نبا لاق .هذه مُكيلاطب نم انوعد :ُتَلاقف :لاق ا ذرت اغ رز ١

 نود ٦ /ةءارقلا ١7 همامت ىضم] . (ضزألاو تاوامسلا يتاخ يف نإ لوزن يف ثيدحلا ركذف ؟ هللا لوسر
 .[انه ام

 يحلضأ» : لل هللا لوسر يل لاق : ْتّلاق اهنع هللا يضر ةملس مآ نعو (فيعض) ۱١۳۳۴-4 - )٥(

 . طق اهيلإ لزب مل ضْرألا ىلإ كلم زني هنإف ؛ ؛ٌسلُجملا انل

 . مسي مل يعباتلا نأ الإ ؛تاقث هتاورو «دمحآ هاور

 يف انيتأي ك هللا لوسر ناك» : لاق اهّنأ ؛اهنع هللا يضر ِديَجُب مآ نعو (فيعض) (1)- 164 - ااا

 . (مايإ اهُتيَمس ءاج اذإف دَبْعَف يف ًاقيوس هل ٌدْخّنأف ٍِفْوَع نب ورمع ينب

 . قاحسإ نبا ىوس ؛تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 نم حدق :(بعقلا) . (ةيراصنألا ديزي تنب ءاوح) اهمساو «ميجلا حتفو ةدحوملا ءابلا مضب (ديجي مآ)

 ل خو ا

 نب ديبع

 .(019) «ةحيحصلا» يف هتلصف تنك امك حجرألا وهو ؛(1515-1450) ًاضيأ هللادبع نب رباج ثيدح نم هدنسأ : تلق 0(

 .(۲۷۸ مقرب) «ريضنلا ضورلا# يف اهضعب تجرخ دقو :تلق (۲)
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 , نب ثراحلا نب هللادبع ىلع لخد ُهَنأ : طيشن نب ميهاربإ نعو (فوقوم فيعض) (۷) - 1888 ۹

 1 نی الوب دمحأ نم يلف ؛ ؛هّسيلج مركب ْمَل ْنَم :لاقو ٌةّمحت ناك ةداسوب هيلإ“ىمّرف «هنع هللا يضر يديبزلا ءْرَج
 .ٌمالسلاو ةالصلا امهيلع َميهاربإ

 .7”تاقث هتاورو ءًافوقوم يناربطلا هاور

 ,هقح ديكأتو ءفيضلا ماركإو ةفايضلا يف بيغرتلا) -۷

 (لزنملا لهأ مثؤي ىتح ميقي نأ فيضلا بيهرتو
 هللاب نمؤي ناك نم : لاق ل يِنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيخص) (1) - فيرد ”سفض

 مويلاو -هللاتُنَمْؤي ناك ْنَمو هَمحر لصيف ؛رخآلا مويلاو هللاب موي ناك نمو ءُةقيض مرکیلف ؛ رخآلا مويلاو

 .«ُتُمْضيِل وأ ًاريخ ُلُقَيْلف ؛رخآلا

 1 .[۳ /انه ىضم] . "لسمو يراخبلا هاور

 ' ل هللا لوسز يلع لخد : :لاق امهتع هللا يضر وړمع نب هللادبع نعو (حيحص) (1) - 0000
 َّنِإف ؛زطفأوأْمْبَصو يتو مف ءلمفتالفا : لاق .ىلب :ُتلق . ؟؟راهنلا موصتو يللا موقت : كنأ ربا مَا :لاقف

 . .ثيدحلا ؛ًاّقح كيلع ٌكجوزل َّنإو «ًاقح كيلع َكِرْوَرل َّنإو ءاّقح َكِيلع َكنْيَم ناو فح ٌكيلع ٌكِدسَجل

 ١١[. /موصلا- ٩ ملسم ظفلب ىضم] . امهريغو .ملسمو :«_ هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 يلا تب ل :ئازلل لاقي «ًاقح كيلع كفايضأو كراوزل نإو : يأ «ًافح كيلع كروزل َّنإو» : هلوق

 ش . غمجلاو دحاولا هيف ءاوْس

 ف لاقف يلا ىلإ جر ءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) )١( - 7 همم مالو

 ْتَلاقف «ىرْخأ ىلإ لسرأ مث ام الإ يدنع ام ٌنَحلاب كعب يذّلاو ال :ثلاقف هئاسن ضعب ىلإ لّسرأف .ٌدوِهْجَم

 هللا اذه بيضي ْنَم» :لاقف .ٌءام الإ يدنع ام ٌقَحْلاِب كّنَعب يذلاو ال :كلذ لم ّنُهّلك َنْلَق ىتح .كلذ لغم

 كّدتع له : هتآرمال لاقف «هلحَر ىلإ هب قلطناف .هللا وسر اي انآ :لاقف ٍراصنألا نم ٌلجر ماقف .«؟هللا همر
 يتفطأف انفيض لحد اذإف « هيمو اشعل اودارأ اذإف «ءيشب مهبل :لاق «ينايبص توق الإ ال :تلاق ؟ةيش

 اودمَقن : لاق "ب هيئفطُت ىتح جارسلا ىلإ يموقف َلُكأَيِل ىوْأ اذإف - : ةياور يفو - . لكان انا هيرأو ءجارُسلا

 امُكَعِنَص نم هللا بَ دق» :لاقف ب هللا لوسر ىلع اذه, صا كلف ِنْيَبِواَط اتابو ٌفيضلا ٍ,لكأو

 ت الر یا نام یر ؛ ٌةيالا هذه تَلّرَتف : اب نمار دمام

 “هریغو ملسم هاور

 .(۲۷۷ /۲) «للعلا» رظنا «مسي مل لجر امهنيب «هللادبعو ميهاربإ نيب عاطقنالاب متاح وبأ هلعأ : تلق (۱)
 . «همحر لصيلف» ةلمج ملسم دنع هبف سيل هنأ نايبو هجيرخت قبس )۲(

 دنع يه امنإو  ميونتلا ةلمج (۱۳۸/7) ملسم دنع سيلو :تلق 3 .*نيعضوم يف هوحتب ًاضيأ يراخبلا هاور اذك» : يجانلا لاق ()

 يف ثيدحلاو «نييواطإاتابو» : هلوق اهيفو ء(۴۷۹۸) يراخبلل ةيارر وهو ءاهرصتخم ملنملو ء(۸۸۹٤) ةياور يف يراخبلا
 . (۳۲۷۲) مقرب "ةحيحصلا»
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 : لاق كي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر وړمع نب دليوحخ حيرش يبأ نعو (حيحص) (4)- اني ضف

 وهف كلذ دعب ناك امف E الث ةفايضلاو ليلو موب هنزئاج قبض مكيف رجلا مويلاو هللاب نيوي ناك ْنَم'

 . اةَجرُْي یتح هدنع يوی نأ هل لحب الو ّةَقَدَص

 .هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو «ملسمو يراخبلاو «كلام هاور

 . ىهتنا «قيضلا :(جرحلا) و «لزنملا بحاص ىلع دتشي ىتح ميقي ال : (يوثي ال) ىنعمو» : يذمرتلا لاق

 قيضي ىتح هنم ءاعدتسا ريغ نم مايأ ةثالث دعب هدنع ميقي نأ فيضلل لحي ال “'ءانعم]» :(يباطخلا لاقو)

 زوجي ام هيطعي هنأ : امهدحأ :ناليوأت ثيدحلا اذه يف ءاملعللو» : (ظفاحلا لاق) . ىهتنا «هرجأ لطبيف «هردص

 دعب امهلبقتسي ةليلو ًاموي هيفكي ام هيطعي :يناثلاو .هدصق اذإ مايأ ةثالثو ؛هب زاتجا اذإ ةليلو موي يف هيفكيو هب
 . (هتفايض

 :لوقي لي هللا وسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (0)- 7040-0

 . «لرْنَملا لَها ْمِثْوُي ال ؛َلحَتْرَي نأ ٍفْيضلا ىلعو ءةقدص وهف َداز امف «ٌثالث ّقحلا نم هب لز ْنَم ىلع ٍفْيضللا

 . ميلس يبأ نب ثيل ىوس تاقث هتاورو «رازبلاو ىلعي وبأو '"”دمحأ هاور

 لن بفيض امّيأ» : لاق لب ّيبنلا َّنأ ؛ًاضيأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5)- 7941-1

 . «هيلع جّرَحالو «ٌةارق ردقب َدخأي نأ هلف ؛ًامورُحَم ٌفيضلا حبٌصأف موقب

 . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «تاقث هتاورو دمحأ هاور

FYEهنع هللا يضر  يدنكلا بركي دعم نب مادقملا وهو - ةميرك يبأ نعو (حيحص) (۷) - 0  

 ًءاش نإ ءّنْيَد هيلع وهف هئانفب حَبْصأ ْنَمف «ملشم لك ىلع قح ٍفيضلا ةليل» :هللك هللا ٌلوسر لاق :لاق

 .؛كرَت ًءاش ناو هيكل

 .هجام نباو دواد وبأ هاور

 ؛ًامورخَم ٌفيضلا حبصأف ًاموق فاض ٍلُجر امّيأ» : لاق ها ّيبنلا نع هنعو (ركنم) (1) ١585-4

 . «هلامو هعرز نم هتل ىرقب ّدخأي ىتح .ملسم لك ىلع ّقحُهَرصن ناف
 . دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ءدواد وبأ هاور

 :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر بلا نعو (هريغل ص) (۸) - ٥-۲۵۹۳

 . «ةقدصف كلذ دعب ناك امف «مزال ٌقح مايأ ةثالث ٌةفايضلا»

 .[ش] . تاعبطلا رئاسو (7147 /۳) ةيرينملا ةعبطلا : لصألا يف يهو 1٤(٠ /۲) ةقباسلا ةعبطلا نم تطقس 02

 حيرش يبأ ثيدح نم ۳١( /6) هاورامنإو 22175 /۸) «عمجملا» يف يمشيهلا هيلإ هازع الو «ةريره يبأ ثيدح نم هدنع هرأ مل قفإ

 .ملسمل ةياور وهو . هوحن ًافتا مدقتملا

 !مهتمجعل ةثالثلا نوقلعملا كلذل هبنتي ملو ؛يجانلا لاق امك ؛رهاظ فيحصت وهو ء(ىضق) : لصألا قرف

 نوقلعملا امأو )1۸۸١(. ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو «هريغو يبهذلا لاقامك فرعي الو :(رجاهم نب ديعس) هيفو «لاق اذك قفز

 . هدمتعاف «قباسلا ظفللاب مادقملا نع ثيدحلا حص دقو !ءاوشع طبخ !«نسحا :اولاقو اودهجمتف ةثالثلا
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 .٠ ظز هيف دانسإب «طسوألا و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نَه : اک هللا لورا لاق : : لاق هنع هللا يضر ّيردخلا ديعس يبأ.نعو (هريغل ص) (4) - "ه4 ”ا/ 5

 07 ل تويز ترحل كامرا ٌلجر لاق .« ًاثالث اهلاق ةقيض ميلف ؛رخآلا موبلاو للاب ني ناك

 ٍ . (ةقدص وهف كلذ دعب واز امف ٍماَيأ ةنالث»

 . ىلعي وبأو رازبلاو « حيحص اهدحأ ديناسإب ًارصتخمو ًالوطم دمحأ هاور

 :لاق كو يبنلا نع هع هللا يضر - دوعسم نبا ينعي - هللادبع نعو (حيحص) (۱۰) - ؟هوم ما

 .«ٌةقَدَص فورعم لکو هَ دص وهف داز امف مايه ٌةثالث ٌةَفايضلا»

 :. .تاقث هتاورو «رازبلا هاور

YVEAمقا ل ةا ٌئيبنلا لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) (1) - ۱۵۳۷ -  

 .«ةّنجلا لحد ؛فْيضلا ىرّقو «ناضمر ماصو ًةاكزلا ىنآو «ةالصلا

 . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 a لاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض) (۳) - ۱0۳۸4-4

 . اًةَعوضوم هثدئام ثماد ام مكدَحأ ىلع يّلصت ٌةكئالملا "لات

 . يناهبصألا هاور

  )4( - 1976 - Yoللا وسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (ًادج فيعض) :

 .«ريعبلا مانَس ىلإ ةرفشلا نم هيف ٌلَكْؤُي يذلا ِتْيبلا ىلإ ٌعَرسأ ٌريخلا»
 1 . هجام نبا هاور

 باب» مدقتو : (ظفاحلا لاق) . “ريغو سنأ ثيدح نم ايندلا يبأ نبا هاورأو(فيعض) ٠ ٠١٤١ -)١(

 .ًائيش اهنم دن مل «بابلا اذهب قيلي ثيدح ام ريغ هيفو «[1۷ /تاقدصلا 4] «ماعطلا ماعطإ يف

 :نولؤقي مهو سيقلادبع ٍدفو ضعب َعمس هنأ ؛داَبع نب باهش نعو (فيعض) (3) - ۱۵٤۱-۱

 لكك بلا انب بحرف ءانْدَمَقَم ءانل اوعّسْوأ موقلا ىلإ اتنا املف ءانب ِمُهُحرف ٌدتشاف اي هللا لوسر ىلع انمق

 : لكك ُثيبنلا لاقف «ٍذئاع نب رذنملا ىلإ ًاعيمج انشأ . ؟مكُميعزو مكدّيس ْنَم» :لاقف انيلإ رَ م ءانل اعدو

 لوسر اي مغن : دلل درام را هوجو هداك عريق مسالا له و كو ناكت ئالا انما

 نِي بيلو رفا يوم يلف هيت رخل ©: «مهمانم ٌمضو ءمُهللاور لق ؛موقلا دعب فخ !هلا

 اور ي درت ع اا لع باا تاعا لک اها ده ال قحا : :ةدايزو ء(هو4) ثيدحلا هل دهشي نكل :تلق )١(

 .(11937 /۲۱۵ /*) ةفرعملا» يف ميعن يبأل ةياوز رهو (۲۸۸ /۳) «طسوألا»

 .(۲/۱۹1) يجلنلا لاق ابك هدئاوزلا عمجم» ظفل وهو ؛باتكلا خسن ضعب يف وهو :4سلج امف» :(077/) «دنسملا# يف (؟)

 : : )٥۲۷۲(. «ةفيعضلا# يف جرخم وهو .هريغو )814/1-81١( «يناهبصألا» نم ةدايز )(

 وبأ هاوزو ! ! سف نع فيعض نع فيعض نع هيورب يثالث هدانسإو ءًاضيأ (66>) هجام نب ءاور دقف :ةعجنلا دعبأ دقل : تلق )٤(

 . .؟ةفيعض اهلكو# : لاقو (1 14 /5) ؟ءايجإلا جيرخت# يف امك رباج نع خيشلا
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 :اولاقو هل موقلا َّعَسْوأ ٌجَشألا نم اند اًملف ءاَكناو ُهَلجِ رك يلا عسب دقو ب يلا ىلإ لا مث :هياين حلاص

 لَ هلل لوسر نيمي نع َدَعَفَف .«!ٌجشأ اب انهه» :- ُهَلْجِر ضبقو ًادِعاق ىوتساو لب يبلا لاقف ! ٌجشأ ذآ اي انهه

 :لاقف ء(َجَم) یر نم كلذ ريغو ''1(رَْشُملا) و (افّصلا) ةبرق هل یگسو .مهدالب نع هلاسو ُهّمطلأو هب بحرف

 ما :لاق . .هاهْنم يل حو «مكدالب ُتْنطو ينإ) :لاقف . ام انارق ءامسأب ملعأ تأل !هللا لوسر اي يّمأو يبأب

 مكب ٍءْيش ُةبشأ «مالسإلا يف مكُمابشأ مهّنإف ؛ ؛ مكتاوخإ اومركأ !راصنألا ٌرشعم اي» :لاقف.راصنألا ىلع َلبقأ

 اًملف :لاق .«اولِبُق ىتح اوُمِلْسُي نأ م ٌموق ىبأ ْذِإ «َنيروتؤَم الو ؛نيِهّرْكُم ريغ َنيعئاط اومّلْسأ ءًاراشناو ًاراعشأ

 اوباطأو ءانّشُرُف اونالأ هٍناوْخإ ريخ : اولاق . .؟مكايإ مُهَتقايِضو ءمُكل مُكياوخإ ةمارك ميار فيك١ :لاق اوحّبٌص 2

 اهب َحِرْقو ي يلا ٌبجعأف .قلي انين ةّنسو ءىلاعتو كرابت انّير ّباتك انومّلعي اوحّبصأو اوتابو ءانّمَعْطَم

 . هلوطب ثيدحلا

 ."!حيحص دانسإب دمحأ هاور

 هيف رفاسملا لعجي ام يه :ةدحوم ءاب اهدعب تحت ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب ةب (ةَييَعلا)

 .بايثلا

 ٌموق هيلع لحد : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ليوطلا ديمح نعو (ركنم) (۷)- ٠١٤١۴-۲

 ٌمراكم» :لوقي كب هللا لوسر ُتعمس ياف ؛ًارّسك ولو انباحصأل يّمّله !ًةيراج اي :لاقف هل ٍضَرَم يف هّتودوعي

 . نجلا لامعأ نم ؛ ٍقالخألا

 ر انسا ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ال ْنَميف ٌريخ الد : لاق لك ّيبنلا نع هنع هللا يضر رماع نب َةبقُع نعو (فيعض) (۸) - ۳ _ ۴۷۳

 . ةعيهل نبا الخ ؛؟حيحصلا» لاجر هلاجرو دمحأ هاور

 (فيضلل همدقي نأ هدنع ام رقتحي وأ ,هيلإ مدق ام ءرملا رقتحي نأ بيهرتلا) 4

 باحصأ نم رفت رباج ىلع لحد : لاق ٍرْيَمع نب دع نب هللادبم نط (فيعض) 1441-010 نك

 كاله هن « «ٌلخلا مادإلا معن : لوقي ا هللا لوسر ٌثعمس يّنإف ؛اولك : لاقف «الَخو اربح مِهْبلإ مّدقف يي يلا

 يف عقوو .«ةلاجعلا» يف هركذ . ميدق (نيرحبلا) ب نصح : : ةلمهم ءار هرخآ ةددشملا فاقلاو ةمجعملا نيشلا حتفو ميملا مضب )0

 CE هريغو «دنسملا» نم هتححصف «(ةريقنملا) ؟عمجملا» يفو ء(رقتنملا) : لصألا

 . «نادلبلا

 : تلق . !«يكذوبتلا ةملس وبأ هنع درفت «فرعي ال :«نازيملا» يف يبهذلا لاق «يرصعلا نمحرلادبع نب ىيحي هيفو لاق اذك (1)

 ثيدحلا اذه يف دمحأ خيش وهو ءتبثلا ةقثلا بدؤملا دمحم وبأ رهو (دمحم نب سنؤي) ًاضيأ هنع ىور لب

 «حرجلا» و «يراخبلا خيرات» لثم اهيلع تفقو يتلا مجارتلا بتك ىلع ةعباتملا هذه تيفخ دقو .(507/4و4؟ /۳)

 .اهيلع نوقلعملا اهنع لفغ امك .هعورفو ؛لامكلا بيذهتا و ۲٠۲(. /4) «نابح نبا تاقث» و

 .(118) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو . متاح وبأ اذه هثيدح لطبأو ءدحأ هقثوي مث نم هيفو «هريغو يمثيهلا هعبتو لاق اذك (۳)
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 مف ام 3 اورقتْحَي 0 مقلب ٌكالهو « مهيلإ ةمدقي ُهَمُدَقُب ْنأ هيب يف ام َرقَتْحَيف هناوخإ نم وفنلا هيلإ َلَخدَي نأ ٍلجرلاب
 '.«مهيلإ

 . هدئلإ بر ام رفح 500 لاب ىقكوا : لاق هنأ الإ ؛یلطی وأو «يناريطلاو دمحأ اور

 O نسح مهديناسأ ضعبو

 «رباج مالك ّْنِم هرخآ ىلإ ٠ . لجرلاب كاله هلا :هّلوق ّلعلو .""حيحطلا» يف .«ٌلخلا ُمادإلا َمُعنو)
 ا . ملعأ هللاو . عوفرم ُريغ ٌجَرْدُت

 (ةرمثملا راجشألا سرغو ؟"عرز يف بيغرتلا) -؟ 1
 شرعي ملسم ْنِم ام» : : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع (حيحص) (1) - e4 _ ماهو

 ا | لكأ امو] ءةّثدص هل ؛هنم قرش امو دص هَل هنم ّلكأ ام ناک الإ ؛ًاسرَغ
 .«ةمايقلا موي ىلإ ٌةَثدص هل ناك الإ ؛ٌدحأ5 ُهْؤَرَرَي الو ؛ 3 ةقدص هل وهف ؛هنم ريطلا

 ىلإ اص ل ناک ال ؛ةيط الو ٌةباذ الو ٌنأسنإ هنم َلُكأيف ًاسْرَغ ملسملا سرغي الف : ةياور يفو (حيحص)
 . (ةمايقلا موي

Eالإ ؛ةيدن الو اد الو ناس هنم لگی اعز عز الو اسرق ٌملسم سرق الا :  
 ١ ةقدص هل تناك

 ا

 1 . .هصقنيو هنم بيصي :هانعم «ةزمه امهدعب يازلا حتف دفو ءارلا نوكسب (هْوَزْرَي)

Ye47سرغي ملسم نم املا : :لاق هي هللا ٌلوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۲) -  

 . (ةَقَدَّص هب هل ناك الإ ؛ ٌناسنإ ؤأ ربط هنم لاف ءاعْرَر عري وأ ءًاسرغ

 : .يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور
Voنایب ىنب م : لاق لكي هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نب داعم نی و (فسض) 0 5  

 نحر يَ ني هب عا امرا رجا هل ناک ءوادغا الو لَ ريغ يف سَ سر ذأ ؛وادتغا المطري يف
 .1ىلاعتو ٌكَرابت

 . ناّبَر قيرط نم دمحأ هاور

 ٌلوسر لاق : لا مهنع لآ يضر يصاعلا نب ورع نب الادب نو ريل ص) (70 Yo4A امام

 .«ينراحملا دمحم نب نمح لدي ةعنم يف نکل «تاقث اجر ناف ؛اطسوألا» يف يارا داسا ينعي هت نظأ :تلق )١(
 ۴ .(0۳۸۹) «ةفيعضلا# يف كلذ نايبو «فعضلا ةرهاظ ديناسألا ةيقبو

 ١ . 66 /۱۹) «ماعطلا باتک» يف ىضم دقو. (؟)
 ١ .[ش] .باوصأ هلعلو ؛«عرزلا» : تاعبطلا ضعب يفو 42144 /۳) ةيرينملاو لوصألا يفاذك (*)

 ؛عيلاتلا نم طخ اهن رهاظلاف :«تمابقلا موي ىلإ" : :هلوق هيف سيل نكل «5//277) «ملسُم نم اهتكردتساو لصألا نم تطقس )٤(
 i !! روعي ديرتت مهر نيذلا كالا هونت هك ابا ومار  اهيلت يتلا ةياورلا ىلإ هزصب لقتنا '
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 . رجا هل ناك الإ ؛ءْيَش الو ٌرئاط الو ناسن| هنم َلكأيف ًاعْرَر عزي الو اسر لسم ٌُسسِرْفَي الا : ال هللا

 . نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هللا ٌلوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع بئاسلا نب الخ نعو (حيحص نسح) (4) ؟هؤخ مابه

Eةَقدص هل ناک ؛ كيف ةيفاعلا وأ ٌريطلا هنم ّلكأف ًاعوز ٌعرز ْن ) . 

 . سج دمحأ دانسإو «يناربطلاو دمحأ هاور

 لوقي ل هللا لوسر ٌثعمس : لاق ال يبنلا باحصأ ّنِم ٍلُجَر ْنَعو (فيعض) (1) 1647 نفل

 نم ٌباِصُي ٍءيش لک يف هل ناك رمد ت ىح اهيلع مايقلاو اهظْفِح ىلع ربّصف ٌةرجش بص ْنَم» : نيتاه ياب

 . «لجو رع هللا دنع ٌةَقَدَّص اهرم

 “هب ساب ال هدانسإو «ةصق هيفو «دمحأ هاور

 ًاسْرَغ مرغی وهو هب رم الجر ّنأ : :هنع هللا يضر ءادرذلا يبأ نعو (حبحص نسح) (0)- 7500م0

 : لوقي كي هللا لوسر ٌثعمس «ّيلع ْلَجْمَتال : : لاق ؟كي هللا لوسر ٌبحاص َتنآو اذه لَمْ : هل لاقف َّقْشَم

 . ؛ةَقدَص هب هَل ناك الإ ؛ ف لع نر حالو واک لذا ا یر

 . مدقت امب نسح هدانسإو «دمحأ هاور

  )۳(- 1940 VYلاق هنأ ؛ْكي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ّيراصلألا ٍبوُيأ يبأ نعو (فيعض) :

 .؛«سزقلا كلذ نم جرخي أم رذق رجألا نم هل هللا بك لإ ؛ًاسَْغ سري لج ْنِم ام»

 . “يثيللا زيزعلادبع نب هللادبع الإ ؛«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «دمحأ هاور

 يرجي عسا : : هِي هللا لوسر لاق : :لاق سنأ ثيدح هريغو ]١/۳[ «ملعلا باتک» يف مدقتو (هريغل ح)

 ینہ وأ ءالخخن سرغ وأ ءأرثب رفح وأ ءرهن ىرك وأ ؛ًاملع مّلع نم : :هتوم دعب هربق يف وهو نهّرجأ ٍدبعلل

 ."هتوم دعب هل رفغتسي ًادلو كرت وأ « ًافحصم ثّرو وأ ؛ًادجسم

 .يقهيبلاو ميعن وبأو رازبلا هاور

 يفؤع نب ورمع ينب كي هللا وسر ىتأ : :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (4) ١١ 4م ۳

 يف منك" :لاقف !هللا وسر اي كبل :اولاق . «!راصنألا رّشْمم اي» : لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف «ءاعيرألا موي

 اذإ ىقح «ليبسلا نبا ىلإ نولعفتو «فورعملا مُكِلاومأ يف ف نولعقتو لكلا َنولِمْحَت هللا َنودبعت ال ذإ ةّيلهاجلا

 ٌرْجأ ٌعُبسلا ٌلكأي اميفو ب هجن ساس ا

 .رئاط وأ ةميهب وأ ناسنإ نم قزر بلاط لك : (يفاوعلا)و (ةيفاعلا) )١(

 يف جرخم وهو .؟رجأ هب هلق ةيفاعلا هنم تلكأ امو ءرجأ اهب هل ةتيم ًاضرأ ايحأ نمال :رباج ثيدحو بابلا ثيداحأ هل دهشي (۲)

  ؟ةقدص اهنم هلف» : : ظفلب (۲۹۷ /۲) يف رازبلا هاورو :(074) «ةحيحصلا»

 .(1847) ةفيعضلا يف ةصقلا عم جرخم وهو .لوهجم (جّنَف) ىعدي يسراف لجر هيفو «لاق اذك (۳)

 .ةرخأب طلتخاو ءفيعض وه :تلق (4)
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 ليخدلاو نايا صحت نع. حارا يهنلا هيفو» :لاق .دانسإلا ٌحيحص» :لاقو مكاحلا هاور
 . ىهتلا ؛ًائيش اهنم اولكأي نأ نيعئاجلاو نيجاتحملا نع اهريغو مْرَكْلاو

 ٠. (ءاخسلاو دوجلا يف بيغرتلاو «حشلاو لخبلا نم بيهرتلا) ٠
FYEعا كب ةوعا يت ملل : :لوقي ناك ب ئبنلا َّنأ «سنأ نع (حيحص) (1) -  

 .«تامملاو ايحّملا ةئثفو رَْقلا باذعو ءرْمُملا ٍلَدْزأو ءٍلَسّكلاو

 ..هريغو ملسم هاور

Y~ Meّنِإَف : للا اوقت هلل :لاق ب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۲) -  

 E ؛ مُكَدْبَ ناك ْنَم كّلْمأ ّحّشلا ناف ؛َّمّشلا اوقّناو ؛ةمايقلا موب تامل ملا
 .«مُهَمزاحم اوُلَحَتْساَو

 ."'ملسم اور

 ان شا :(حشلا) :ليقو . صرحلاو لخبلا وه :نيشلا ثلثم (حشلا)
 . كدنع

 عي : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) - ۰ ۳۳
 «ةتايقلا موي ُتاملُظلا وه هل ملّشاو مكاو ٠ «شحقتملاو شجافلا بحي ال هللا اق «شځفتلاو حفلا
 ناك ْنَم اعدو .مهتاحزأ اوف مُكلبق ناك نم اعدو «مهءامو اوكفتسف مُكبَق ناک نم اعد للف شاو مكاو

 ( .«[هتامرخ اولکتشاف مَُل
 . ادانسإلا حيحصا :لاقو « هل ظفللاو - مكاحلاو ::«هحيحص» يف نابح نبا هاور

 ها هلا لوس طخ ١ : لاق امهنع هللا يضر و]رمع نب هللادبع نعو (خيحص) (5) - للا يشن
 َكَلَم امّنإف ؛ .حّشلاو مالو ٠ حلاو خاو مكاو «ةمابقلا موب تامل مَا نإ «ملظلاو ما :لاقف
 e .«اورَجفف روجفلاب مُهّرمأو ءاولخبف ٍلْخْبلاِب مُهرَمآو ءاوعطقف ةعيطقلاب مهرَمَأ .ٌمّشلاب ْمُكَلِب ناک ْنَم
 ٌلجرلا كلذ لاقف . «كديو ٌكناسِل ْنِم ّنوملسملا مّلْسَي نأ» : لاق ؟ُلَضْفأ م مالشإلا يأ !هللا لوسر اي : لاقن ٌلجر

 د يأ ب (تراحا نب سوم نب دمحم هاو لاج یل راش( ٠١۳ /4) "صيخلتلا» يف يبهذلا هبقعت :تلق )1١(6
 . «عافتنالا ريسيت# و «بيغرلا قيلعتلا» يف هنايبو ! هلثم

  (Y)«درفملا بدألا» يف يراخبلاو : تلق )٤۸۲و٤۸۸(.

 )٠ EAVgEY). هدرفملا بدألا# يف يراخبلا ًاضيأ هتاف : تلق )۳( ٠

 دقو امه ریغو دواد يبأ نمو ؛(418و1/١1) هل تاياور ثالث نم ؛كردتبملا» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس :تلق )٤(
 نأو ؛هنع هللاذبع نب ركب ةياور نم (رمع نبا) نع مكاحلا دنع ثيدحلا نأ معزف - هتداع فالح ىلع - انه يجانلا خيشلا طلخ
 ءورمع نبأ نع رمقألا نب ريهز ريثك يبأ نع مكاحلا هاور امنإو ءمهو كلذ لكو «(ضاعلا نب ورمغ نبا) نع وري مل اركب
 هدواد يبأ حيحص» يف وهو «نايبلا تئش نإ (808) «ةحيجصلا# رظناف ءانه هل لاجم ال امم اذه ليصفتو ءعمج هاور اذكو
 : !نيهاس مهتلفغ يف نولازي الف نودلقملا اًمأو 9
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 :رضاحلا ةَرْجِه :ناترجم ةرْجهلاو كير رک ام َرْجْهَت ْنأ» : لاق ؟ُلضْفأ ةرْجهلا ي 1 !هللا َلوسر اب :هُرْيَغ وأ

 اهلّضفأو ديلي اهُمَظْعَأ رضاحلا ٌةرْجهو 2 اذإ ٌميطُيو «َّيعُد اذإ َبيحُي ْنأ يدابلا ٌةَرْجِهف , يداّبلا ةرخهو

 . ؛ًارجأ

 . ؟ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو «- هل ظفللاو  مكاحلاو «ًارصتخم دواد وبأ هاور

 يف ام ٌرش» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 10-۳4 - )١(

 .«ٌعلاخ ٌنْبْجو «ٌعلاه حش ؛ لجرلا

 . ؛هحيحص١ يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 مدعو قوخلا ةدش وه :«علاخ نيج :هلوقو .١2'عزفلا دشأ علهلاو «نزحم : يأ علاه ٌحش» :هلوق

 . هنم هنكمت ةدش نم هبلق علخي هنأ : هانعمو «مادقإلا

 ٍليبس يف ٌرابغ عمتجي ال» : هك هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ ةريره يبأ نعو (نسح) (5)--8

 . ادب دبع بلق يف ناميإو حش عمدي الو ؛ًادبأ دبع فوج يف منهج ُناَحدو هللا
 طرش ىلع دانسإب هنم لوطأ هاورو .- هل ظفللاو  مكاحلاو «؟هحيحص» يف نابح نباو «يئاسنلا هاور

 .[باب 7/151 «داهجلا» يف مدقتو . . ملسم

 ٌقحَم ام» : ل هللا لوسر لاق : لاق هيعوللا ير نا نم يرزو (عوضوم) (1) - ة214- ا

 .ءْيَش ٌحّشلا حم مالسإلا

 . يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 :لوقي الجر امهنع هللا يضر ٌرمع ُنْا حمس :لاق عفان نع يوڙو (فيعض) (۲) ۔ ۱ ۱٥۵۰

 . هةّنَجلا ٌلُخدي ال ٌحيحشلا» :لوقي ألي هللا ٌلوسر ٌٌثعمس ءَتْيَّذك : ٌَرمع نبا لاقف « ءملاظلا ّنِم ردع ٌحيحشلا

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٌلخدي الا : لاق لكي ٌيبنلا نع هنع هللا يضر يتيدصلا ركب يبأ نع يورو (فيعض) (۳) 1961 "اال

 .«ٌليخب الو نائم الو ءٌّتَح َةنجلا

 .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 .ثيبخلا عاّدخلا وه : رسكتو ةمجعملا ءاخلا حتفب (بخلا)

YVVYهللا قل : هلك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نعو (فيعض) (4) د 1967 -  

 َحَلفا ْدَق» :ثاقف ءيِمّلَكت :اهل لاقف اهيلإ رَت م ءاهراهنأ اهيف َّقشو اهرم اهيف یدو «هديب ِنْدَع َةَّنِج

 .«ليخب كيف ينّرواجي ال يلالجو يتَّرِعو :لاقف . وا
 ديج امهدحأ نيداتسإب «طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 .«كش الب (عزجلا) وه امنإو ءخاسنلا ضعب نم هلعلو# :يجانلا لاق . فيحصت وهو ؛ءافلاب لصالا اذك (1)

 = .٠٠ .يتزعو !لاقف» :هيف سيل هنأ :رخآلاو .ةيقب نع دلاخ نب ماشه ةياور نم هنأ امهدحأ :نيرمأل ديجب سيلو لاق اذك (؟)
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 يابو ؛الام نب ىنأ ثيدح نم نجلا ةفصا يف ايدل بأ نی ءاورو دج فيم (۵)- ۱۶۳-۱۲
 , 4 /ةنجلا ةفص -۲۸] هللا ءاش نإ

 ف 03106 : لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع يوُرو (ةريغل ح) (۷)- ۲۹۰۷-۷۷
 يم ىوهو .حاطم ځشف :ثاكلْفُملا ائاف «تاجرَد تالو «تارامك ٌتالثو «ُتابجْنُم تالو اكلم
 ,ثيدحلا اهسْفَنب ب ِءْرَملا ٌباجعِإو

 1۲ /ةالصلا 01 هوحنب سنأ ثيدح «ةالصلا راظتنا باب» يف مدقتو . «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هللا مهي ةثالث» :لاق ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر وذ يبأ نعو (فيعض) (3)- ١584 - ملال
 . «ًريَكتملاو «ٌليخبلاو «ينازلا ٌحيشلا ضف - :لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف - ءهللا مهُضِفْنُي ةثالثو

 ٠١[. /تاقدصلا -۸] «رسلا ةقدص» يف همامتب وهنو .«هحيحصلا يف نابح نبا هاور
١ A-۴هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يورو (هربغل ص) () -  

 ٠ .هقّلُخلا ٌءوسو «لخبلا : نمؤم يف ناعمتجت ال ناتلصخا : كي

 .("ىسوم نب ةقدص ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو «هريغو يذمرتلا هاؤر
1a0o _ YYنم بيرق ٌيوخسنلا» :لاق و يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۷) -  

 ّنِم ٌديعب ءةّنجلا ّنِم ٌديعب ءهللا ّنم ٌديعب ٌليخبلاو .رانلا ّنِم ٌديعب «سانلا نم ٌبيرق «ةّنجلا نم ٌبيرق ءهللا

 . «ليخب داع نم هللا ىلإ ُبَحَأ ع وجَس ٌلِهاَجَلو . رانلا نم ٌبيرق « سانلا

 .:لاقو ؛ةريره يبأ نع جرعألا نع ديعس نب ىبحي نع قارولا دمحم ني ديعس ثيدح نم يذمرتا اور

 . «ًالسرم ةشئاع نع اديعس نب ىبحي نع ىوري امنإ [بیرغ]

 لَ نإ الا» : لاق لک تلا نع هنع هللا يضر ةريزه يبأ نع يورو (ادج فيعض) (4) - 1295-04
 . يفك هب انأو ءهللا ىلع تح ءرانلا يف يليخب لك ّنإو الأ «ٌليفك هب انأو هللا ىلع ٌمْنَح «ةنجلا يف ٍداَوَج
 نم ن ليخبلاو هلام يف هللا قوقحب داج ْنَم داوَجلا» : لاق ؟ٌليخبلا نمو ؛ُداوّجلا ِنَم ت اللا لوسر اه: اولاق
 . «افارشإ َّقَفْأو ءًامارح ّدخأ ْنَم ٌةاوجلا ّسيلو هير ىلع لَو هللا قوقح

 . بيرغ وهو «يناهبصألا هاور

 ةفص -۲۸) يف هللا ءاش نإ هارت ىرخأ دايزب هوحن ديعس يبأ ىلع ًافوقوم حص دقو )١784(. «ةفيعضلا" 'يف اذه تنيب دقو =
 ۳ يف .حيحصلا» نم (5 /ةنجلا :
 ةفن# ىلع لضافاقلعملا رظن فرصتا دقو «بذكلاب مهتم كورتم وهو ؛«يناهبصألا نيسحلا نب رشب) ٠ /۱۸) هدانسإ يف ()

 ًامغاز ٤۳(« /۱) اله سنأ ثيدحب هل دهشتساو ء(١٤ /1) ًافتأ هيلإ راشملا دلاخ.نب ماشه ثيدح نسحف ٠ ؛ميعن يبأل ؟ةتجلا
 هبنتلا نع '(نسحلا نب) لصألا يف عقو يذلا (نيسحلا نب رشب) مسا حيحصتب لغش هنأ ببسلاو !:فعضلا ديدش ريغ» هنأ
 ثيدح نع هظفل فالتخا ظحالي ملو ءًاضيأ ديعس يبأ ثيدحب هل دهشتسا امك !هب داهشتسالل حلاص ريغ هنأو «هلاح ءوسل

 . انه لاجملا هل عستي ال امم اذه ىلع مالكلا ليصفتو . ليخبلا ةلمج هيفو لوطم وهو «سنأ ثيدح كلذكو ؛ماشه
 : .(۲۷۸) ؛ةحيحصلا# رظنا ()
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 ّرْغ نمؤملا» : ال هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (4) - ۲۹۱۹-۹

 تاقث امهتاورو «دواد وبأ هفعضي مل» :(ظفاحلا لاق) .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 .؟قثو دقو «عفار نب رشب ىوس

 ءاخلا حتفي (بخلا) و .. هنيلو هدايقنال عدخني وهف ءرشلل ةنطف الو ركم يذب سيل : يأ «ميرك ٌرِغ» : هلوق

 .داسفلاو رشلاب سانلا نيب يعاسلا عاّدخلا وه :رسكت دقو ةمجعملا

 اذإ» : لڳ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ًاضيأ َةَرْيَرُه يبأ نع َيِوُرو (فيعض) (4) ١ هه مام:

 اذإو اهن ْنِم مكل ريخ ضْألا ُرْهَن ؛ ؛ مكتيب ىروش مكٌرومأو «مكءاحمس مكؤاينغأو « مكرابخ مكؤارمأ ناك

 . «اهرهظ ْنِم مكل ٌريخ ٍضْرألا ُنطَبف ؛ مكئاسن ىلإ مكرومأو ؛مكءالخب مكؤاينغأو ؛مكّرارش مكؤارمأ ثناك

 .؟بيرغ ثيدحا : لاقو يذمرتلا هاور

 ىّلو ؛ًاريخ موقب هللا دارأ اذإ» : و هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نعو (فيعض) )1١(  ١ه هم "امو

 دنع ّلاملا ّلعجو ءَءاهفسلا مهّرمأ و ارش موقب هللا دارأ اذإو ءِءاحَمّسلا دنع لاملا ّلعجو ءَءامكحلا مهرمأ

 (ِءالَحبلا

 .«هلیسارم» يف دواد وبأ هاور

 ا هللا لوسر ُتعمس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) (11) - ۷۲٠ ٠٥۵۹

 ۰ . «مظغألا هللا ُقّلُخ ءاخسلا» :لوقي
 . «باوثلا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ هاور

 ليج ام» : لب هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (عوضوم) (۱۲)- ۳ ١90

 . هيلا ِنْسُحو ِءاَحّسلا ىلع الإ ؛ٌلجو رع هلل ّييلَو

 .ًاضيأ خيشلا وبأ هاور

 : ةا هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر نصح نب نارمع نع يورو (عوضوم) (15)- 1611-6

 .هامهب مكتيد اوتّيزف الآ يّلخلا ٌنسحو ٌءاخسلا الإ مكنيدل حلي الف ٠ ءهسقتل َنيدلا اذه صَلْخَتْسا هللا َّنإ»

 هيلع ٌليربج ينءاج» :ةئك هللا لوسر لاق :لاق هنأ الإ ؛يناهبصألاو «(طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هظفلب هركذف ء«ِدسْفَتِل َنيدلا اذه ٌصَلُخَتْسا هللا نإ !ًدّمحم اي :لاقف السلا

 !هللا لوسر اي :ليق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (ًادج فيعض) ۱۵۹۲-۵ -)۱٤(

 )١( سفنلا حيحشلا ءلصألا ءيندلا :(ميئللا) :هريغو يرهوجلا لاق .

 كرابملا قيرط نم (14 مقر) «ملحلا» يف هتلاسر يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ دقو .«ليسارملا» نم ةعوبطملا ةخسنلا يف هرأ مل قفز

 (سودرفلا رهز -۲ ٤۸/ /1) «هدنسم» يف يمليدلا هجرخأو .دانسإلا فيعض لسرم وهو :هوحن ًاعوفرم نسحلا نع ةلاضف نبا

 . هفرعأ مل اذه نارهمو .ًاعوفرم- ةبحص هلو -[نارهم] نع نسحلا نع ديمح قيرط نم
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 ٌلجر «ىلب» :لاق ؟ٌدّيس ديس َكتمَأ يف امف :اولاق .ميهارب| نب قاحسإ نب بوقع نب نب فسوي» ناو ا نم
 1 . «سانلا يف هئاكش ْثْلَقو «ريقفلا ىندأو' ةحامس ٌقْزُرَو لام يطع

 ٣ 3 , .؟طسوألا» يف يناربطلا هاور
VA"ًايب نجلا, يف نإ : يب هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةش ةشئاع نعو(رکنم) (18)- 1838 -  

 : , ؟ءاخسلا تيب هل لاقي

 . ةءايخيشألا راد ةجلا» : لاق هنأ الإ ؛«باوثلا باتك» يف خيشلا وبأو ء«طسوألا» يف يناربطلا هاور
 .هللادبع ني ردحج هب درفت» : يناربطلا لاق

 هللا لوسر َّنإ :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورو (ادج فيعض) (11) - 174 41
 مل ينإ !ميهاربإ اي :هل لاقف ؛ٌمالسلا امهيلع ميهاربإ ىلإ ليربج يبيبح ْثّعَب ىلاعتو ٌكرابت هللا َّنإ» :لاق ةي
 . كلف نِي یخشا ابق ذجأ ملف نينمؤملا بولق يف تعط نكلو ٠ يل داب دبع ُدَبْعَأ كّنأ ىلع ًاليلخ َكْذَحَنأ

 .يناربطلاو ««باوثلا باتك» ييف خيشلا وبأ هاور

۱۵٣١ VARAززلا» : ؛ةلكك هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر باج نع يورو (ًادج فيعض) (۱۷)  
 . «ريعبلا مانس ىلإ ةا نم ٌعَرس «ءاَحسلا هيف ِتَْبلا لهآ ىلإ

 .ًاضيأ خيشلا بأ هاور

 -۷] ا يف هظفل مدقتو .هوحن سابع نبأ ثيدح نم هجام نبالو (فيعض) (18)- 1855-5
 1 . [باب

eV _ A4لاق في يلا َّنأ ؛هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نع يورو (فيعض) (15) - : 
 . ع ام اذإ هديب دخ هللا ناف «يِحَسلا بند ْنع اوُفاجت»

 '. يناهبصألاو ايندلا يبأ نب با اور

 . سابع نبا ثيدح نم خيشلا وبأ هاورو (فيعض) (۲۰)-۱۵۹۸-

 ١ (هتبه يف ناسنإلا دوع نم بيهرتلا) - كل

 يف جري يذلا :لاق لكي يلا نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (حيحص) (1) - 1 4°
 .. ق يف ٌعجري ٍبلكلاك ؟ هتبه

 .«هّلكايف هني يف ٌدوعب مد ُءيقي بلكلا ٍلثمك ؛هتبه يف ٌدوعي يذلا لم : :ةياور يفو

 ؛دكج يف ام : :دواد يبأ ظفلو ءهجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاؤر
 .ًامارح الإ ءيقلإ ملعن الو : ,ةداتق لاق . هدف يف ٍدئاعلاك

 قرسي : : يدع نبا. لاق ؛(دمحأ) همساو «هبقل (ردحج) نأل كلذو ءةثالثلا نوقلعملا يلاتلابو «يمثيهلا هفرعي مل :تلق . )١(
 . )۳٤۷۷( «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «ثيدحلا

 .(07140) «ةفيعضلا» يفو «لصألا يف هتركذ رظن يناربظلل هوزع يف (۲)
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 را ا لاق ثم هللا يفر باطخلا نب رع نو( (17- 111-۱

 : لاقف لک يتلا ٌتلأسف « صخر عیب هنأ تنظف دیرش ْنأ ٌتدرأف ء[هدنع ناك يذلا هعاضأف] .هللا
 . يق يف دئاملاك هيقَدَص يف دئاعلا ناف ٠ ٍمَمْردي هكاطعأ ناو ٠ َكيَقَدَّص يف ْدُعَت الو هِرئْشت

 5 لسمو يراخبلا هاور

 . هيلع دهاجيل «ةازغلا ضعبل ًاسرف ٌتيطعأ : يأ ؛هللا ليبس يف سرف ىلع تلمح" : هلوق

 لحي ال» :لاق للك ّيبنلا َّنأ ؛مهنع هللا يضر سابع نباو رمع نبا نعو (حيحص) (7)- 7114-7
 يف مجرب يذلا ُلثمو دلو يطُْي اميف دلاولا الإ ءاهيف حجري ّمُ دبه بِي وأ ءٌةيطَع لجرل يطب نأ يلجرل
 . «هئْيَق يف داع مث َءاق عِش اذإف ٠ «لكأي ٍبلكلاك ؛ هتيم وأ هّيِطع

 .©"76حيحص نسح ثيدحا : يذمرتلا لاقو .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

TTFنع امهنع هللا يضر وِرْمَع نب هللادبع نع هيبأ نع ٍبيعش نب ورمع نعو (نسح) (4)  

 «فقويلف ٌبهاولا رتا اذإف يق لكأيف ءيقي ؛ ؛ٍبْلَكلا ٍلثمك ؛بَهَو ام رَ يذلا لم : لاق اک هللا لوسر
 .«بَهو ام هيلإ عقدي مث ۵ درسا امي فري

 . هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ,مهيلع رورسلا لاخدإو نيملسملا حئاوح ءاضق يف بيغرتلا) ١

 (هيلإ يدهاف عفش نصيف ءاج امو

 وخأ ٌملسملا» : لاق لي هللا ٌلوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (1) - لك
 جرف ؛ةبْرُك ملسم نع جرف نمو هتباح يف هللا ناك ؛هيخأ ةجاح يف ناك ْنَم ُب الو ؛هُمِلْظب ال ملسملا
 . «ةمايقلا موي هللا هرس ؛ًاملسم رس ْنَمو ءةايقلا موي برك ْنِم برك اهب هنع هللا

 .دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ىلع هيَمدق هللا تب ؛ هّقح هل تبن تيدي ىتح مولظَم حم ىشَم نمو : :يردبعلا نيزر هيف دازو (هريغل ح)
 ١ . «مادقألا لرم موي طارصلا

 SS ا وح ءيش يف ةدايزلا هذه رأ ملو
 ملسم نع سفن د ْنَم » :لاق قو يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبآ نعو (نسح) (1) - ؟ 16 _ "الوم

 هيلع هللا رسي ف رت طرا نر ارد برك نم از تالا نت ايلا نع نية
 ناك ام ِدْبعلا ِنْوَع يف هللاو «ةّرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رّمَس ؛ايندلا يف ملسم ىلع َرَتَس نمو «ةّرِخ ةّرخآلاو ايندلا يف

 ملسم دنع وه امنإ «كتقدص يف دعت الود :هلوقو «هنم ةدايزلاو ؛«فرحألا ضعب يف الإ (15717) يراخبلل قايسلاو :تلق )1١(
0/0 

 يف جرخم وهو .مدقتملا سابع نبا ثيدح ححص امنإو «هححصي ملو ٠ :يذلا لثمو» :يذمرتلا دنع سيل :ثلق (۲)
 .(۱1۲۲) هءاورإلا»

 . 07 /دودحلا 11) مدقتملا قيلعتلا رظنا 2م
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 . ؟هيخأ نوع يف ٌدْبعلا

 ىلع حيحص» :لاقو مكاخلاو :ءهجام نباو يئاسنلاو هل ظفللاو - يذيرتلاو دواد: وبأو. ملسم هاور

 ' ١:[. /ملعلا -" هل ةمتتب ىضم] .«امهطرش

 هلل َنإ» :كي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يوُرو (فيعض) (۱)- ٩-۱٩۱۹

 . «هللا ٍباَذَع ْنِم َنونمآلا ٌكئلوأ « مهجئاوَح يف مهلا ٌمانلا ٌعّرفَي ؛ ؛سانلا جئاوحل مهقلَحاقْلَح

 يناربطلا هآور

 نامت نب مهجلا ثيدح نم ؛باوثا بانك یت نا نبا خيشلا بأ اورو (فيمض) 17 101: ۲

 . هدج نع هيبأ نع دمحنم نب رقعج نغ- فرعی الو -

 . السرم نسحلا نع «فورعملا عانطصا باتك» يف ايندلا يبآ نبا هاورو (فيعض) (۴)- ٠۵۷۱-۰

VAYهللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع يورو (هزیغل حن) (۳) - 11  

 a ان ينور نيبال ع جارح يف اوناكام/معدنغ اولا اسف ملف ساهل نذل

 .«مهريغ

 . يناربطلا هاور :

  TIYAال هللا لوسر لاق : لاق امهتع هللا يضر رمج نب هللادبع نع يورو (هريغل ح)(4)- :

 ىلإ اهلّوحَت «مهنم اهعرَت اهوُعَتَم اذإف اهو ام اهيف مرق ءدابملا عناتمل ممتلاب مُهّصتخ هتخا ًاماوقأ هلل نإ"

 ضرب .
 E ا «طسوألا» و هریک يف يناربطلاو ءايندلا يبأ نب اور :

 ام»٠: للك هللا وسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض) 8 ١69/7 )٤(

 ضرع دقف :؛ سانلل ةنؤملا كلت لوحي ْمّل ْنَمو «سانلاَُنْوَم هيلإ ثّدَتْشا الإ ؛ِدْبَع ىلع لجو رع هللا ٌةمعِ ْتَمُشَع

 . «لاوزلل ةمعنلا كلت

 .امهريغو يناربطلاو ايندلا يبأ نبا ءاور

 ا : هلي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعوأ (نسح)) (۵) - لل

 . اور ةمثلا كلت ضّرع ذقف ؛رتَق «هيلإ سانلا جئاوح نِ مج مث «هيلع اهب ةمغ هيلع هللا مما

 3 1 .ديج دانسإب يناربطلا هاور

 ناك ؛هيجأ ةجاح يف ىشم نما : لاق لي ّيبنلا نع ًاضيأ سابع نبا نعو (فيعض) (۵)- 1008 ۳۸۰1

 E يروي دبا رج دا ير رار ابي حكم ير ركل نحف يدارخ

 : ١ : . «(نْيقفاخلا َنيب اًمم ُدَعْبأ ٍقَدْنَح

 .«طسوألا» يف يئاربطلا هاور

 ءاضق يف هيخآ عم مدح يِ َىَشْمَي نال : لاق هنأ ّآلِإ ؛«دانسإلا حيحص) :٠ لاقو مكاحلاو (ادج فيعض)
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 4 هَعِبصأب راشأو ِنْيَرْهَش اذه يدجسم يف َفَكَتمَي ْنأ ْنِم ٌلضفأ ؛هتجاح

 . Aلكي هللا ٌلوسر لاق : ا ينشر زبره لاو ركع را وع يرد رك 1 ت10 :

 نوعديو هيلع نوُلَصُي كلم تفل َنيعبسو ةَ لجو وع هللا ُهَلظأ ؛هل اهب ىتح هيخأ ةّجباح يف ىشم ْنَم»

 هل ٌَعفرو «ةئيطَخ اهب هنع هللا ّطح الإ امّدق ُحَفري الو «َحِبصُي ىّتح ًءاسم ناك نإو «َيِسْمُي ىح ًاحابص ناك نإ هل

 ؛ةجَرَد اهب .

 . "هريغو نايح نبا خيشلا وبأ هاور

١6070 - YAYًادبع َناعأ ْنَم» : لاق ةَ هللا يبن نأ ؛هدحو رمع نبا نع ًاضيأ "یورو (فيعض) (7)-  

 . «مادقألا ُلْرَت موي هّماقم هل هللا ب تب ؛ هتباح يف

 هللا ٌلازي ال» : لاق ا هللا لوسر ْنع هنع هللا يضر تباث نب ديز نعو (هريغل ص) ۲۹۱۹-۰٤ -)٩(

 . «هيخأ ةّجاح يف ماد ام ِدْبعلا ةَّجاح يف

 .تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 ٌقْلَح رخي : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يرو (فيعض) (4) - ۱۵۷۹ - مم

 ؟َتنأ نمو] :ٌلوقيف ؟ينُق رعت امأ !نالف اي :لوقيف نجلا ٍلهأ ن نم لجرلاب ٌلجرلا ميف ءرانلا ٍلهأ ْنِم

 ؟يفرعت امأ !ٌنالف اي :لوقيف ٌلُجرلا رمو . .هيف ٌعفشيق كل ُتْبَموف ًاءوُضَو يتْيَمْوَْسا يذلا انأ :“لوقیف

 .«هيف عّمشُيف «هل ٌعفشيف كل اهُنَْضَقَف ءاذكو اذك ةَجاح يف ينب يذلا انآ :لوقيف ؟َتنأ ْنَمو :ٌلوقيف

 .هل ظفللاو يناهبصألاو 1١[. /تاقدصلا -۸] هظفل مدقتو . هجام نباو «راصتخاب ايندلا يبأ نبا هاور

 .هب ًاضوتي يذلا ءاملا وه :واولا حتفب (ءوضّولا)

 هيخأ ةَجاح يف ىشَم ْنَم» : ي هللا لوسر لاق :لاق هنع يورو (ًادج فيعض) (4) - 5- ۱٥۷۷

 ناف :ُةَقَراف ٌثيح ْنِم ٌعجري نأ ىلإ ؛ٌةبس َنيعبس هنع احمو ةَئسَح نيعبس ةوْطُح ٌلكب هل هللا بك ؛ملسملا
 .«باسح ريغب نجلا َلَخَد ؛كلذ َنيب اميف كَل ْنإو هنآ ُهَْدَلَو مويك هبونذ ْنِم جَرَخ «هيدي ىلع هّتجاح ْثَيِضُق

 يف جرخم وهو .بّذكمو كورتم هيفف كلذ هل قُحو ««!لاق اذك» :هلوقب (١1/موصلا -4) يف هيف فلؤملا زمغ :تلق )١(

 .رمع نبا نع ؟حيحصلا» يف يتأي ام رظناف .دحاو ؛رهش» ظفلب هوحن تبث دقو «(0745) «ةفيعضلا»

 «بعشلا» يف يقهيبلاو «2454 /545) «بيغرتلا» يف نيهاش نباو 87/11١١(« /1) ؛مراكملا» يف يطئارخلا لثم :تلق (؟)

 يف هظفل يتايسو ءًاضيأ ي يناربطلا هاور هقيرط نمو .هركنم ثيدح اذهو «فيعض ةرسيم نب رفعج» :لاقو )١/۹-۲١(.

 (o10) (ةفيعضلا» يف جرخم وهو «(۷ /زئانجلا )١١- باتكلا

 هباتك يف نايح نبا خيشلا ابأ ينعيو ؛باوصلا وه تبثملاو ؛لوهجملل ءانبلا ىلع (َيوُرر) :ةثالثلا ةعبط يف عقو :تلق (۴)

 يناثلا رطشلا اهيف نأ درجمل يناربطلا مجاعمل ةثالثلا هازعو «حصي هلاخإ الو ؛هداتسإ لاح ام يردأ الف ءعبطي ملو ؟باوثلا»

 لوزت موي همدق هللا تبث ؛هل أيهتت ىتح ةجاح يف هيخأ عم ىشم نمو ...» :ظفلب هنأل فلاخم هلبق امو «هوحتبو هنم

 . بابلا رخآ «جيحصلا» يف يتأي «رمع نبا نع رخآ ثيدح نم ريخألا فرطلا وهو ! !«مادقألا

 ؟يناهبصألا بيغرت» نم اهانتبثأو ء(۳/٠١٠) ةيريئملاو (14١/؟) ةقباسلا ةعبطلا نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (1)

 .[ش] . تاعبطلا رئاس يق ةدوجوم يهو «.( ۷/۷ ١١1١
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 ..يناهبصألاو ««فورعملا عانطصا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 مل لک لع : لاق قي يلا نأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (خيحص) (۷) - ° © لل

 :لاق ؟عطَمْسي ْمَل نإ | َتْيأرأ :لاق . «قّدصتيو هَسْفن عفيف هديب ُلِمَتْعَي :لاق ؟ذِجَي ْمَل نإ تارا : لبق .«

 َتيأْرأ :لاق .هريخلا وأ فورعملاب رمي : لاق ؟عطتني مل نإ َتيأرأ : هل يق :لاق . هوه احلا ني

 . (ًةَقدص اهّنإفإ ءّرشلا نع ُكسْمُي' : لاق ؟ْلَعْفَي ْمَّل نإ

 . ملسمو يراخبلا هاور

٠ J 10YA-۸۹۸قلع نو اوصف يتلا باحصا ناسا لا: ةبالق یب بأ نعو (لسرم فيعض)  

 يف ناک لإ لَم نر الو «ؤارق يف ناک الإ ريست يف ناک ام طق نالف ثم انار ام : :اولاق ؛ًاريخ ْمُهل بحاص

 ل نحت : :اولاق . «؟ةَتباد وأ ُهَّلَمَج ْفِلْعَي ناك ْنَمو :- رْكذ ىتح -'"”هتعنص هيفكي ناك ْنَمْفا :لاق .ةالص

 ! . هلیسارم» يف دوادوبأ هاور

 ناك ْنَم» : ال هللا ٌلوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (ًادج لفيعض) 44 )١1١1(

 ؛ةمايقلا موب طارّصلا ةّراجإ ىلع هللا ُّناعأ ؛ٍريسَع ريسيت وأ رب ْمَلْبَم يف َناطْلُس يِذ ىل | ملسملا هيخأل هلو
 . «مادقألا ٍضخد دنع

 ماشخ نب ميهاربإ ةياور نم امهالك ؛هحيحص# يف نابح نباو ؛«طسوألا و ع را

 E : . يناسغلا

 ؛ءادردلا :يبأ ثيدح نم «طسوألا» و هريبكلا» يف يناربطلا هاورو (ادج فيعض) (17) - : - ٠١۸١

 يف هللا ةع ؛رورس ٍلاَخْدإ وأ رپ لب يف ٍناطلُس يذ ىلإ هيخأل هلص ناك ْنَم : الك هللا لوسر لاق : هظفلو

 . هةّنَجلا ّنم ىلُعلا ِتاجرّدلا

 هاخأ قل نم : لل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (رکنم) (۱۳) ۔ ۱۵۸۱ _ ۰

 ١ .«ةمايقلا موب لجو رع هللا هرس ؛كلذب ُهَرْسَيِل بح ٌبِحْي امب َملْسملا

 . «باوثلا باتك» يف خيشلا وبأو "نسحادانسإب «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

A۱1نينا : لاق لي يبنلا نع امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع يورو (بفيعض) (161-140 ب  

Sa 

 ماو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 '.(84)«ةفيعضلا» يف جرخم رهو .(هماعط عنص) : :قازرلادبع فنصم» يفو ؛(هتعيض) : لصألا )١(

 ثيدحلا ركتم وهو «(ةزب يبأ نب هللادبع نب دمحأ) هيفو !!ةثالثلا نوقلعملاو «يرامغلا امهدلقو «يمثيهلا هعبتو !لاق اذك ()

 ا !؟نسحلا هل ىتأف .«دانسإلا اذهب ركنم ثيدح اذه». : يدع نبا لاقو .هريغو يليقعلا لاق امك :
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 رورسلا ُلاخدإ ٍلامعألا لضفأ» :ًاعوفرم هنع هللا يضر رمع نع يورو (هريغل ح) (۸)- ۲۹۲۱-۲

 .؛ًةجاح هَل َتْيَضَق وأ ؛ُهَتَعْوَج َتْمَبْشأ وأ ٌةَتَرْوع َتْوَسُك ؛نمؤملا ىلع
 ١١/١۷[. /تاقدصلا 6 ىضم] .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 رع هللا ىلإ لامعألا ٌبتحأ» :هظفلو ءرمع نبا ثيدح نم خيشلا وبأ هاورو (هريغل ح) (4)- ٠-3777

 . هايد هنع يضْقَت وأ "عوج هنع ُدْرْطَت وأ برک هنع فش وأ «ملسم ىلع هّلِخدُت ر ورس :ّلجو

 1 . [كانه ىضم]

 نإ» :لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) (16) 8" ١6417

 . ؟ملسملا ىلع رورسلا ٌلاخدإ ضئارفلا دعب ىلاعت هللا ىلإ لامعألا ٌبحأ

 .«ريبكلا» و "طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٤ ٠١۸١ - ) )11لل هللا ٌلوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض) : ١م

 هةّنجلا َنود ًاباوث هل هللا ضرب ْمَل ؛ًارورس َنيملسملا ّنِم ِتْيَب ٍلهأ ىلع َلَخْدَأ .

 .يناربطلا هاور

 لوسر ىلإ َءاج ًالجر َّنأ : امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع يورو (هريغل ح) -)٠١( مك مم
 سانلا ٌبحأ» : لاقف «"(؟هللا ىلإ ٌبحأ لامعألا ّيأو] ؟هللا ىلإ ٌبحأ سانلا يأ !هللا وسر اي :لاقف الب هللا
 يضقت وأ برك هنع فش ٠ ءملسم ىلع لخت ٌرورس لجو رع هللا ىلإ امالا بحاو «سائلل مهمآ هللا ىلإ

 ينعي - ٍدجسملا اذه يف َفكَتعأ نأ ْنم ّيلإ ٌبحأ اا يف ل عت يا نالو ارج ا م

 ىشَم ْنَمو ءًاضر ةَمايقلا موي ُهَبْلق هللا ألم ؛- ةاضمأ ةيِضْمُي نأ َءاش ولو - ةظْبغ مظك ْنَمو ءارهش - ةئيدملا دجسم

 . «مادقألا ُلوزت َموي هْيمَدق هللا َتّبَن ؛ هل اهّيِضْقَي ىتح ةجاح يف هيخأ عم

 . هسي ملو "86 ّيبنلا باحصأ ضعب نع ايندلا يبأ نبا هاورو .- هل ظفللاو - يناهبصألا هاور

 ١986-57 -)/ )17ك6 هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو (ًادج فيعض) :
 اذإف هُدُحَويو لجو رع هللا ُدُبي ًاكلَم رورسلا كلذ نم لجو رع هللا َقلَخ الإ ؛ًارورُس نمؤم ىلع ٌلُجر لخذأ ام»
 يذلا دورسلا انأ :لوقيف ؟َتْنأ ْنَم :هل ٌلوقيف ؟يّئِرعت ام :لوقيف ءٌرورسلا كلذ انآ ؛هرّبَ يف دبعلا راص

 نم (400) مقرب (۱۷ /تاقدصلا ۸) ىضمو ءأطخ وهو اعزج» :(؟61 /5) ةيريئملاو ١ ۸/۲) ةقباسلا ةعبطلا يف )١(
 .[ش] .تاعبطلا رئاس يف اذكو «باوصلا وهو ااعوجا : «حيحصلا»

 )١/ ٤۷٥ ٤۷(. «يناهبصألا بيغرت» يف وهو :تلق .«هنم دب الو انه اذه طقس» : يجانلا لاق )(

 ثيدحلل هفيعضت فلؤملا ىلع ذخؤي هيلعو ء«حلطصملا ملع يف ررقم وه امك لودع مهلك ةباحصلا نأل ءرضي ال اذو :تلق (۳)
 جرخم وهو «هةثالثلا همجاعم» يف هجرخأ دقو «يناربطلا نود يناهبصألل هوزع يف هريصقتو «(يور) : هلوقب هايإ هريدصتب

 يف نيبم RAR Sb ءايندلا يبأ نبا دانسإل ةبسنلاب مّلسم ريغ فيعضتلاو :(141) ةريضتلا ضورلا» يف يدنع
 » :مهلوقب حيرصتلاب ثيدحلل مهجيرخت اوردصف ءةثالثلا نوقلعملا قرفلا اذه لهجو :(9:3) 1ةحيحصلا#
 !1.. .هاور
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 موي دهاشم كدهْسأو ءياثلا ٍلوقلاب َكْينأو .كتجح َكّّقلاو «كتشخو سنو ميلا انآ ءنالف ىلع يتتْلَخْدأ
 . «قنجلا َنِم ََِْنَم كيرأو كبر ىلإ َكل ٌعَفشأو «ةمايقلا

 هنثم يفو "الاخ تالا ينفي ال نم هداننم] نتو تبار تاتا يلع عيش وبآو:ءايثدلا يبا نبا ارز

 . ملعأ هللاو . ةراكن

 عفش نم ' :لاق هي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةّمامأ يبأ نعو (حيحص) (11) 7574 - ۷
 .“"ابرلا باوبأ نم ًاميظع ًاباب ىتأ دقف ؛اهَّلِبَقَم اهيلعّد ةه هل ّيِدْهَأف دحأل َةَعاَمش

 . هنع نمحرلادبع نب مساقلا نع دواد وبأ هاؤر

 هريغو بدألا باتك +

 (ءاذبلاو شحفلا نم بيهرتلاو ؛هلضف يف ءاج امو ءايحلا يف بيغرتلا) ١

Ye AIAنب يلجر ىلع رم هلل اوسر ذآ : :امهنع هللا يضر رمه نبا نع (حيحض) (1) -  

 . «ناميإلا ّنِم ًءايحلا نإف هغ١ : ك هللا لوسر لاقف ءءايحلا يف هاخأ طوي وهو راصنألا

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأو ملسمو يراخبلا هاور .

 ءايحلا» : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍنيصح نب نارمع نعو (حيحص) (۲)- 7575-7

 | ۰ . ريخ الإ ياي ال
 . ملسمو يراخبلا هاور

 : لک ريخ ءايحلا» : ملسمل ةياور يفو

PATعطب ناميإلا : : لاق و هللا لوس نأ .اهنع هللا يضر ةريره بأ نعوأ(حيحص) (۳)- 1  

 ّنِم ةَبْعُس ُءايحلاو «يتيرطلا نع ىذألا ٌةطامإ اهانذآو هللا الإ هلإ ال لوق اَهُلَضْفأَ :ٌةبْعُش نسو عضب أ نوعبسو

 .«ناميإلا

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

YA AYYا هللا وسر لاق : لاق ًاضيأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسخ) (1) - : 

 . ؛رانلا يف ُءافّجلاو «ءاّمجلا نم "”ءاذبلاو ءةّنجلا يف ناميإلا او «ناميإلا نم ُءاْيحلا»

 ثيدح» :يذمرتلا لاو 4ةهحيحص) ىف نابش ناو «يدعرتلاو. ة«ميخيملا# لاج ةلاجرو «لفحأ اوز

 : ج نج
 يعلو ٌءايحلا» : ل هللا ُلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َةمامأ يبأ نعو (حيحص) (0) ۲۹۲۹-۲

 .*بيرقتلا» يف لاق امك كورتم وهو (بيجم نب دمحم) (11/59) ؟جئاوحلا ءاضق» يف ايندلا يبأ نبا دنع هيوار :تلق )۱( 

 !«ةلاهج هدانسإ يف» :ايندلا يبأ نبال هوزع دعب اولاقف ملعلا اذه ىلع نودتعملا هفرعي ملو :نيعم نبا هبذكو .

 !نودوسملا هنع لفغ ةداعلاكو .(171/0) هدنسملا» و (0951) «دواد ْيِبأ» نم بيوصتلاو ء(رئابكلا) : لصألا (؟)

 .«حاحصلا راتخم» يف امك .ربلا دض (ءاقجلا) و ««سوماقلا»' يف امك .ةشحافملا :ةآذابملاك (ءاّدبلا) (۳)
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 . «قاَقّتلا نم ناش ناَِبلاو ٌءاذبلاو اميلا ّنم ٍناَيْعَش

 . «فرطم نب دمحم ناسغ يبأ ثيدح نم هفرعن امنإ «بيرغ نسح ثيدحأا : لاقو؟' ”يذمرتلا هاور

 ءالؤه لثم «مالكلا ةرثك وه :(نايبلا) و . مالكلا يف شحفلا وه :(ءاذبلا) و «مالكلا ةلق :(يعلا) و

 ىهتنا .هللا يضري ال اميف سانلا حدم نم هيف نوحّصفتيو ؛مالكلا يف نوعسوتيف نوبطخي نيذلا ءابطخلا

 ًءايحلا [ّنِإ]» :هلو هللا لوسر لاق :لاق :هظفلو «هوحنب يناربطلا هاورو (عوضوم) ٠-1885 )١(

 نم ِنابْرَقُي امهو «ناطْيشلا ّنم ًءاذبلاو شخفلاو «رانلا ّنِم ٍنادعابيو ةّنجلا نم نارق امهو ءِناميإلا نم ّيِعلاو

 :لوقأ يّنِإ :لاقف !يتْمُحلا ّنِم ٌئِعلا : رعشلا يف ٌلوقنل اإ ا ٌييبارغأ لاقف . «ةّنجلا نم ٍنادعابيو ءرانلا

 ۰ رشا كرنب يديجتو اإ هللا لوسر لاق
 يك يبنلا دنع انك : لاق هنع هللا يضر سايإ ن نب ةّرق نع يورو (هريغل ص) YY - )٩( كفو

 0 : ةا هللا لوسر لاقف ؟نيدلا نم ُءايحلا !هللا لوسر اي :اولاقف «ٌءايحلا هدنع
 يف َنْدِزِي نهنإو «ناميإلا نم "'ةقفلاو « بلقلا ّيِع ال ءناسللا ّيع- ّيِعلاو فافعلاو ًءايحلا نإ» : ب هللا

 نم ءاذبلاو ّرْجَعلاو ّمّشلا ْنإو .ايندلا نم َنْصْقْنَي امم ٌرثكأ ةرخآلا يف نفر امو ءايندلا نم َنْصَقْيو .ةرخآلا
 . «ايندلا نم ندري امم رثكأ ةرخآلا نم ٌنْصَقْنَي امو «ةرخآلا نم َنْصْقْنَيو ءايندلا يف َنْدِرَب نهنإو «قافنلا

 .هل ظفللاو ,.«باوثلا» يف خيشلا وبأ و ءراصتخاب يناربطلا هاور

 ر ةشئاع نعو ((هريغل ح) (۷)- 7771١ وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (فيعض)) (۲) ۔ ۱١۸۷ س14

 حفلا ناك ول] (و) ءًاحلاص ًالُجَر ناكل ؛ًالُجَر ٌءايحلا ناك ول !ًةشئاع اي» : ل هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا
 . ؟[اءوس الجر ناكل الجر

 ةاور ةيقبو «ةعيهل نبا امهدانسإ يفو ءًاضيأ خبشلا وبأو ««طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 .«حيحصلا» يف مهب جتحم يناربطلا

 طبخ مهتداعك اوطبخف ةئالثلا ةلهجلا امأو «يبهذلا هقفارو ؛نيخيشلا طرش ىلع هححصو مكاحلا مهنم نورخآ عمجو :تلق 202
 يف روكذملا رخالا ةمامأ يبأ ثيدحب ثيدحلا اذهل مهطلخو اذه مهلهج تنيب دقو ««هدهاوشب نسح» :اولاقف «ءاوشع

 يف هلك كلذ نايب تيلوت دقو «هونسحف امهنيب اوطسوتو «عوضوملاو حيحصلا نيب اوطلخف ءعوضوم وهو «"فيعضلا»
 .(58414) «ةفيعضلا»

 اهب جتحي ال فيعض وهو ؛ يشاكعلا نصحم نب دمحم هيفو . . .» :(57 )١/ يمثيهلا لاقو «نسحأ امف فلؤملا هنع تكس (۲)

 ركذ دقو ."ثيدحلا عضي» :ينطقرادلاو نابح نبا لاقو متاح ربأو نيعم نبا لاق امك باذك يشاكعلا نأل ؛لهاستف

 يف هجيرخت رظنا .ةحيحص هنم ىلوألا ةلمجلا نكل .(7/5١١و4؟ /1) «هعمجم» نم عضوم ريغ يف اذه ضعب يمثيهلا

 .(38486) «ةفيعضلا» يف ثيدحلا جيرختو ء(۱۱۸) ةبيش يبأ نبال «ناميإلا#

 ىرخألا رداصمللو قايسلل بسنألا لعلو «ةايندلا يبأ نبا مراكم» نم حيحصتلاو «هل ىنعم ال راركت وهو «٠ةفعلا" :لصألا (۳)
 اهنم «يقهيبلا بتك ةثالثو :«يناهبصألا ةيلح» و «يناربطلا ريبك» و ««يراخبلا خيرات" ةياور يف امك لمعلاو» : ظفلي
 راصتخا ال يناربطلا قايسو ؛«شحفلاو2 :اهناكم ؛بعشلا» يفو ءايندلا يبأ نبا دنع الإ «زجعلا» ظفل مهدنع سيلو ؛«ننسلا»
 . ةظفللا هذه الإ هيف



 َّنإ» :هللي هللا وسر لاق :لاق .؛هعفري ةناكر نب ةحلط نب ديز نعو (ةريغل ص) (۸) ۔ ۳۲ ۲۰ ۰

 ش .!«ٌةايحلا مالْسإلا قّلُخو الخ نيد لَكِ

 e . كلام هاور

 اسوق نينا نع نشر ام نا زرد رھ 43 YY ل

)٠١ D-1نبا نع يظرقلا ابعك نب دمحم نع ناسح نب حلاص قيرط نم ًاضيأ اورو (هريغل ص)  

 . هركذف : ةا هللا لوسر لاق : لاق سابع

Y0 _ A7حفلا ناک امد : لک هللا وسر لاق : :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (خيحص) (۱۱)-  

 1 . تاز الإ ٍءْيَش يف ٌءايحلا ناك امو ناش الإ ٍءْيش يف

 شخفلا مڌ يف ثيداحأ هدعب بابا يف يتأبو : «تيرغ نسح ثيدح» :؛لاقو يذمرتلاو «هجام نبا هاور

 ٠ . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ٌعايحلا» : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحضص) )١١( - ۲۳ كنف

 : . خالا م عفر امهدحأ م عفر اذإف «٠ ًاعيمج ُءانّرَ ٌناميإلاو

  «نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ٠- )18(- 5580سابع نيا ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا هاورو (هريغل ص) .

  YATAل هلل وو نع ف نع راج نب بز نی راج نب قم نع ن (50216ل- 03"

 اهل ًءايحال ْنَمِل نامي! الو "ناميإلا ىم ٌةبعش ءايحلا»

 و يدسألا بلاغ نب رشب هدانسإ يفو ««تاوثلا» يف نايح نبا:خيشلا وبأ هاور

)۱٤( - YA 14لل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ح)  : 

 ّنكلو «كلذ سيلا :لاق .هلل ٌدمحلاو يِْحَتسْنَل اً دنا لان انلقأ :لاق .«ءايحلا َّقح هللا ّنم اَويسَتْسا»

 ؛ ىلبلاو تملا ركل .ىوح امو ّنطَبلا ظَفْحَتو ءىَعَو امو ّسأرلا ظفحَت نأ ؛ءايحلا رح هللا ّنم ًءايختْسالا ٠

 .(ءايَحلا َّقح هللا َّنِم ىيحتسا دقف كلذ َلعُف ْنَمَف ءايندلا ةنيز كرت ةرخآلا ًدارأ ْنَمو

 نب حابصلا نع قاحسإ نب نابأ ثيدح نم هجولا اذه نم هفرعن امنإ ثيدح اذه نيرا

 «ثيدحلا اذه هعفرل هيف هيف ملکو هيف فلتخم حابصلاو «لاقم هيف قاحسإ نب نابأ» :(ظفاحلا لاق) .

 كيدح 9 ًاعوفرم يناربطلا هادو ١[. /عويبلا ١١ ىضم] .فوقؤم دوعسم نبا نع باوصلا :اولاقو
aslملعأ هللاو . » . : : 

N EGS 10۸4 _ PAY"علل نإ : لاق د يلا نأ ؛  

 ًاتبقم الإ هلت مل اذإف اَقَمُم اتيقم الإ ُهَقْلت مل ةا هب عزت ازال ؛ءايحلا ةنم عر ؛ًادبع َكِلْهُي نأ دارأ اذإ لجو

 . هبنتف ؟بابلا اذه لوأ «حيحصلا* يف روكذم هل ثيدح يف ؛ةريره يبأ ثيدح.نم هيلع قفتماذه . (1)

 . هتفعض اهلجآ نمو «(۸ /ةبوتلا 7 5) يف يتأيس امك ةدايز هيف نكل ؛دوعسم نبا ثيدح نم رصخأ هظفلو :تلق ()
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 ا

 تعز انوخُم م ًانتاخ الإ قلت ْمَّلاذإف انو ًانناخ الإ قل مل ؛ٌةنامألا هنم تعز اذإف ءةلامألا هنم ثمر نقم

 ةقبر هنم عر ؛ًانَعَلُم ًاميجر الإ ُهَقلَت مَ اذإق انعم ًاميجر الإ ُهَقْلت ْمَل ؛ةمحرلا نم ْتَعِون اذإف ءٌةَمْحَرلا هنم

 .«مالْسإلا

 . هجام نبا هاور

 . هريغل راعتستو «مهّبلا هب دشت لبح يف ىرع يهو :(قبرلا) ةدحاو ؛اهحتفو ءارلا رسكب (ةقبّرلا)

 (ههذو ءىيسلا قلخلا نم بيهرتلاو «هلضفو نسحلا قلخلا يف بيغرتلا) -؟
 ٌربلا نع ال هللا لوسر ُتلأس : : لاق ةنع هللا يضر ةناععس نب نماوتلا نع (حيمحص) (1)- فنض ينم

 , «ٌسانلا هيلع َملَّطَي نأ تْهركو «َكلِرْدص يف اح ام مْ ذإلاو ِقّلُخلا ٌنسح ويلا : :لاقف ؟منإلاو

 . يذمرتلاو ملسم هاور

 ٌلوسر ني ْمَل : لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۲)- ۲۹4۰-۲

 . قالا ْمُكَتَسْحأ ْمُكِرايخ ْنِم َّنإ» :لوقي ناكو ًاشُحَتَمم الو «ًاشحاف ل هللا

 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

TAYYيف َقنأ ءيش ام» :لاق ل يلا نأ ؛هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) () - 1  

 .«ءيذَبلا شحافلا ضب هللا ناو < «نسح يل ْنِم ةمايقلا موي نمؤملا ِنازيم

 . "حيحص نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو ء؟هحيحصا يف نابح نباو « يذمرتلا هاور

 .«ةالصلاو موصلا بحاص ةجرد هب بَل قلُخلا ٍنْسُح ٌبِحاص ناو : هل ةياور يف دازو (حيحص)

 .٠ءيذبلا شحافلا» : هيف ركذي مل ديج دانسإب رازبلا ةدايزلا هذهب هاورو

 . هللا ٍنْسُح نم ٍنازيملا يف للا ءْيش ْنِم ام : لاق ًارصتخم دواد وبأ هاورو (حيحص)

 . مالكلا ءيدرو شحفلاب ملكتملا وه :ًادودمم ةمجعملا لاذلاب (ءيذبلا)

 لدي مرتك ن هللا وسر لس ؛لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو «نسح) (4) قش

 . «ُجْرَملاو ُمَهلا» : لاقف ؟رانلا سانلا ٌلَخَدُي ام رتکآ نع لیسو . قّلُحلا ٌنسحو هللا ىوُقَت» : لاقف ؟ةّنجلا َسانلا

 نسح ثيدح» : يذمرثلا لاقو .هريغو «دهزلا» يف ف يقهيبلاو ««هحيحص)» يف نابح نباو «يذمرتلا هاور

 00 .؟بيرغ حيحص
 ٍلّمكأ ْنِم نإ» : لڳ هللا لوسر لاق :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (1) - ٠١۹۰-۰

 .«هلفآب مهفَطلاو ءاقلُخ مهُئَسْحأ ًاناميإ َنينمؤملا

 الو «نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو !لاق اذك .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «يذمرتلا هاور

 . [۴ /حاكتلا ١7 ىضم] «ةشئاع نم ًاعامس ةبالق يبأل فرعن

 نسحب ُكِردُيل َنمؤملا ّنإ» :لوقي لكي هللا لوسر ُتعمس :ْتلاق اهنعو (حيحص) (9) 7541-5

 . «مئاقلا مئاصلا ةجّرد هقلخ

 : هظفلو ««امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نباو «دواد وبأ هاور (حيحص)

۹4۳ 



 00 .«راهنلا مئاصو يللا مئاق ٍتاجّرد ِقُحلا ٍْسحب كردي َنمؤملا نإ"
Efنخب رئیل لجل ذل : لاق هنأ الإ ؛ةمامأ يبأ ثيدح نم يناربطلا هاورو (هريغل ح) (1)-  

 1 0 رجاوهلاب ءىماظلا ٠ « ليلا مئاقلا ةجرد هِقلُخ

 يي لذ ل : ها هللا وسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷)- "146 ل ماب

 . ةقالصلاو موصلا ةجرد هِقْلُخ ِنْسُحب دبل

 .؟ملنمم طرش ىلع حيحص» :لاقو [مكاحلاو] .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

IE °اناميإ نينيؤملا لكا : هلوأ يف دازو «سنأ ثيدح نم ىلعي وبآ هاورو (حيحص نسح) (۸)-  

 .«اقلخ مهنسحا
 نسب عليل دبعلا نإ : لاق يك هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نعو (فيمضل (۲)- ۱۹۱۸

 يف ةجرد النسا نفاخ ءوسب غليل هلو «ةدابعلا ٌفيعضل ها ؛لزانملا فرشو ءةرخآلا كاسر ميم كلل

 ْ ٍ . نهج َِئ

00000 ٍ. 

)٩( - TEY FAY iاک هللا لوسر ثعمس :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص)  

 . يرض مركو ِهقلُخ نسحب هللا ِتابآب ماؤقلا ماوصلا ةجرد ردي ةسملا ٌملسملاَّنإ' : لوق

 . "ةعيهل نبا الإ ؛تاقث دمحأ ةاورو ءريبكلا» يف يناربطلاو «دمحأ هاور

 0 : ىنعمو ًانزو ةعيبظلا :(ةيرضلا)

 مكريخأ الا : هك هللا لوسر لاق : لاق میلُس نب ناوفص نعو (فيعضو لسرم) (5) - ۱۶۹۲ - °

 .«قلُخلا ُنْسُحو ءٌتمّصلا ؟ِنَدَبلا ىلع اهنوهأو ةدابعلا ٍرسْيِأِب .

 . اسرم «تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور :

E SS TANنيم مرک : لاقاللك هلا  

 . (هقلخ هیسحو دُلقَع هيَءورمَو هيد

 لاقو ؛يجنزلا دلاخ نب ملسم ةياور نم مهلك ؛ يقهيبلاو «مكاحلاو' «(هحيحصا» يف نابح نبا هاور

a 

 «ةفيعضلا» يف هئايبو .ًالوهجم هتوف نإ مث ڈ .«ةقثب سيلا :يئاسنلا لاق دقف ؛كلذك وهو ءهقيثوت نييلت ىلإ ريشي هنأك : تلق (
)7( ْ 

 لفغو ۲10 لا يف ت تنك, اذك هنع ثيدحلا .حيحص وهو «كرابملا نب هللادبع هنع هاور دق هنكل :تلق 20
 .ثيدحلا اوفغضف ءاذه نع مهتداعك ةثالثلإ نوقلعملا

 فرعياالو ءيفقلا ركب يبأ نب دمحم نبا وهو «ركب يبأ نب ۽ هللادبع نع كيدف يبأ نبإ (۲۷ /67) هدانسإ يف هلاسرإ عم : تلق (9
 .ةياورلا هذهب الإ

 دنم# ىلع قلعملا نيسحتف ؛«ماهرألا رثك قودص# : ظفاحلا لاقو .«فيعض يجنزلا : تلق» : هلوقب يبهذلا هدرو !لاق اذك )£(
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 ٠ ٠۹١ -)١( هبشأ هلعلو «هدانسإ ححصو ءرمع ىلع ًافوقوم ًاضيأ يقهيبلا هاورو (فوقوم ض) .

 لقع ال !ٌرذ ابأ اي» :هل لاق لَك يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر زذ يبأ نعو (فيعض) ۲ - ١545 )٩(

 .قلُخلا نسُحك بّسَحالو ,ٌفكلاك عّروالو «ريبدتلاك

 . ٥ /ءاضقلا 7 ]١ يف ةعطق هنم مدقت ليوط ثيدح رخآ يف هريغو (هحيحص) يف نابح نبا هاور

 هّبلق ٌصّلخأ ْنَم م َحَلْفأ دق» e. N يف مدقتو (فيعض)

 . ثيدحلا «ًةَميِقَتْسُم ُهتَقيلخو «َةَعَمْطُم ُهَسْفَتو .ًاقداص ُهئاسلو ءًاميلس ُهَبلق لّعَجو «ناميإلل

 واط ل ىو اسس ريس
 :لاق ؟لضُفأ ٍلَمَعلا يأ :لاقف ؛هنيمَي ْنَعمانأ مَن . هيلا نسا : لاق ؟ٌلَضْفأ لمعلا يأ !هللا لوسر اي :لاقف

 ْنِم هانأ م .«يتلخلا ٌنْسُحه :لاق ؟ُلَضْفأ لمعلا يأ !هللا لوسر اي : :لاقف ؛هلامش ْنَعهانأ مث .«ٍقلُحلا ُنسُح»
 ال كل ام» :لاقف ةَ هللا لوسر هيلإ َتَقَتلاف ؟ٌلضفأ لمعلا يأ !هللا ٌلوسر اي :لاقف - هَل نِ ينعي - هد

 ٠  .«تمطَتسا نإ بّضَْتال نأ وه ؛قلُلا شح ۱
 . اذكه ًالسرم «ةالصلا باتك» يف يزورملا رصن نب دمحم هاور

 ِتْيَبِب ٌميعز انأ» : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) ( 7558-14 1١

 ِتئَبيو ءًاحزام ناك ْنإو ٌبذكلا كرت ْنَمِل ةّنجلا ِطَسَو يف ِتْيَبِبو الجت كو ربا د ا
 هَقَلح نكح ْنَمِل نجلا ىلغأ يف

 » :لاقو ١١[: /ملعلا "] هظفل مدقتو "يذمرتلاو هجام نباو «- هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 . ؟نسح
 ْمُكبحأ نم َّنإ» :لاق ل هللا ٌلوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ٍرباج نعو (حيحص) 144-46 )1١1(

 .ثيدحلا «أقالخأ ْمُكَتَسْحأ ؛ةمايقلا موي ًاسلجم يم ْمَكبَرْفاو ءّيلإ

 .«نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 هيف هايإ يقهيبلا حيحصتو .«هبشأ هلعلو» :فلؤملا لاقو ءرمع ىلع ًافوقوم يور دقو اميس ال «دردرم (774/11) *ىلعي يبأ =
 ؛هركذف :لوقي رمع تعمس :لوقي ريدح نب دايز تعمس :يبعشلا قيرط نم ۱۹٥( /۱۰) «هئئس» يف هاور هنأل «يدنع رظن

 يف : متاح وبأ لاقو ؛قثو» :«ينغملا» يف يبهذلا لاق .فعض هظفح يفو ؛يسوسرطلا وهو «(دواد نب یسوم) هيف نکل

 ؛ عطقنم اذهو .رمع لاق» :لاق يبعشلا نع رحلا قيرط نم )5128/1١50/4( ةبعشلا» يف هاورو .«بارطضا هئيدح

 يف ثيدحلا بقع هلوقب رمع نع هتوبث مدع ىلإ راشأ يقهيبلا لعلو .«حيحص يبعشلا ىلإ هدانسإو .رمع قلي مل يبعشلاو
 .«ملعأ هللاو .هلوق نم هنع هللا يضر رمع نع كلذ لثم يوُرو» :(177/9/) ؟ننسلا»

 رخآو فيعض هدانسإ يفو : تلق .«ًارصتخم هجام نبا هاور اذكه» :0؟/155) لاقف يجانلا خيشلا هيلع كردتسا :تلق )١(

 اريشم (نع) ب هردص فيك فلؤملا نم بجعلاف ؛(١1911١) ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو .باذك نابح نيا دانسإ يفو . لوهجم

 !هتيوقت ىلإ

 ةمامأ يبأ ثيدح نم يذمرتلا ظفل ركذ ثيح ١١( /ملعلا -۳) كانه هيلع هيبنتلا مدقت امك سنأ ةياور نم هدنع هنكل :تلق (۲)

 !كانهو (؟ /191) انه يجانلا ظفاحلا ىلع رمألا ىلطناو !ًاضيأ
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  )8( - 18317 - AEهلک هلل ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا .يضر ساي .نب ب رامع نع يورو (عوضوم) :

 .«مظْعألا هللا لح ؛ ؛قّلخلا ٌنسُح»

 .«طسؤألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ْنَعه :ةك هلا لوسر نع امهنع هللا يضر هلادبع نب رباج نع يورو (فيعض) (1)- 1048 - انيق

 انيقات «قلْخلا نحو ُءاَكَسلا الإ هل حّلصَي ْنّلو ءيت هيا ند اذه :لاق ىلاعت هللا نع ٌليربج

 ف . هومتبحص ام

 نيصح نب نارمع ثيدح ٠١[ /ربلا -۲۲] ؛ءاخسلاو لخیلا» يف ذ مدقتو .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 :لا لك كلا لوسر نأ ؛ثع للا يضر ةريره يبأ نع يرو (ادج فيعض) ١ ١ - ۱0۹44 8م

 : يسَمِلَك ناو «ِرارْبألا َلَحدَم ُلُحدَت ؛ِراَمكلا مم ولو َكقلُخ نْسَح يليلخ اي :ٌمالسلا يلع ميهاربإ ىلإ هللا ىحؤأ»
 .ةيراوج ياي او يسد ةريظح ْنِم ُهيِقْسَأ نأو «يشْرَع تحت هّلظأ نأ : ٌةقلخ َنَسَح نم ل ْتَقَبَس

 0 يناربطلا هاور.

A44ام [هللاو]# لرد د ملا اردو كنج :لاق ًاضيأ .هنع ؟ وزو (فيعض) (11)-.1700 -  

 . أدب رانلا ةميطيف هَقْلَحَو يلجر نخ هللا مح

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

Ys Ao:ل هلا لوسر حمس هنأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (17) -  

 لوسر اي معن :اؤلاق . ًاالف وأ نْيَتّرم اهداعأف . «؟ةقايقلا موي ًاسلجم ينم مُيرْفأو مُكيَحأب مكي الأ : لوقي

 ا ْ: .«أقلخ مكئسخأ» : لاق !هللا

 . ؟هحييحصا يف نابح نباو «دمحأ هاور

 ايه : لاقف ٌدرذ ابآ لي هللا ٌلوسر يق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (ادج فيعض) (19)- ۳4۱_1

 لوسر اي ىلب :لاق .«؟امهريغ نم نازيملا يف ُلقئأو Ee اًرذ ابأ

 :«امهلثمب قئالخلا ٌلمَع ام هديب يسفن يذلاوف «٠ «ثمصلا لوطو قُلُخلا نحب :لاق !هللا

E لا 

 وسر لك هظفلو ءّرذ ينا ناو دانس تاتا باعت ید نایب نبا خيشلا وب ءاورو (ادج فضا

 «ةنيضلا» يف هنايبو ءهنم فعضأ هخيش نأ هتافو يفقثلا لمؤمب يمثيهلا ا 50 يف هاور امنإو ؛قلطأ اذك 69

(TF) 

 هاور» دعب هلوق نوكي اذبو «مولعملل ءانبلا ىلع «ىورو» لصألا ٍنوكي نأ امإق هيللعو ؛«لوهجملل ءانبلا ىلع ؛لصألا اذك (؟)

 يف جرخم وهو ا نم ةدايزلاو .٠ . .هنعو» :هياوص افخم «ىورو»' :هلوق نوكي وأ ان .يناربطلا

 ا 0 :(1175) «ةفيعضلا»

 ,(؟999) «ةفيعضلا» رظنا .هريغو ةعرز وبأ لاق امك ثيدحلا ركنم وهو ؛(ردب وبأ مكحلا نب راشب) هيفو فيك :تلق (۳)
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 ىلع اهنوهأو «نازيملا يف اهلقثأو ءندبلا ىلع اهقخأو ءةدابعلا لضفأ ىلع كّلدأ الأ !ًرذ ابأ اي» : هللا

 ٍلماعب تسل كنإف يلخلا ٍتْسُحو «ِتمصلا ٍلوطب كيلع» :لاق .يمأو يبأ ًكادف «ىلب :تلق .«؟ناسللا

 . «امهلثمب

 !ءادردلا ابأ ايد : ةا يبنلا لاق : لاق ءادردلا يبأ ثيدح نم ًاضيأ هاورؤ 21199 (18) - ۱۹۰۲ ۲

 «تمصلا لوط ؟امهلثمب لجو زع هللا قلت مل ءامهُرجأ ٌميظع ءامهتنؤم ٌفيفخ «نيرمأب كنا الأ
 .؛قلخلا

 ٠ :ِلكك هللا لوسر لاق :لاق هع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (18) 5561 _ ۲۴

 .«اقالخأ ْمُكْنَسْحَأَو ءًارامغأ مكُلّوطأ» :لاق.اهللا ٌلوسر اي ىلب :اولاق .«؟مكرايخب مُكُريخَأ
 ثيدحتلاب هيف حرصي ملو ؛قاحسإ نبا ةياور نم امهالك ؛«هحيحص» يف نابح نباو ءرازبلا هاور

YoY Actهك يلا دنع ًاسولُج اتك : لاق هنع هللا يضر ِكيرّش نب ةماسأ نعو (حيحص) (15) -  

 : لاق ؟ىلاعت هللا ىلإ هللا دابع ٌتحأ ْنَم :اولاقف ٌسماَنأ هَءاج ْذِإ متم نم ٌمُلَكتي ام بطلا انسوؤر ىلع امّئأك

 .«اقلخ مهنسخأ»

 . ؟هحيحصا يف نابح نباو ««حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «يناربطلا هاور

 ؟ُناسْنإلا َّيِطْعَأ ام ٌريخ امف !هللا ٌلوسر اي :اولاق :لاق هنأ الإ ؛هوحنب نابح نبال ةياور يفو (حيحص)
 . اٌرَسَْح قلخا :لاق

 ةماسأ َّنأل ؛هاجرخي ملو ءامهطرش ىلع حيحص» :مكاحلا لاقو ؛هذه وحنب يقهيبلاو مكاحلا هاورو

 . امهريغو رمقألا نباو ةقالع نب دايز هنع ىور دقف «باوصب سیلو ؛لاق اذك . «دحاو وار ىوس هل سيل

FAsا يلا هيف سلجم يف تنك : لاق امهنع هللا يضر ةرمس نب رباج نعو (نسح) (19) - ل _  

 مهنا ًامالّسإ سانلا َنَسحأ َنإو ءِءْيَش يف مالسإلا ّنِم اسيل َنسْحَفَتلاو سف نإ" : :لاقف .ةمامأ وبأو ةرمسو
 رو

 . اق

 ر

 . تاقث هتاورو «ديج دمحأ دانسإو «يناربطلاو دمحأ هاور

 لبج نب ذاعم نأ : امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (نسح) (15)- 1524-5

 !هللا يبن اي :لاق .ءًائيش هب رشت ال هللا ٍدبْعا» :لاق «ينصوأ !هللا ّيبن اي :لاقف ًارفس دارأ هنع هللا يضر
 1 .«ٌكقْلَخ ْنُسْحَيلو «ْمِقّيسا» :لاق «يندز !هللا يبن اي :لاق ."ْنِسحأف ٌتأسأ اذإ» :لاق «يندز

 . ؟دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ء؛هحيحص) يف نابح نبا هاور

 كي هللا ٌلوسر هب يناصوأ ام ّرخآ ناك :لاق ذاعم نع "كلام هاورو (فيعض) (14) 10 ۷

 .[ش] .«فيعضنا» يف لصألا يف ثيدحلاو «لصألا يفاذك (1)

 .يبهذلا هقفاوو ءامهطرش ىلع مكاحلا هححص رباج ثيدح نم دهاش هل نکل ؛(4 07775 /۲) دمحأ هاور كلذكو :تلق (۲)

 , ةلوصوم دجوت مل اهنإ :اولاق يتلا ةعبرألا ثيداحألا نم وهو .دانسإ ريغب اذكه هنع هقلع :تلق (۴)
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 ١ .«سانلل َكَقُح ْنِسَحأ !ًداعم ايه :لاق ْنأ هد

PASAتنك امك هللا يّلا» : هلي هللا لوس يل لاق : لاق رذ يبأ نعو (هريغل ح) (۱۷) - 00  

 .هِنَسَح ينلخب ٌسانلا يتلاخو ءاهُخْمت ةنسحلا ةئّيسلا عبْنأو

 . ؟حيحص نسجل ثيدح# : :لاقو يذمرتلا هاور

 يأ !هللا لوسر اي: لاق ًالجر ّنأ : هنع هللا يضر ةداتق نب ريمع نعو (هريغل ص) (18) ١501-8

 ا لاق . هللا ده : لاق ؟ٌلضفأ ةقدصلا ّيأف : لاق . «ٍتونقلا لوط : لاق ؟ُلّضْفَأ ةالصلا

 الخ مهئَسخأ» :لاق ؟ًاناميإ

E Ca U 

YIeV Aمهلا : لوقي ال للا وسر لاك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حلسص) (19) -  

 .'يقلخ نسخأف ؛يفلح تْنَسْحا امك

 ( .تاقث هتاورو «دمحأ هاور

YA. A1|ل :كي هللا لوس لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (هربغل ح) (30) -  

 نوؤانشملا ا مّكضقنا دو ,نوفلؤُيو نوفل نيذلا ءًافانكأ ًنوؤُطوَلا ءاقالخأ مكئساحأ ؛ّيلإ مكبحأ

 . َبْيَعلا ءارُبْلل َنوسمّتلملا ؛ ةّبحألا َنيب ٌنوقّرفملا ٠ ةّميمنلاب

 .«طسوألا» و «ريغصلا١ يف يناربطلا هاور

 «ةميمنلا» يف يتايو .راصتخاب دوعسم نب هللادبع ثيدح نم رازبلا هاؤرو (هريغل بح) (۲۱) - فيك

 .هانعمب مْنَع نب نمحُرلا دبع ثيدح هللا ءاش نإ [باب - 141

O £ AYةارملا !هللا لورا : ةبيبح مآ ثلاق : لاك ضررا يضر نا نع يرو  

 امهنببحأ رّيِخَت» : لاق ؟رخالل وأ ٍلّوألل ؟نوكت امهّيأل ؛اهاجوزو يه حلا ٌلخدنف ٌثومت «ٍناجوز اهل نوكي

 . .99ورخآلاو ايندلا يري ٍقلُخلا ُنسُح بد !ًةيبح ما اي «دّنجلا يف اهّجوز نوكي «ايندلا يف اهعم ناك ًاقّلُخ

 يف ةملس مأ'ثيدح نم «طسوألا» و “ريبكلا» يف ًاضيأ يناربطلا هاورو .راصتخاب رازبلاو يناربطلا هاور

 18/743 ىلاعت هللا ءاش نإ «ةنجلا ةفص» يف يتأي ليوط ثيدح رخآ

 : للك هللا لؤسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ساّبع ِنبا نع يورو (ًادج فيعض) (17)- 108 مملح

 قا للا دس مع تسلا يب ا و

 .يقهيبلاو «(طسوألا» و ريبكلا» يف يناربطلا هاور

TATE.لما : لك هللا لو سر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۲۲)- اهلا  

 . هليل ْمُكرايخ مُكُرابخو اقل مهُئسحلأ ًاناميإ | ّنينمؤملا

 «ةحيحصلا» يف رخم اذهو 006 ةأرملا» :ظفلب | ثيدجلل فلاخم هدانسإ فعض مم وه :تلق )١(
8 

(A1) . 
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 .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو « هل ظفللاو  يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 . مهئاسنل مكرايخ مكرايخو» : لاق هنأ الإ ؛ يقهيبلاو (حيحص نسح)

 نب دمحم ًاضيأ هنودب هاورو .[۳ /حاكتلا ١7 ىضم] .؛هلهأل مكرايخ مکرایخو» :هلوق نود مكاحلاو
 رمل نك

 نل مكنإ» : اک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (۲۳) 7551-8

 .«َقّلُخلا ٌنْسُحو ؛هجولا طْسَب مكنم مهعسي ْنكلو «مكلاومأب سالا اوعَست
 .ديج نسح اهدحأ قرط نم رازبلاو ىلعي وبأ هاور
 لجرلا يتوأ ام لصف ام !هللا لوسر اي : ليق :لاق َةَئْيَرُم نم ٍلْججَر نعو (فيعض) (۱۷)- 0-1

 ٌءْيَش كيلع ىرُي نأ ٌتْهِرك اذإ» : لاق ؟ملسملا ٌلجرلا ّيت وأ ام وش امف :لاق .؟ٌنَسَحلا ٌقلُخلا» :لاق ؟ملسملا

 .«َتْوَلَح اذإ ُهْلَعْفَت الف ؛موقلا يدان يف

 ۳٩ن قاحسإ يبأ نع رمعم نع ؛هباتك# يف قازرلادبع هاور
 ل :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (18) - 1107 851

 ايس ًاقلخ هحّتَم ؛ًاءوس هب دارأ ْنّمو ؛ًانَسَح الخ هَحَنَم ؛ًاريخ هب هللا َدارأ ْنَمَق « هللا ّنم ٌقالخألا هذه َّنإ»

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 َّنإ" : ةا هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ّينَسُحلا ةبلعت يبأ نعو (هريغل ص) (14)- 7737-4

 مكؤوشأ ةرخآلا يف يم ْمُكَدَعْبَأو ّيلإ مُكَضَعْبأ َّنإو قالا مساح ة ةرخآلا يف يتم مكبرفأو ّيلإ مكبحأ

 . «ّنوقّدَشَتملا َنوُقِهْيَمَتملا نوراثذرتلا ؛ًاقالخأ

 . (هحيحص) يف نابح نباو «يناربطلاو ؛«حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 مكؤوْسأ» :هيف ركذي ملو ؛هنّسحو رباج ثيدح نم يذمرتلا هاورو (حيحص نسح) (18) 757 -
 . «ًاقالخأ

 :لاق ؟(نوقهيفتملا) امف «(نوقّدشتملا) و (نوراثرثلا) انملع دق !هللا لوسر اي :اولاق :هرخآ يف دازو

 .«نوربكتملا»

 هقدش ءلمب ملكتملا وه :(قّدشتملا) و .ًاقّلكت مالكلا ريثكلا وه :نيتحوتفم نيتثلثم نيءاثب (راثرثلا)
 يذلا هنأل ؛قّدشتملا ىنعمب وهو «ءالتمالا وهو ؛(قهفلا) نم هلصأ :(قهْيفَتُملا) و . همالكل ًاميظعتو ًاحّصافت

 .رّبكتملاب قي يبنلا هرسف اذهلو .هريغ ىلع ًءالعتساو ءهلضفو هتحاصفل ًاراهظإ هيف عسوتيو «مالكلاب همف المي

 صقنيف .ًائيش هقلُخ يف ّنإو «ًانمؤم نوكيل ءرملا ّنإو :هيف دازو» :لصألا يف فلؤملا لاقو .ةالصلا ردق ميظعت» يف ينعي )١(
 )1۷١۷(. «ةفيعضلا» يف اهتراكن تنيبو ؛اهتفذح دقف ةركنم ةدايزلا هذه تناك املو . «هناميإ نم كلذ

 توما لجرلا طلتخا ناكو «هنعنع دقو ءسلدم يعيبّسلا وه قاحسإ وبأو ء(٤١٠/٠١٠١٠ /11) «فنصملا# يف هجرخأ. ()

 .لوهجمف الإو «يباحص هنأ رهاظلا
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SS A ATدل دو يدق ا م ناكو -  

 e ُةَقَدَّصلاو معلا .يف ةدايز ٌربلاو موش ؤش .ٍقلخلا ٌءوسو ءٌّءامَن نع نح :لاق لل هللا لوسر

 | .«ءوسلا

 اقث هدانسإ ةيقبو مسي مل وار امهدانسإ يفوأ. راصتخاب دواد وبأو دمحأ هاور

AYمؤ ام هلا لوسر ب :ليِق : لاق هنع هللا يضر باج نع يورو (فيعض) ۰ م 1514  

 . «قلخلا ءوسا : لاق

 . «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 موش : لك كلا وسر لاق: لاق ةشئاع ثيدح نم ًاضيأ هيف هاورو (فيعض) (۲۱)- +۱

 ."0«قّلخلا ٌءوس

 الإ عيش نم ام : لاق ل بلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نغ يرو (عوضوم) 110 1411-1

 ا سرع كا «يتلُخلا ٍءوس َبحاص الإ ؛ٌةبؤت هل

 .يناهبصألاو ««ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 نب نوميم نع همسي مل ةريزجلا لهآ نِ م ٍلُجر نع «يناهبصألل ةياور يجو (عوضوم) 010-1717 ١

 ال ُهّيحاص نأ كلذو «ٍقّلخلا ءوس ْنِم لجو نع هللا دنع ٌمظعأ ند نم امد :ه هللا لوضر لاق :لاق َناَرْهَم

 .«بنذ يف  عقؤ الإ : لاق وأ - ؛داع الإ بند نم جْرْخَي

 | : 5 تراه

 ؛لوقي ؛وعدي ناك و هللا لوس َّنأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فیعض) (14) ۱3۱۳-۳
 ش .ٍقلُخلا ٍءوسو ءِقاَقَتلاو «يقاقّشلا َّنِم كب دوعا نإ مهلا"

 , قاسنلاو دواد وبأ هاوز

00 
 تا

 (ملحلاو ةانألاو قفرلا يف بيغرتنا)- ۳

)١( - YTS FAYEقف هلال : لک هللا لوسر لاق :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص)  

 . هّلُك رمألا يف َقْفرلا ُبِحْب

 ٠ .ملسمو يراخبلا هاور 1 ٠ 0

 امو ؛ ٍفْنعلا ىلع يني ال ام قفا ىلع يطْمُيو «َقفرلا بحي قفز هللا نإ : ملسمل ةياور يفز (حيحص)

TT : . ةأوس ام ىلع يطْعُي ال» 

 ا وهو .«بيرقتلا» يف امك لوهجم يقشمدلا وهو (رفز نب نامشع) ًاضيأ هيفو :تلق ()
 1 .0/95) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ءميرم يبأ نب ركب وبأ هتلع : تاق قف
 . (0؟35) ؟ةفيعضلا» يف لبق يذلا عم جرخم وهو « عضولاب يمر ؛(يرزجلا ملاس نب ناورم) هلاسرإ عم هيف :تلق .(9

 . (11/1) «دواد يبأ فيعض) يف جرخم وهو «لوهجم ؛كيلسلا يبأ نب هللادبع نب ةرابض هيف :تلق ()
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 الو ءّهَلاز الإ ِءْيَش يف نوكي ال َقفرلا َّنإ» :لاق ةا يبنلا نع ًاضيأ اهنعو (حيحص) (۲) 7556 8

 . ناش الإ ِءْيش ْنِم عري
 لسم هاور

OEDرع هللا َّنإ» :لاق ءال يبنلا َّنأ ؛هنع هللا  

 نومّرْحُي ِتْيَب ٍلْهأ ْنِم ام «َقْفرلا هاطعأ ًادْبَع هللا ٌبَحأ اذإو ءقْرُخلا ىلع يطب ال ام يتفرلا ىلع يطيل لجو '

 . اَرْيَخْلا اومرُح الإ ؛َقْفرلا

 .تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 . «ريَخلا مرح ؛قفرلا مرح ْنَم١ :ًارصتخم دواد وبأو ملسم هاورو (حيحص)

 . «هّلک» :دواد وبأ داز

 هّظح َيطْعَأ نم» : لاق اب ّينلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يأ نعو (هريغل ص) (4) - ۲۹۹۷ - ۷

 . هيلا ّنِم هّظح مرح دقق يتفرلا َنِم ُهَطَح مرح ْنَمو ربا َنِم ُهَّطَح َيِطْعَأ دقف قْفرلا ّنِم
 . ؟حيحص نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 َّرع هللا َّنإ» : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ًةمامُأ يبأ نعو (هريغل ص) (0) 7538-4

 . «ٍفْنُعلا ىلع ُنيِعُي ال ام هيلع ُنيعُيو «ةاضربو َقفرلا بحب لجو
 . تاقث هدانسإ ةيقبو «نيمسلا هللادبع نب ةقدص ةياور نم يناربطلا هاور

 !ًةشئاع اي» :اهل لاق ب هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (5) 1574-4

 . «قفرلا مهيلع لحدا ارْبَح تيب ٍلْهأب ةارآ اذإ هللا َنإف ؛ يقفزا

 .دمحأ هاور

 ٠- )۷(- 7176حيحصلا ةاور امهتاورو «رباج ثيدح نم رازبلاو (حيحص ح) .

 : يک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع يورو (فيعض) (۱) - 1114-58

 . موش قلو نمي ققرلا»
 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ام» :لاق ب هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص نسح) (۸) - ۲۱۷۱-۱

 . هُم الإ قْفرلا تيب ُلْهأ يطأ

 .ديج دانسإب يناربطلا هاور

 ّنُك ْنَم ٌتالث» : و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع يورو (عوضوم) (۲)- 1515-7
 . «كولمملا ىلإ ناسحإو ؛نْيدلاولا ىلع ٌةقَفشو «فيعضلاب نر ؛ُهَننَج ُهَلَخْدَأو ٌهَفَتَك هيلع هللا رشت هيف

 ٠ .[1۷/تاقدصلا ۸ ىضم] .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . )0۲٤( «ةحيحصلا# رظناف ءةصق (171و170 /5) هدنع هيفو «دمحأو دواد وبأ هاورو :تلق (1)
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 فرا كاما : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نأ نعو (حيحص نسح) (۹) - IVY مم

 . «ّيفرلا تحب ٌقيفر هللا َّنإَو ةئاشالإ طق ِءْيَش د يف ٌقْرُحلا ناك الو «هّلاز الإ طق يش يف

 E E ةو ؛«هحيحص» يف نابح نباو ءْنّيل دانسإب رازبلا هاور

 .هرخآ ىلإ .٠ . .هللا

 0 دنا ناما كاب :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) )١١( - ۲۹۷۳ د 4

 شش ْمُتْنِعب امّنإف عام نِ ابوُنَذ وأ - عام ِْمالْجَس ِهِلْوَب ىلع اوقيرأو «ةوعّد» : ال نينلا لاقف هيف اوعقيل هيلإ سانلا

 .َنيِرُسَعُم اومن ْمَلو َنيِرّسَيُم

 . يراخبلا هاور

 لاذلا حش (بوتألا) و .ءام ةئلتمملا ولدلا يه :ميجلا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب هب (ٌلْجَّسلا)

 ئالملا نود : ليقو «نكي مل وأ ءام اهيف ناك ٌءاوس ءقلطم ولذا يه : ليقو «لجّكلا لثم : ةمجعملا

YEاور الو اورشا : لاق اي يبل نع هنع هللا يضر سنآ نعو (حيحص) (11) -  

 . اورق الو اورشبو

 : :١ . ملسمو يراخبلا هاور

AATني َنَْ و هللا ٌلوسر ريح ام : لاق اهنم للا يضر ةدئاع نعو «(عيجص) ج موالد _  

 يف هِل هللا لوسر مكا امو ءم سانا بأ ناك م ا ناک ْنِإف ؛ ءأمقإ نكي ملام مهرس عا الإ طق

 ا : .ىلاعت هلي هلا رح كهل ال طق یش

 : .ملسمو يراخبلا هاور
 » :هلي هللا ُكوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (هريغل ص) (۱۳) - 75105 - ۷

 . هس نبل نم لک ىلع مرح ؟- ٌرانلا هيلع مرح ْنَمِب وأ - رانلا ىلع ُمُرْحَي ْنَمِب مكر

 ها . ؟نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور:

 نيل نَه لك ىلع ٌرانلا ُمُرْحَت امّنإ» :هتاياور ىدحإ يف هظفلو ء«هحيحص» يف نابح نباو (هريغل ص)

 ش ْ . (ٍلْهَس بيرق
FWY AAA ,هللا َنِم يثاتلا» :لاق لك بنل نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (نسح) (14)  

 . هِدْمَحلا َنِم هللا ىلإ ٌبحأ ءيش ْنِم امو هللا َنِم ريذاعم ٌرثكأ ٌدَحأ امو ءِناطِيَشلا نم ةلَجَعلاو

 . (حيحصلا» ةاور هتاورو «ىلعي وبأ هاور

 نإ : جمال لا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (خيحص) (19) - اا

 ا هلوسّرو هللا امهّبِحُي نْيَتلْصَخ كيف

 .ملسم هاور

 هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش ِنْب وِرْمَع نع يورو (ًادج فيعض) (۳)- ۱۹۱۹-۰

 ىلإ ًاعارس نوقلطنيف رسي مهو مان موقيف :لاق. ؟لضفلا ُلهأ َنيأ :ٍدانم ىدان ٌقئالخلا هللا َعمَج اذإ» : كي
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 ؛ ٍلْضَفلا لأ نحن :نولوقيف ؟مّتنأ ْنَمَه ءّنجلا ىلإ ًاعارس مارن نإ :نولوقيف .ةكئالملا مَا نجلا
 مف ؛ّنجلا اولخأا : مهل لايف ءانّْذَح انيلإ ءيسأ اذإو ءانْرَبص انْمِلظ اذإ انك : نولوقيف ؟مُكّلَضف امو : نولوقيف

 . . «نيلماعلا ٌرجأ

 .يناهبصألا هاور

 هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بلاط يب ا نب يلع نع يورو (ادج فيعض) (4)- ۱۹۱۷ - ۳۸۹۱

E:؛مئاقلا مئاصلا ٌةَجَرَد ملجلاب كودي َدْبَعلا  . 

 .ههتئَب لهأ الإ ُكِلمَي امو ؛ًراّبَج بكَ هَّإو» : هيف ةاورلا ضعب داز
 7"2باوثلا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ هاور

 ذب هيلعو لكي هللا لوصر عم يشمأ تنك : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (17)- 7774-7

 فلک هللا لوسر يع ةحْفَص ىلإ ُتْرظنَف «ًةديدش ًةبْذَج هئادرب ُهبَدجف «ٌيبارغأ ةكرذأف“ «ةيشاحلا ُظيَغ يار

 هْيلإ تَمَلاف كَدْنِع يذلا هللا لام نم يل رم دّمَحُم اي :لاق مّن هتيْذَج ةّدش نم ءادّرلا ةيشاح اهب رن دقو

 . ِءاطَعب هل رم م كج

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ال هللا لوسر ىلإ رظْنأ ياك :لاق هنع هللا يضر ووعسم نبا نعو (حيحص) (۱۷) 7540 - ۴

 ال مهّنإَف يمْوَقِل رفغا مهللا» :لوقيو ههْجَو ْنَع َمّدلا ٌحَسْمَي وهو هوُمذأف هموق برص ءايبنألا م ان يكخَب

 . ملسمو يراخبلا هاور

 :لوقي ةي هللا لوسر ُتعمس :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (عوضوم) (0) - 1518-64

 . اَمُلَحَف َبِض َبْضْغُأ ْنَم ىلع هللا ٌهّيحم ثَّبَجو»

 مكاحلا هقثو دقو "مكاحلا خيش يرصملا رافغلادبع نب دواد نب دمحأ هدنس يفو «يناهبصألا هاور

 .هدحو

 فرش امب مكا الأ» : ل هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح مدقتو (ًادج فيعض) -6

 ندع وغو «كيلع َلِهَج ْنَم ىلع مُلحت» : لاق !هللا لوسر اي َْمَن :اولاق .«؟ِتاجردلا هب ُمَقرَيو «ناينبلا هب هللا

 .«َكَعطَق ْنَم ٌلِصَنو .َكَمرح ْنَم يطعُتو «كمّلظ

 .[7 /ربلا "7 ىضم] .رازبلاو يناربطلا هاور

 )١( «ةفيعضلا يف حرخم وهو «ةقثب سيل نم هيفو ؛يناربطلا مهنم «هريغ عمج هاورو :تلق )١٠٠۲(.

 -5) مدقتملا ثيدحلا تحت هيلع هيبنتلا قبس امك ؛هسفن مهولا اذه فلؤملا نم قبس دقو «مكاحلا خيش خيش وه لب الك :تلق ()

 «ةفيعضلا» يف ًاحورشم هارت امك يبهذلا هلطبأ ثيدجلاو ءكانه ءارت امك عضولاو بذكلاب مهتم هنإ مث ء(١١ /لفاونلا

 . (بضغلا نم بيهرتلا )٠١- انه يتأيس (284) مقرب اهيف رخا ثيدح باذكلا اذهلو «(751)
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 بدلا يلا لاق 8 هللا لوسر َّنأ ؛ةنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (يحصلل (18) - فيل تحلل

 .«ٍبَّضَقلا دنع ُهَسْفَن ُكِلْمَي يذلا ٌديدشلا امّنِإ ةَحرصلاب

 . ؛ىلاعت:هللا ءاش نإ «هعفدو بضغلا يف باب ١١1-[ يتأيسو» : (ظفاخلا لاق) . ملسمو ئراخبلا هاور

 ْش ؟'!(ركذي امم كلذ ريغو «مالكلا بيطو هجولا ةقالط يف بيغرتلا) -
TAT u FAYنب ريغ :قكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نع :(حيحص) )0( =  

 . قيل وجوب ب كاخأ ىل نأ ولو «ًائيش فورغملا

 1 . ملسم هاور

YAY _ AAAسانا ىلع مش نأ ودل ي لاق دك يلا نع نسحلا نعو مزيل بج) (1)  

 . «هجَولا قيلط َتنأو

 . لسرم وهو ءايندلا يبأ نبا هاور
 لك" : الب هللا لور لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو.(هزيغل ص) (۳) ۳۸۹۹ ۲۹۸٤

 . «ٌكيخأ ءانإ يف كولد ْنِم ٌعِرْفَت نأو «ٍقْلَط ِهْجَوب ٌكاخأ قلب نأ فورعملا َنم ناو 5 ٌةقدِص فورعم

 ةفيذح تيلج «نيحيحصلا» يف ف هردصو .1حيحص نسح ثيدحا ,:لاقو يذمرتلاو ءدمحأ هاور

 ٢ 0 اجو

 هنری كلش : ةا هللا وسر لاق : :لاق نع هللا يضر رف يبأ نعو (حيحص) (4)- ا 4۰°

 كل لالضلا ضرأ يف ٌلُجرلا كداشرإو ءةقدص ركنملا نع َكُيهنو «ٍفورعملاب َكْرْمأو :ةقدص كل ٌكيخأ

 . قَد كل كيخأ ولد يف كولد نم َكُقارْفإو ٌةَقَدَص كل قيرطلا نع ّمْظَملاو كوشلا و ىذألا كّنطامإو ءةَقدص
 . ةَفَدص كل رصبلا ءيدرلا ٍلُجرلل قرص : دازو «هحيحصا يف نابح نباو ءهنسحو يذمرتلا هاور

 كَمْ نإ : ا هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) (08)-785-0

 ٌكتطامإو « ةف ةدص هب كل بتكي كيخأ ولد يف كولد نم كغارفإ نإول ءٌةَقَدِص هب كل ُبَتْكُي كيخأ هجو يف

 نع ثحبلاو  هنوعدي يذلا  قيقحتلا نع ًازجعو :باتكلا ةياور ىلع مهنم ًادومج ةثالثلا نوقلعملا اهضعب:فعضو :تلق (1)

 يتالا ةمامأ "بأ ثيدحل مهنيسحت كلذ نمو «ًاراركتو ًارارم هيلع هيبنتلا مدقت امك ءاوشع طبخو ءاعدا الإ دهاوشلاو تاعباتملا

  يلاتلا بابلا يف

 ةدايزب (قيلط) و ءاهرسكو مالا ناكسإ :هجوأ ةثالث ىلع يور» :يوونلا لاق نكل .. (قلط) : «ملسم» يفو ءلصألا اذك (۲)

 .(قلط) : : ىلوألا «ملسما ةياورك (197 /5) «دمحأ دنسم» يف ثيدحلاو : تلق .(طسبنم لهس :هانعمو ءءاي

 .؛يداحألا نم هدعب ام هل دهشي نکل :تلق (۴)

 دع ةنيدح دخ نموه بلو «ًارصتخم رباج ثيدح نم ملسم نع هب ًادرفنم يراخبلا هاور امنإ ؛كلذك سيل» :يجانلا لاق (5)

 ءمهو وهوا !ةريغ نوكلمي الو - قوفلعتلا دكا و لق“: لرقأف .«ةفيذح ركذ طاقسإو ««حيخصلا» دارفإ نيعتيف ءامهنم دحاوا '

 !ًاضيأ ةفيذح نع (۸۲ /6) ملم هاور دقف

 يف يئاربطلاو: هل قايسلاو - (465/5424 /۲) «راتسألا فشك» نم اھت ردقساو ةاهدعت يتلاو يه لصألا نم تطقس ()

 . 2115 /۳) «دئاوزلا عمجمما و «(۸۳۳۸/۱۵۷ /۹) «طسوألا»
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 ء[ةقدص هب كل بتكي ركنملا نع كيهنو] ءٌةَددِص ٍفورعملاب َكَرْمأ نِإو «ٌةقدص هب َكل ُبَتْكُي يتيرطلا نع ىذألا

 .ةَقَدَص هب كل تُ ٌلاَّضلا َكَداشرإو

 . لوهجم وهو «ءاطع يبأ نب ىيحي ةياور نم يناربطلاو رازبلا هاور

 بي هللا لوسر ُثيتأ :لاق هنع هللا يضر يميَجُهلا ّيَرُج يبأ نعو (حيحص) (5) - ۲۸۷ ۲

 كيش فورعملا ّنم ٌنَرقْحَت ال١ : :لاقف ؟هب هللا انفي ائيش انْمّلعف «ةيدابلا لهأ نِي موق انإ !هللا لوسر اي : ٌتلقف

 ّنِم هّنإف ؛ رازإلا لابسإو َكاّيِإَو طم هيلإ َكُهْجَوو احا ملكن نأ ولو «يقتْسُملا ِءانإ يف كولد نم عرفت نأ ؤلو

 ىلع ُهَلابَوَو كل ُهَرْجأ نف ؛هيف ُمَلْعَت امب ُهْمتْشَت الف «كيف ُمَلْعَي امب كمت ورنا ٍنإو هللا اهُّبحُي الو ءةلبخَملا
 . لاق ْنَم

 «(هحيحص» يف نابح نياو ءًاقرفم يئاسنلاو .؟حیحص نسح ٹیدح» :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 .هل ظفللاو

 ةَّلِص َبهَت نأ ولو .هينأت نأ ًائْيَش ٍفورعملا ّنِم َنرِقْحَت ال» :لاقف : يئاسنلل ةياور يفو (هريغل ص)

 روت نأ ولو «"هيلإ طسَب َكهجَوَو ملسملا ٌكاخأ ىَقَْت نأ ولو «يقّتسُملا ءان يف ولد نم عرفت نأ ولو «ٍلْبَحلا
 .«عْسّشلا بهت نأ ولو كفي َناَشْحّولا

 ٌةبيطلا ةملكلاو» :لاق للك ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحضص) (۷) - ۲۹۸۸ - ۴

 . (ةقدص

 .[4 /ةالصلا ٥ ىضم] . ثيدح يف ملسمو يراخبلا هاور

 َرانلا اوَقَّتا» : هل هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر متاح نب يدع نعو (حيحص) (۸) ۲۹۸۹-۰ ٤

 . هةبيط ةملكبف دي مل ْنَمَق «َِرْمَت شب ْوَل

 . ملسمو يراخبلا هاور

 !هللا ٌلوسر اي :ٌتلق :لاق هدج نع هيبأ نع حيرش نب مادقملا نعو (حيحص) (4) 5540-86

 .«مالّكلا ٌنْسحو «ماللا ٌءاشْفإو ماعطلا ُماعطإ ؛ةّجلا ٌبجوم» : لاقت ؟ةّنجلا يل بوي ِءْئَشِب ينئدح
 امُهَنأ الإ | ؛مكاحلاو «تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نباو «تاقث امهدحأ ةاور نيدانسإب يناربطلا هاور

 . ؛ماعّطلا ِلْذبو « مالكلا ن نسحب كيلع» : الاف

 هل ةلع الو «حيحص» : مكاحلا لاقو

 ًالمَع يِنْمَّلع : اب يبنلل لجر لاق : لاق سنأ ثيدح نم رازبلا هاورو (هريغل ص) 1-5-)1١١(

 .08411) ؛ةحيحصلا# يف امهتجرح دقو «وزعلاب ىلوأ يهف ؛ حيحص هدانسإو «دمحأل ةياور يهو 0(

 . «ةياهنلا» يف امك قلطنم طسبنم :يأ (۲)

 حيرش دلاو ديزي نب ءىناه نأ هتلع : لاقف يبهذلا هبقعتو» : ةلهجلا لوقل ًافالخ (17/1) ؛هصيخلت» يف يبهذلا هقفارو :تلق (۳)

 جرخم ثيدحلاو !!يبهذلا هقفاوو ءاهدر مث «نيخيشلا نع مكاحلا اهاكح امنإ ةلعلا هذه نأ عق قاولاو !«هنبا ريغ وار هل سيل

 . ىرخألا هتياور نم فلؤملا اهفاضأ يناربطلا ةياور يف © مالكلا نسحو# ةلمج نإ مث . .(1۹۳۹) مقر ؛ةحيحصلا» يف
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 ًةَلحلا ل ؛ماين ٌسانلاو ليللاب ُلَصو «مذلكلا بطأو السلا سقاو ماعطلا موطأ» :لاق ؟دّنجلا ينلخذُي
 : 1 . ؟مالسي

 1 : لاقل نيا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (11) 791-10
 وسر اي يم نِ : :يرعشألا كلام وبأ لاقف .«اهرهاظ نم اهتطابو ءاهنطاب نم اهرهاظ یر ًةفرُع ةّنجلا يف
 ' . ماين ٌسانلاو ًامئاق َتابو ءمامطلا ٌمَمْطاو ءمالكلا َباطأ ْنَملا :لاق ؟هللا

 ا يف نول اذه تیام نم ةلمج مهن «امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «يناربطلا هاور '

 1 . ؟ماغطلا ماعطإ» [17 /تاقدصلا 8 و «ليللا مايق» ١١[ /لفاونلا

 ٍ '' (هل مايقلا بح نم ءرملا بيهرتو ءهلضف يف ءاج امو مالسلا ءاشفإ يف بيغرتلا) - 5

 وسر لاس اجر نأ : اع للا يضر ساحل نا ورفع نا هللاريع نع (عيجص) ( 15 ف
 . فرت مل ْنَمو َتْفَرَع ْنَم ىلع < ٌمالسلا ًارْفَتو ماعلا ٌمِطْنا : :لاق ؟) ريخ مالسإلا يأ : كي هللا

 . هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو | يراخبلا هأور

1t4نول : لك هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) (1) -  
 . م مالسلا اوشا ؟مثيياحت هوَ اإ ِءْيَش ىلع مدا الأ ٠ اوُباحَت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح َةَلجلا

 .هجلام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور
 سدا :لاق ال هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر '' اريبزلا ٍنْبا نعو (هریغل ح) (۳) ۔ ۲۹۹۵ ۰

 .نيدلا ٌةقلاح نكلو ءِرّْشلا َةَقلاح سيل «ُةّقلاحلا يه ءاضغبلاو ءٌدَّسَحلاو ٌءاضْعَبلا ؛مُكَلْبَف ممألا ٌءاد مكيلإ
 اوشفأ ؟كلذ مكل تيب ب مكتب الأ ءاوُباحت ىتح اونيؤت الو ءاونمؤت تح جلا َنولخدَت ال هديب يسن يذلاو
 . مكب مالسلا

 .ديج داتسإب رازبلا هآور

 ثالث» لك هللا ٌلوسر لاق :لاق هع نع يلا بيش نع يورو (فيعض) (1) - 1715 - ۳411

 .«هيلإ هئامشآ ٌبحأب هوعدتو « «سلجملا يف هل ٌعٌسوتو قل اذإ هيلع مّن : : كيخأ دو كل َنيفْصي

 : .(طسوألا» يف ف يناربطلا هاور

 السلا اوشفأ» :لاق هلي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ءاربلا نعو (نسح) (4) - 114% _ ۲
 .«اوملْسَت

 ب ""!(هحيحض» يف نابح نبأ هاور

 هذهأ ىلإ زاشأو «(ماوغلا نب ريبزلا نع) :اولاق نكل هريغو يذمرتلا هاورو :«راتسألا فشك ”1١٠١ مقر) رازبلا دنع عقو اذك )0(
 يبأ ثيدح نم دهابث ثيدحلل نكل «فرعي ال ريبزلل ئلوم ىلع هرادمو ؛ كلذ ؛يف :فالخلا يذمرتلا ركذو «رازبلا ةياوزلا

 .(؟70 مقر) (درفملا بدألا» يف يراخبلا دنع ةزيره

 هيل مقر)'درفملا بدألا» يف يراخبلا هتاف :تلق ()
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)٥( 4Y۳لور تنعتس :لاق هنع هللا يضر مالس نب هللادبع فسوي يبأ نعو (حيحص)  

 ةّنجلا اولخذت ؛ماين سانلاو ليللاب اوُلَصو ؛ماعطلا اوموطأو ءمالسلا اوشفأ !ٌسانلا اهّبأ ايا :لوقي ةَ هللا

 . ماس

 .«حيحص نسح ثيدح# :لاقو يذمرتلا هاور

 : ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر وِرْمَع ِنْب هللادبع نعو (هريغل ص) (5) - 74۸-414

 . «نانجلا اولخذت اعطا اومهطأو السلا اوشفأو «نمحرلا اوديعا»

 ثيدح ام ريغ مدقتو» :(ظفاحلا لاق) . هل ظفللاو ؛4هحيحص» يف نابح نب باو «هحځصو يذمرتلا هاور

 . ؟هريغو «ماعطلا ماعطإ» [۱۷ /تاقدصلا -۸] يف عونلا اذه نم

 ِءيشب ينربخأ !هللا ٌلوسر اي : لاق هنأ هنع هللا يضر حرش يبأ نعو (حيحص) (۷) - 144 41°

 . «ماعطلا ٌماعطإو «مالسلا ُلُدَبو «مالكلا ٌبيط» :لاق ؟ةّنجلا يل ٌبجوي

 ."1[ثيداحأ ("'ةينامث لبق] مدقتو ءهحّحصو مكاحلاو «ثيدح يف ؛هحيحص» يف نابح نباو ؛يناربطلا هاور

 نإ :لاق ؟ةلجلا يندب لمع ىلع يلد !هللا لوسر اب : تلق :لاق يناربطلل ةديج ةياور يفو (حيحص)

 . «مالكلا ن ّنْسَحو ءمالسلا َلدَب ةَرْفْغَملا تاّبجوم ْنِم

 ملسملا قحا :لاق كك هللا لوسر ّنأ ر هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (0) - في ب شالا

 . «سطاعلا ُثيمشتو «ةّوُعدلا ةباجإو « زئانجلا ٌعابتاو «ضيرملا ٌةدايعو السلا د ذر :ٌسْمَح ملسملا ىلع

 .دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ْمّلسف ةي اذإ» : لاق ؟هللا لوسر اي َّنُه امو :ّليق . ر تس ملشملا ىلع ملسملا قحا : : ملسملو (حيحص)

 تام اذإو ءُهْدُعَف ضِرَم اذإو ُهْنُمَشف هللا َدِمَحف َسَطَع اذإو هَل ُحَصْئاف َكَحَصْنَتْسا اذإو ءهْبِجأف كاعد اذإو هيلع

 .(ةعَبئاف

 . ذه وحنب يئاسنلاو يذمرتلا هاورو

 مالسلا اوشفأ» :و هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (نسح) (4) 5001-7

 . «اولعت ٰيک

 2 )نسح دانسإب يناربطلا هاور

 .[ش] .(5 54 ۵) مقرب ءرظنا . ثيداحأ ةعست لبق :جمدلا دعب حبصأ )١(

 مامت نمو !هلعأو هحيحصت مكاحلا ىلع در هلأ يبهذلا ىلإ اوبسن نيذلا ةلهجلا ىلع ًادر حيحص ثيدحلا نأ نايب كانه قبس قفز

 !!«نسحلا :اولاقف انه امأ ! !هدهاوشب هونسح كانه مهنأ مهلهج

 , ١١( /زئانجلا 1 5) يتأي اميف هيلإ هازع دقف ؛ملسمل هوزع عباطلا وأ خسانلا نم طقس هلعل : تلق قرف]

 دنعو .(اولعت) : لصألاك هدنعو .«ديج هدانسإر» : ١( /۸) يمشيهلا لوق هوحنو :(514 /4) «صيخلتلا" يف ظفاحلا لاق اذكو )٤(

 "ريبكلا مجعملا» يف هيلع فقأ مل ينإف ؛(4) مقرب بابلا يف مدقتملا ءاربلا ثيدحك وهف اذه حص نإف ؛(اوملست) : ظفاحلا

 .دعب عبطي مل ءادردلا يبأ ثيداحأ هيف يذلا دلجملا نأل
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 يل زما هللا اوسر ناک : لاق هنع هللا يضر َةَْيَرُم رع رْغاْلا نعو (نسح) ۲۷۰۳-۸ -)1١(
 ْذُحف ركب بأ ادع" : لاقف ی هللا لوسر هيف ُتمّلكف هب ينلطمف «راصنألا نم ٍلجر دنع «ړمت نم پي بيركب
 ركبوا كاد امّلكف ءانقلطناف «يندَعو ُثيح هُنْدجوف حبلا الص اذإ ًدجشملا ركب وبأ يندّعوف . . هرم هل

 َكَقبْسَي كفي ال ؟ٍلْطَفلا َّنِم ٌكيلع موقلا ُبيصي ام ىرت امأ :هنع هللا يضر رب وبا َلاقف هيلع مّلس دعب ْنِ الجر

 1 .انيلع َمُلسُي نأ لبق مالسلاب هاندا ديعب ْنِم لجرلا عّلَط اذإ تكف ءّدحأ مالسلا ىلإ

 .«حيحصلا يف مهب جتحم هناور ةريبكلا» يقانسإ دحاو «اطسوإلا و ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ىلؤأ نأ" : لي هللا لوسر لاق : :لاف تع هللا يضر ةمامأ يبأ نو (عيحبص) (11)- ۰ ۳-۹

 : . «مالسلاب ْمُهأدب ْنَم هللاب سانلا

 :لإق ؟السلاب اديب مهلا ايتن كلا وسر اي : ليق : هظفلو . هنسحو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 . : . ؛ىلاعت هللاب امُهالْوُأ»

 ُبكارلا مَ :لي هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (۱۲) - ۲۰ ۲۷۰١

 . لضْفأ وهف أدب امهُيأ نايشاملاو دعاقلا ىلع يشاملاو «يشاملا ىلع
 .«هحیخصا يف نابح نباو ءرازبلا هاور

Ye1۱لكي يلا نع هنع هللا يضر  ٍدوعسم نبا ينعي - هللادبع نعو (حيحص نسح) (۱۳) -  

 مّلسف وقبر اذإ ملسملا لجرلا ناف مك ةودفأف «ٍضزألا يف ُهَعَضو ؛ىلاعت هللا ءامسأ ْنِ مشا مالسلا» : لاق

 a OS رغب E 1 لع اب ارث مهي

 . يوق ديج رازبلا ئدانسإ دحأو.«يناربطلاو رازبلا هاور

 لوسر عم انک اذإ انك" : :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحنص نسح) (15) - فلس كشنف

 .«ٍضَْب ىلع انضْغب مّلَسُي انتل اذإف ءةرَّجش انني قرف اک هللا

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 اذإ» : هللا وسر يل لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره بأ ن نعر (حيحض نسح) (15) - ن0

 . ؟ةرخآلا نم قحاب ىلوألا تلف ٠ .ْمُلَسْيْلَف موقي نأ دارأ اذإف ْمُلَسْيلَق سلجملا ىلإ ْمُكُدَحأ ىهتنا

 .يئاسنلاو «هنسحو يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور

 نس اوضاخ اميف مهکیرش ناك ٠ مهنع ٌموقي َنيح موق ىلع مّلس نَمو» : :نيزر ذازو ")090-1580
 .اهدعب ٍرْبَحلا

 ادرفملا بدالا» يف يراخبلا دنع اذكو )۲٠٠١(« «رازبلا» دنع ثيدحتلاب حّرص. دق هنكل هرييزلا يب أ ةنعنع هدنع هيف )١(

 .ًافوقوم هدنع عقو نکل ؛(494و987)

 .[ش] ,«فيعضلا# يف ةعطقلا هذهو «خيشلا لوصأ يف اذك )¥(

 .(۱۷) مقرب بابلا اذه يف ؟حيحصلا# يف وهو «ةيواعم دلاو ةرق ىلع افوقوم حصو : تلق قفز
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 ذاعم نب لهس نع دئاف نب ناّبز نع ةعيهل نبا قيرط نم دمحأ یورو (هريغل ص) (15)- ۲۷۰۸ ۴٤

 ْنِم ماق ْنَم ىلع نحو ؛ مهيلع مَلَسُي نا ٍةَءامج ىلع اق ْنَم ىلع ح١ :لاق هلآ لک هللا لوسر نع هيبأ نع

 .2ّيسَن ام َعّرْسأ ام» : لكي هللا ٌلوسر لاقف « مّلَسُْمَلف ملكتي كي هللا لوسرو ٌلجر َماقف . 1 سي نا سِلْجَم

 اذإ !ّيتب اي : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع رف نب ةيواعم نعو (فوقوم حيحص) (1) - ¥4 _ 4

 كلذ يف َنوبيصُي اميف مُهكيرش كإف ؛مكيلع ٌمالسلا : :لقف ؛ٌةَجاح كب ْتِّجعَف ُهرْيَخ وجرت سلجم يف تنك

 .سلخملا

 . حصأ فوقوملاو ءًاعوفرمو اذكه ًافوقوم يناربطلا هار

Y1هك يتلا ىلإ لجر َءاج : : لاق هنع هللا يضر ٍنيصح نب نارمع نعو ((حيحص) (18)  

 ْمُكيلع مالسلا : :لاقف رخ ءاج م . رشا :كو يبنلا لاقف . . سّلج مث «هيلع ٌدرف . (مكيلع مالسلا) :لاقف

 قرف . . (هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ٌمالسلا) : :لاقف ُرَخآ ءاج منا. «نورشعا :لاقف . سلَجف «ٌدرف .(هللا ًةَمحَرو

 .؟نوثالثا :لاقف «سلجف

 .ًاضيأ هتلححو يقهيبلاو «يئاسنلاو «هنسحو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 - نوميم نب ميحرلادبع همساو  موحرم يبأ قيرط نم ًاضيآ دواد وبأ هاورو (فیعض) (۳) ۱۹۲۱

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا) :لاقف رخآ .ىتأ مث :دازو «هوحنب ًاعوفرم هيبأ نع ذاعم نب لهس نع

 .'*لئاضفلا نوكت اذكه «نوعبرأ» [ :لاقف] «(هترفغمو

 لڳ هللا لور لاق :لاق هنع هللا يضر ٍفينُح نب لهس نع يورو (هریغل ص) (۱۹)- ۲۷۱۱-۷

 نورشع هل َْينُك (هللا ٌةمحرو ْمُكيلع ٌمالسلا) : لاق ْنَمو ,ٍتانسح ُرْشَع هل تيك (ُْكيلع ٌمالسلا) :لاق نم

 . «ًةنسح َنوئالث هل ثبت (هاكربو هللا ٌةمحرو ْمُكيلع ٌمالسلا) : لاق ْنّمو ةة

 . يناربطلا هاور

 وهو ب هللا لوسر ىلع رم الجر نا : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲۰) ۷۱۲ ۸

 . (هللا ةمحرو مكيلع ٌمالس) : :لاقف رع رم م . «تانّسح ٌرشعا :لاقف .(مكيلع ٌمالس) :لاقف سلجم يف

 ماقف . «ةيسح َنوثالث» :لاقف ؛(هئاكرّبو هللا ٌةمحرو ْمُكيلع ٌمالس) : :لاقف رح رم مث . (ًةنسح ٌنورشع» :لاقف

 ٍسْلَجملا ىلإ مكدحأ ءاج اذإ .مكبحاص يي ام َكَّشْوأ ام» : لكك يتلا لاقف ملي ملو سلجملا نم لج

 . "ةرخآلا نم قحاب ىلوألا ٍتَسِيلف < ْمُلَسِيلَف م اق نِإو «لسلُجَيْلف سلخ ْنأ هل ادب ناف ٠ لسيف

 . (هحيحصلا ىف نابح نبا هاوړ

 :دواد يبأل هازع ام دعب )١/11( «حتفلا» يف ظفاحلا لاق اذكو ء«ينغملا» يف ,ربهذلا لاق امك نيل هيف اذه ميحرلاديعو : تلق )022(

 . ؟فيعض هذنس#»

 اوطلخف ةثالثلا ةلهجلا امأو .«يوق هدنس» : ظفاحلا لاقو ءهيلإ راشملا نارمع ثيدحل اهتفلاخمل ةركنم ةدايزلاف : تلق

 ثيدح ىلع اوملكتي ملو ««.. .هاور «نسح» : مهلوقب نارمع جيرخت اوردص دقف ءاذه لثم يف مهتداعك فيعضلاب حيحصلا

 !ميحرلادبع
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 ۰ . عرسأ ام : يأ (َكَشْوَأ ام)

 ُةَح ةَحينَم ٌنهالعأ « لضخ نوعبزأ» : :لاق لكي ّيبنلا نع“ "ورن نبا نعو (حيحص) (11) - فيسك
 لاق . ؛ةّنجلا اهب هللا ُهَلَخْدَأ الإ ؛اهدوعؤم قيدصت وأ ءاهباوث ٌءاجَّر اهنم اصح لمعي لماع نم ام < ءٍزنَعلا

 امف ءووخنو «قيرطلا نع ىذألا ةطامإو «سطاعلا ٍتيمشتو مدا ةر نيالا شيخ ودام اات : :ناَّسح ١
 .ٌةَرْشَع سمح علب نأ انْعطَتْس

 . هريغو يراخبلا هاور

 |  .رتعلا نم ىتنألا :(زنعلا)
VIETمينا ول هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو(حيحص نسح) (۲۲)-  

 . !مالسلاب ّلْخَب ْنَم سانلا لخباو «ِءاعدلا يف ر رجع ْنَم سانلا

 وهوا : (ظفاحلا لاق) . ؛دانسإلا اذهب الإ ةه يبنلا نع ىوري ال١ :لاقؤ ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 . يوق ديج دانسإ

TV16 4۳1ي هللإ وسر لاق :كلاق نع هللا يضر يلفغم نب للادبع نو ريغ صل 970 - : 
 الو هور می ۷٣ : لاق ؟ُةّئالص ٌقِرسي فيكو !هللا ٌلوسر اي :ليق .«ةتالص قرشي يذلا سانلا ُقَرْسأا

 . «مالگلاب لب ْنَم سانلا ُلَحْبأو ءاهدوجُس

 .[74 /ةالصلا 5 ةثالثلا هيمجاعم ةياورب ىضم] . ديج دانسإب يناربطلا هاور

۹Yيف نال نإ : لاقف ال ّيبنلا ىتأ الجر نأ : هنع هللا يضر رباج نعو (نسح) (؟4) - 13  

 يف يذلا كقڏِع ينغپ» :لاقف اي هللا وسر هيلإ لسرأف .هِقْذَع ناكم ٌيلع مشو «يناذآ دق هلو اقع يطئاح
 هللا ٌلوسر لاقف .ال : لاق .«ةّتجلا يف يذعب هينْبف» :لاق .ال : لاق .«يل ةبهف» :لاق .ال :لاق . «نالف طئاخ ٠
 . «مالّسلاب ُلَخْبَي يذلا الإ | كنم َلَخْبَأ وه يذلا ُتْيَأر ام» ب

 لوقي من ١14[ /رکذلا ]١5 يف مدقتو» : (ظفاحلا لاق) . ب سأب ال دمحأ داتسإو «رازبلاو دمحأ هاور
 . «انه اهتداعإ نع ىنغأف «مالسلا نم ثيداحأ «هتيب لخد اذإ

 نأ تحل نمد : اک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةيواعم نعو (حجيحص) (؟6) - ۲۷۱۷ ۳

 را ني ُهَدَعْقم اَوَبتيلف ؛ًامايق ٌلاجرلا هل نمي

 u دمحأو :21187) دواد وبأ ءاور كلذكر «(ةبهلا  يراخبلا) نم هتحنحص اطخ وهو ؛(رمع نبا) :لصألا 00
 . هدانسإ يف هب ًاحّرصم عقر امك ةيطع نب نبا وه ثيذحلا يف نوكذملا ناسحو

 ةياور نم هنإف ءاهنم سيل اذهو ءهنع نييماشلا ةياور يف عض دقو ؛ يناسارخلا يميمتلا دمحم نب ريهز هيف نأ ههجوو : تلق ()

 كلذ لهجو :(عم#) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «يرصب وهو ؛يسيقلا ورمع نب كلملادبع همساو ؛هنع يدقعلا رماع يبأ
 .(. . ةتشنس) اهنكلو ءاوبذكو ؛«هدهاوشب نسح" هنأ اومعزو «ةثالثلا نوقلعملا

E a Eبحخأ نم»' :دواد يبأ ظفلو 09. .لثمتي نأ هرس نم" :  
 -ًالوثم لي لثم ١ لاقي .اوبصتني : يأ ؛ةثلثملا مضو ميملا ناكسإو ءايلا حتفب (لثمي) و : :لاقو يجانلا هدافأ .uC . . لثخي نأ
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 .«نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو ءحيحص دانسإب دواد وبأ هاور

 ني هللا لوسر انيلع جّرخ :لاق هنع هللا يضر ٌئلهابلا ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (4) - ۱١۲۲-۴4
 .«ًاضعب اهضعب مظعي «ٌمجاعألا موقت امك اوموقت ال» :لاقف «هيلإ انْمُقَف «ّىصع ىلع اكتم

 ديعس :لاقيو . عفان :لاقيو « (0روّرَح همساو بلاغ وبأ هيف «نسح هدانسإو «هجام نباو دواد وبأ هاور

 يذمرتلا هل ححص دقو «قيثوتلا هيلع بلاغلاو «هريغو «نئسلا رصتخم» يف هتركذ ليوط مالك هيف  رّوزحلا نبا

 . ملعأ هللاو .هريغو

 (راقكلا ىلع مالسلا يف ءاج امو «مالسلا يف ةراشإلا نم بيهرتلاو «ةحفاصملا يف بيغرتلا) -1

 ٍنْيَملَسم ْنِم ام : ا هللا لوسر لاق ا (هریغل ص) (1) - ۲۷۱۸-۵
 افر ب نأ لبق امهل َرفْع الإ ؛ٍناحفاصتيف ناي ایی

0 

 . «بيرغ نسح

 احفاصتف ناملسملا ىقّتلا اذإ» :ِِلكي هللا ٌلوسر لاق :دواد يبأل ةياور يفو (فيعض) ٠ - ۲٢ - )١(

 ٠ .هامهل رفع ُةارَفْفَتْساو هللا ادمَحو
 نب ىيحي همساو «ميج اهدعب ماللا نوكسو ءابلا حتفب (جْلَب وبأ) ةياورلا هذه يفو» :(ظفاحلا لاق)

 وبأ هللادبع نب ىيحي همساو (حّلجألا) ىلعو «هيلع مالكلا يتأيو «"دوسألا يبأ "نب ىيحي :لاقيو «ميلس

 .«بارطضا هيف ثيدحلا اذه دانسإو «"يدنكلا ةّيَبُح

 يتيِقَل :لاق - كورتم وهو  ىمعألا دواد يبأ نع يناربطلا ىورو (ًادج فيعض) (۲) - 174 "4
 يآ الإ ٠ ال: ES لاق مل يهُجو يف ٌكحّضو ؛ ينحفاصو يدي داف بزاع نب اربا

 .1؟كلذ كب ُتْلعَف َمِل يرذت» : لاق ّمث د «كلذ يب َلَمَفَف يتق كي بلا نإ : لاقف رْبَخِل الإ هلفَت ْمَل كا ُثئنظ

 هور وای ر کز و یاو لشسلا : لک ٌئبنلا لاق :لاق .ال :ٌتلق

 . هامهل َرَفْفُي ىتح ارقي ْمَل ؛هلل الإ كلذ ِنالَعقي

 ايقلا ٍنَْمِلْسُم ْنِم ام» : لاق ل هللا يبن نع هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۳) - 1776 ۷

 يف يراخبلا اهجرخأ بابلا ثيداحأ رثكأو ثيدحلا اذهو .«دغاق وهف ًادوعق دعقي دعق نزوب ءامئاق بصتنا اذإ لئام رهف =

 ١ .ادرفملا بدألا»

 نمم ثيدحلا ةلعو ءدواد يبأل وهو «باتكلا يف يذلا ظفللا نع فلتخي هظفلو «هجام نبا دنس يف ركذ بلاغ يبأل سيل (1)

 هنأ ةلهجلا معزو )۳٤١١(« ؛ةفيعضلا» يف هتيبو )٤۹/1١-١٠( ؟حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك «ةلاهجو بارطضا هيفو «هنود

 !هدهاوشب نسح

 ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو .لوهجم وهو (ءاثعشلا يبأ نب ديز) هخيش ةياورلا هذه ةلع امنإو ءاطخأ امبر قودص اذه :تلق (۲)

(TE) 

 .قودص وهو «؟حيحصلا ثيدح قيرط يف اذه :تلق (۳)
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 وْ لح امهدبأ ني قري الو ءامقتاعد ضحي نا لجو ع هلا ىلع اقح اك لإ ؛هبحاص د امعثحأ دعا

 . «امهل

 اذهو يترا اوي الإ كف ناك دعا ةاورو «ىلعي وبأو رازبلاو هل ظفللاو دمحأ هاور

 : . هيلع ركنأ امم ثيدحلا

 ني'اومدق اذإو ءاوحقاصت والت اذإ هيك ال ّيبنلا ُباحْضأ ناك : لاق هتغو(نسح) (۲) 79194 - "484

 .اوقتاعت ٍرَفَس

 .«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو 7 يناربطلا هاور

WY. a4َنيؤمل نا لاق ل يتلا نع هع هللا يضر ناميلا نب ةفيذح نعو(هربغل ص) (0-  

 : .هِرّجّشلا ُقَرو ٌرئانتي امك امُهاياطخ ثرئانن ؛ةحقاصف هدب َدَحأو هيلع َمّلسف َنمؤملا يقل اذإ

 .ًاحورجم مهيف ملعأ ال هتاوزو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نأ داراق EI يمل ذل :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) ۲۷۲۱-۰ - )٤(

 امك امهاياطخ ٹ ثّئاحت هاخأ حقاص اذإ ملسملا َّنِإ» :لاقف انج ؛ُتنك ين :لاقف قبح ىَحنَتف هحف هحفاصُي

 e : .رَجّشلا ُقَرو ٌتاحَتب

 تباث نب بعصم ةياور نم رازبلا هاور

 ءاجفاصتف الا اذإ نيم ل : لك هللا ٌلوسر لاق : لاق ES موكا

 ٌةلأسم امهنسخأو امهربأو اهو امهتّلطأو امهشبأل ن ٌنيعستو ٌةعست (ةّمحر ةئم امهنيب. هللا َلَّرنأ ؛الءاستو

 ا . ؛هيخأب

 ٠ ١ ."رظن هيف دانسإب يناربطلا هاور
 يف فطلاو ابتلا نسحو 0 حرفلا عم هجولا ةقالط يهو ءةشاشب امهرثكأل :يأ (امهشبأل)

 . ةشاشبلا ىنعمب يهو. ءةقالط امهغلبأو امهرثكأ : يأ (امهقلطأ) و . ةلأسملا

 هللا ٌلوِسز لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورو ادج فيعض) (6) 1711 - FAY ا

 «هبحاضل ًارشب اًمهئسحأ هللا ىلإ امهّبحأ َّنإف «هبحاص ىلع امهّدحأ َمّلسف ٍناملشملا ٍنالجرلا ىلا اذإ» .: هيك

 .ةَرْشَع حفاصمللو ءنوعست امُهْنِم يدابلل «ةمحر ٌةثم امهيلع ْتَلْرَن احّفاصت اذإف
 و

N 

 «ةحيحصلا» يف جرخم وهو ؛«طسوألا» يف هاور امنإ هنإف ؛كلذك سيلو «هل «ريبكلا مجعملا» يف هنأ هقالطإب مهوب :تلق )١(

 213490 مقرب
 .(077) «ةحيحصلا# يف هتجرخ ؛ديج دنسب هسفن ةفيذح ثيدح نم ًادهاش هل تدجو دقو :تلق (0)

 ١ .(3ه3م) «ةفيعضلا# يف هنايب :تلق (۳)

 اور يف عقو اذكه (يدعسلا رماع نب رمع) فرحم تأل يشيل نرغب ملف (ينذعسلا نارمع نب رمع) هيف عقر :تلق (5)

 (۳۸A٥). ؛ةفيعضلات يف خرخم وهو ؛مهتم وهو ؛(عمج) .
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 نإ :لاق هيلي َبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نعو (ًادج فيعض) (5) - ۳ ۱١۲۸

 حير موي يف ةسبايلا ةرجشلا نع ٌقرولا ٌثاحتي امك امهُبوُنُذ امهنع ثّناحت ؛هديب خاف هاخأ ّيِقَل اذإ ٌملسملا

 ْ .«رحببلا دبر ّلثم امهُبونذ تناك ولو ءامُهَّل َرْثْغالإو .ينصاع
 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 ةّبحتلا مامت ْنِم» :لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فيعض) (۷) - ١774-4

 . «ديلاب ٌذخألا

 . ؟بیرغ ثيدح١ :لاقو «هنع هّمسي مل لجر نع يذمرتلا هاور

 ٌةحقاّصملا ِتّناكأ :هنع هللا يضر كلام ِنْب سنأل تلق : ّلاق ةداتق نعو (حيحص) (0) 7/16

 ١ . معن :لاق ؟ هللا لوسر ٍباحُصأ يف

 . يذمرتلاو يراخبلا هاور

 ُثيح رَ يبأل تلق : لاق َةرَتَع نم ٍلُجر نع يودعلا ريشب نب بويأ نعو (فيعض) (8)- ۱۹۳۰ 4461

 نوكي نأ الإ هب كربخا نإ :لاق . قي هللا ٍلوسر ٍثيدح ْنِم ثيدح نع كلآسأ ْنأ ديرأ ينا : ماشلا ىلإ ريس

 «ينحقاص الإ طق هتيقل ام» : لاق ؟هومئبقل اذإ مُكُحفاصي كو هلا لوسر ناك له "ريب ب سيل ِهَِّإ :تلق . "ارس

 ,ينمّرَتلاف ءهريرس ىلع وهو هتيتاف ءّيلإ ّلسرأ ها ٌتربخَأف تجف «يلهأ ياو موي تاذ ّيلإ ٌثَعِبو

 .؟دوجأو دوجأ كلت ُثّناكف

 .لوهجم ؛هللادبع همسا مهبملا لجرلاو .دوادوبأ هاور

 ٍتَمْذَي ؛اوحقاصت» :لاق ل هللا لوسر َّنأ ؛يناسارخلا ءاطع نعو (فيعض) (9) 171 - 441

 «ءانحشلا بهذت ؛اوُياحت اًوَداهتو ءّلِغلا

 .لاقم اهيف قرط نم دنسأ دقو ؛ًالضعم اذكه كلام هاور

  )3( - YVYF 44Aلاق لي هللا لور َّنأ ؛هدج نع هيبأ نع ٍبيعش نب ورمع نع يورو (نسح) :

 ميلست ّنِإَو « عباصألاب ة راشإلا دوهيلا ميلست نف «ىراصّتلاب الو دوهيلاب اوبشن ال اني هست ْنَم ام سيل

 . يذمرتلا هاور . ؟تفكألاب '*[ةراشإلا] ىراصنلا

 اذه نال كلذو .؛ةقث وهو «ناليغ نب ملاس ريغ (حيحصلا) لاجر هلاجرو . . .» :يمشيهلا لوق هلثمو ءاطخ وهو !لاق اذك )١(

 يف هتعدوأ قيقحت يف كلذ نايبو «ينطقرادلا لاق امك كورتم وهو «يرصبلا وه ثيدحلا اذه بحاصو «يرصملاوه

 . (3757) «ةفيعضلا»

 !ةثالثلا ىلع تاف امم وهو )٥۲٠١(« دواد يبأ نم بيوصتلاو ؛نيعضرملا يف ةمجعملا نيشلاب لصالا (؟)

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا ()

 اهجرخأ .هاوباحت اوداهت ةلمج نأ هيف تنيبو ء(۷٤-٤٤ /1) «ءاورإلا» و (1777) ةةفيعضلا» يف اهضعب تجرح دق :تلق (5)

 . نسح دانسإب هريغو «درفملا بدألا» يف يراخبلا

 .(53195) يذمرتلا نم ةدايز ()



 يف اوشمت الو .ىحّللا اوُقْعاو «ٌبراوشلا اوفحاو « يصاوّتلا اوصف الو» :دازو يناربطلاو (هريغل ح)
 . نرالا اهتحتو الإ ٌصْخقلا مكيلعو يقاوسألاو دجاسملا

 لجرلا ٌميلست» : : لإ هللا لونسر لاق . : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (هزیغل ح) (۷) 507154-48

 . (دوهتيلا لْعف اهب ٌريشي دب دحاو ٍعَبْضأب

 .د هل ظفللاو يناربطلاو ««حيحضلا» ةاور هتاورو ؛ىلعي وبأ هاور

YVYo T40اودي ال : لاق ا هللا لوسر ّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۸) -  

 . ؟هقيضأ ىلإ مُهوُرطْصاف «تيرط يف مهدحأ مثيل اذإو «مالسلاب ىراصنلاو ةوهيلا

 . يذمرتلاو دواد وبأو «- هل ظفللاو  ملسم هاور

 ا يع لسان ١ : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (4) ا
 .«مكيلعو : :اولوقف ؛باتكلا

 .هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 . اهانكرتف انباتك طرش نم سيل ريثك نيثيدحلا نيذه عون نمو

 (نذاتسي نأ لبق راد يف ناسنإلا علطي نأ بيهرتلا) - ۷ :

YVYV _ 0Yيف علا م١ : لاق ل هللا ,لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) -  

 . «هّتيع اوفي نأ ْمُهَل لح دقف ؛ مهنذإ ريغب موق:تيب

 .«ْثرِدُم دقف هني اوما :لاق هلأ الإ ؛دواد وبأو «ملسمو ''"يراخبلا هاور

 الف ؛ ووقت مهيأ ردي عوق تلي يف لا نم : لاق ةي يبنلا نأ : يئاسنلل ةياور يفو (حيحص)
 . أ .«صاصق الو هل ةد

 تيك عر اجلا» : را هللا لوسر لاق : ناخ اتش هللا يضر وک يلا نعو (ميحص) (0- "ا
 نأ ولو ترده هتبع اقف الجر نأ ولو .كيتأي نآ هل لحب ال ًاذح ىتأ دقف ؛هل َنذؤي نأ لبق «رصب لخدأف ارث

 . «لزنملا لهآ ىلع ٌةئيطخلا امنإ «هيلع ةئيطخ الف هلهأ ةروع ىأرف هل ٌرتس ال باب ىلع رم الجر

 ال "رسح بيرغ ثيدحا :لاقو يذئفرتلا هاورو .ةعيهل نبا الإ ؛٦حيحصلا ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 .(«ةعيهل نبا ثيدح نم الإ هفرعن

 لئش لك هللا لوس نأ : هنع هللا يضر  تماصلا نبا يتغي -ةدابع نعو (فيعض) ۲-4 -)١1(

 . اهّبر ىصع ادقو هل َنْذِإ الف ؛ ؛ مسيو َندأتسي نأ لبق هئيع تلد ْنَم م١ :لاقف ؟تويبلا يف ٍناذئتسالا نع

 | . 251894 مقر) «ليلغلا ءاورإ» رظناف ۱(۰ )۱۹٩/ يجانلا لاق امك: ؛طقق ملسمل وه امنإو ءهظفل اذه سيل )1(

 لاعب قئاللا وهو ؛هنم فلؤملا ةخسن يف تناك اهلعلف ««ننسلا» نم تاعوبطملا ضعب يف دري مل روكذملا نيسختلا :تلق (۲)
 يف .هتجرح الو «يبهذلا لاق'امك ةعيهل نبا نع ثيدحلا حيحص وهو «ديعس نب ةبيتق ةيإور نم هيق هنأل .ةداتسإ

 .(92557*) (ةحيحصلا»



 . تاقث هتاورو «هنم عمسي ملو ؛ةدابع نع ىبحي نب قاحسإ ثيدح نم يناربطلا هاور

 ٌماقف زا يلا رجح ضعب ْنِمعلطا الجر ّنأ : : هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۳) نفق كش

 .ةتعطبل لجرلا ليي هيلإ َرظْنأ يئاكف «ٌصقاشمب وأ ٍصَقشمب ب يبنلا هيلإ

 هّتيع مَقْلأَه لكي يلا باب ىتأ ًايبارعأ َّنأ :هظفلو «يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 يلا هل لاقف «عَمَقْلا هرّصْبأ نآ اًملف ُهَنيع اققيل ٍدوع ْوأ ةديدحب هاَحوتف لاب ٌئيبنلا هب ٌرُصِبف «بابلا ةصاصخ

 . «كتيع ُتأَقَمل تبت ول كّنإ امأ» : هلك

 : ليقو . ضيرع لصن هل مهسلا وه :ةحوتفم فاقو ةنكاس ةمجعم نيش اهدعب ميملا رسكب :(ٌصَقْشِملا)

 هعدخي :يأ «قوف ةانثملا ءاتلا رسكب :(هّلِمْخَي) .ليوطلا :ليقو .هسفن ضيرعلا لصنلا وه :ليقو .ليوط

 هنأ هانعمو «قوقشلاو هيف بقثلا يه :نيتلمهم نيداصو ةمجعملا ءاخنلا حت : (بابلا ةصاصخ) و . هغواريو

 .هدصق : يأ «ةمجعملا ءاخلا ديدشتب :(هاّخوت) . هتيع ًايذاحم بابلا يف يذلا ٌّقّشلا لعج

V4لوسر ىلع عّلطا الجر ّنأ : : هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نعو (حيحص) (4) -  

 كأ ُتْملع ول» : ل ٌييبنلا لاقف هس هَسأر اهب كح ارد ل ينل عمو الب بلا ةَرجُح يف ٍرحُج نم هللا

 .رّصِبلا يلجأ ْنِم ناذعتسالا َلِعُج امّنإ < «ٌكِتْيع يف اهب ُتْنَمْطَل رظنت

 . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 لحب ال ثالثا :هلي هللا ُلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر َنابوث نعو (فيعض) (۲) - ۱۹۳۳ - ۷

 تيب ٍرعق يف ٌرظني الو «مهتاخ دقف لَمَق ْنِإف ؛مهتود ءاعدلاب هّسفن هن صخيف ًامؤق ٌلُجَر موي ال :ّنهلَعَفي نأ دحأل

 . اَفَّختي ىَّبح نقَح وهو يّنصُي الو «ٌلخد دقف ّلعف ناف «نؤأتسي نأ لبق

 نم ًاضيأ دواد وبأ هاورو .ًارصتخم هجام ¿ نياو «- هنسحو  يذمرتلاو « هل ظفللاو - دواد وبأ هاور

 .ةريره يبأ ثيدح

  AoAلوقي ةي هللا لوسر ٌثعمس : :لاق هنع هللا يضر رب نب هللادبع نعو (نسح) (۵) - فيفضل :

 .«ارمجذاف لاو ءاولشذاف مگ أف اوتاتشاف ءاهباوج نی اهوغنا نكلو ءاهياوأ نب تویلا اوثتال»

 “"ديج اهدحأ قرط نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ؛دبلتملا رعشلا هب حرسي هنم لوطأو ءطشملا نانسأ نم نس لكش ىلع بشتخ وأ ديدح نم لمعي ءيش :(ىرذملا) و ةارذملا 0(

 .«ةياهنلا» يف اذك . هل طشم ال نم هلمعتسيو

 نابوث ثيدح وه هنأ :رخآلاو . . تيبلا يف رظنلا وهو ءهنم دهاشلا عضوم هيف سيل هنأ :لوألا :نارمأ وزعلا اذه يف :تلق (۲)

 یرخآو «نابوث نع ةرم هلعجف ؛هدانسإ يف برطضا فيعض وهو هتاور دحأ نأ هيف ام ةياغ «دحاو ثيدح رهف هلبق يذلا

 ًامقر امهتيطعأ لب «ميقرتلاب امهنيب قرفأ مل كلذلو ؛211و1 ١ مقر) ؟دواد يبأ فيعضا يف هتنيب تنك امك ؛ةريره يبأ نع

 داو

 ءاذاش نوكي نأ ىشخأ ينإف ؛دعب عبطي مل «ريبكلا مجعملا# نم هرب نب هللادبع دنسم» نإف نكمأ نإ هدانسإ عجاريل ب تلق فيفا

 . (يناثلا قيقحتلا /577) «ةاكشملا» يف هتنيب امك ب هلعف نم حيحص دنسب هريغو «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ دقف
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 (هعمسي نأ نوهركي موق ثيدح عمتسي نأ نم بيهرتلا) 8
 ملي "ملت نع م : لاق ل ّيبنلا ٍنع امهنع هللا يضر سابع نبا نع (حيحص) (1) - YVYY ضال

 هذا يف بص نوهزاك هل ْمُهو موق ِثیدح ىلإ َعَمَتْسا نمو ءلَمقَب نوا نير عش نيب دقعب نا فلك هری م
 ا .«خفانب ّسيلو ؛َحورلا اهيف حفني نأ َفّلُك وأ بدع ةروص َرَّوَص ْنَمو :ةمايقلا م موي ُكئآلا

 .هريغو يراخبلا هأور

 .باذملا صاصرلا وه :نونلا مضو ةزمهلا دمب (كنالا)

 , . (طالتخالا دنع هسفن ىلع نمأي ال نمل ةلزعلا يف بيغرتلا) -4

VEY. 1هلا ةءاحف « لیا يف ٍصاّقو يبأ ُنْب دعس ناك : لاق ٍِدْعَس ِنْب رماع نع (حيحص) (1)  

 تكر تو ؛ كتو كليا يف ترا :ُهَل اقف «لّرتف «بكارلا اذه رش ت ْنْم هللاب ٌدوعأ : لاق همس دار الف مح
 هللا نإ :لوقي لي هللا ٌلوسر ُتعمس تكا : لاقف ءهِرْذَّص يف ٌدْمَس ٌبرضف !؟مُهَتب كلما َنوعّرانتب ٌسانلا

 1 . ؛ّيفَحلا ّينَعلا َيَتَتلا ةبعلا بحي

 .ملسم هاوز

 . عونقلا سفنلا ينغلا : يأ (ينغلا)

 سانلا يأ : للجد. لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (۲) 14-0
 يف لرش لجر مم :لاق ؟ْنَم م :لاق .«هللا ليبس يف هلامو ِهِسْفنب دحاجي ٌنِمْؤم» :لاق ؟هللا َلوسر اي ٌلَضْف
 . بر دعي باعشلا َّنِم بْغش

 رش نم مانا ميو ءهللا يقي : ةياور يفو

 هنأ كي يبنلا نع :لاق هنأ الإ ؛امهطرش ىلع دانسإب مكاحلا هاورو .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 یفک دقز ؛باعشلا نم بْش يف هّبر ٌدبعي ٌلجرو «هلامو هسفنب دهاجي يذلا» :لاق ؟لضفأ نينمؤملا أ : لئس

 ..[9 /داهجلا - ۱۲ یضم] . «هّرش نمانلا

Ye _ 411هَ من ملسملا لام ريخ وكي نا كوب : لک هللا لوسر لاق :لاق هنعو ' سس 3  
 .نَِفلا نم هنيدب رقي ءرطقلا عقاومو «لابجلا َفَعَش اهب بتي

 . هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلاو كلام هاور

 . اهسوؤرو اهالعأ وه : نيتحوتفم ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا نيشلاب (لابجلا فَعَش)
 مهل سانلا شاعم ٍزيخ ْنِم» : لاق هنأ في هللا لوسر نع ةريره يبأ نعو (حيحص) (4)- 7784-7

e 0)ةغيص ىلع (فلك) :هلوقو .ملجتل ةفص تعقو ةلمج (هري مل) :هلوقو «فلكتلل لعفتلا باب نال  
 ىلع ردقي نلو : يأ (لعفي نلو) .باذعلا نم عون فيلكتلا ركذو .«كلذب بذعي :يأ «ةمايقلا موي فلك :يأ ؛لوهجملا

 . ملعأ هللاو . رخآ اعون'نوكي ْنأو (بذع) : هلوقل ًايريسفت ًافطع نوكي نأ لمتحي (فلكو) : هلوقو . كلذ

 یر قيرط )۷۷/۱ دنع هلو (158/1) ًاضيأ دمحأو «(؟14١5 /۸) ملم خيحص» نم حيحصتلاو «(هتيب) : لصألا :
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 يأ َلْثَقلا يه ين هيلع َراط ةَ أ ةَعْيَم عمس امّلك «هنْثَم ىلع ٌريطي هللا ٍليبس يف هصرف نانِع كَم ٌلجر

 اشا قب «ةلوؤألا هله نيولو نطبوأ ٠ ٍفَمّشلا هذه ْنِم ِةَمَعَش سار يف مي يف ٌلجرو ,' ناظم َتْؤملا

 . (رْيَخ يف الإ سانلا ّنِم سيل «ُنيقيلا ُهَينأي ىتح هّبر دبعيو «ًةاكزلا يتؤيو

 .[9 /داهجلا-١؟1 . داهجلا يف هبيرغ حرشب مدقتو . ملسم هاور

 يغب مكرم الق: لاق لي يبنلا نأ ؛ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (0) - ميس موك

 ىح يدوب هل ل ِةَميَتَع يف ٌلِزَتْعم ٌلُجر هولي يَذدّلاب مريخ الأ .هللا يليبس يف هير نانو كيم لجر ؟سانلا

 .«يطْمُي الو هللاب ُلأْسُي ّلجر ؟سانلا رش مكرر الأ ءاهيف هللا

  «بيرغ نسح ثيدحا :لاقو هل ظفللاو يذمرتلاو يئاسنلا هاور

 مهل سلجم يف ولج ْمُهو مهيلع جرح كي هللا لوسر َّنأ :هظفلو «هحيحص» يف نابح نباو (حيحص)
 هللا لبس يف هِسرَق سرب دخ ٌلُجر» : لاق !هللا ٌلوسز اي یلب :اولاق . «؟ًلِزنَم سانا ربح مکر الآ" : لاقف

 ميقي ؛ ؛بُْعش يف ٌلزَتْعم ٌؤرْما» :لاق !هللا لوسر اي ىلب : : الق .«؟هبلب يدّاب كري الا . لقي وأ تومي ىتح

 يذلا» :لاق !هللا لوسر اي ىلب :انلق .2؟سانلا ٌرشب ب مگربخأ الأ .سانلا ٌرورش ُلِزَتْعَيو «ةاكزلا ىيتؤيو ءةالصلا

 .«يطْعُب الو هللاب لاس

 رشبم مأ ثيدح نم يناربطلاو وه ًاضيأ هاورو .هثيدح نم «ةلزعلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاورو

 .[9 /داهجلا ١١ ىضم] . هنم لوطأ ةيراصنألا

 هاج ْنَم» :لاق ل هللا وسر نأ ؛هنع هللا يضر بج نب ذاعم نعو (حيحص) (5)- قي

 ًانماض ناك هري همامإ ىلع ّلخد ْنَمو هللا ىلع ًائماض ناك ًاضيرم داع ْنَمو ؛هللا ىلع ًانماض ناك هللا يلببس يف

 . [كانه ىضم] . «هللا ىلع ًانماض ناك ًاناسْنإ ْبَتَْيْمَل هيب يف سّلج ْنَمو «هللا ىلع

 .هل ظفللاو نابح نباو ؛«هحيحص» يف ةميزخ نياو «يناربطلاو دمحأ هاور

 .«سانلا ّنِم َمِلّسو هنم ٌسانلا َمِلَسف هيب يف َدَحَق ْوأ» : يناربطلا دنعو (حيحص)

 1 .[1 /كانه] هظفل مدقتو «هوحنب دواد يبأ دنع وهو

 اصخ» :لاق :هظفلو ءةشئاع ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا هاورو (هريغل ص) (۷) - ۲۷۳۹ - ٠

 کک اهنم ركذف  «ةنجلا ّلخدي نأ هللا ىلع ًانماض ناك الإ ؛ ؛نهنم ةدحاو يف تومي ملسم نم ام ؛ّتس

 . اةمقن الو ًاطَخَس مهيلإ ُرُجَي الو ؛نيملسملا باتغي ال هتيب

 ٌلوسر ٌُتعمس : لاق هنع هللا يضر ّيدعاسلا ٍدعس نب لهس نع يورو (فيعض) (1) 1554 - موكك

 هلام ُرُمَعُيو ءقاكزلا يتؤيو ءةالصلا م ميقيو ءهلوسرو هللاب موي لجر ؛ّيلإ سانلا َبَجْعَأ نإ :لوقي لك هللا
 .«سانلا ٌلِزَمْعيو هتيد ظقحيو

 )١( مدقت اميف ةيئادفلا تايلمعلا زاوج ىلع هتلالدو هريسفت رظنا .
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 ا ما .©!![ةلزملا» يف ايندلا يبأ نبا ءاور

VEYكلم ْنَمِل ئبوط؛ : للك هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر نابوث نعو (هريغل ح) (۸)-  

 . ؛هتئيطخ ىلع ىكبو هيب ُهَعِسَوَو ؛ةناسل

 أ .دانسإ نسحو ««ريغصلا و «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ام !هللا لوسر اي :ٌتلق لاق نع هللا يهز رماغ نب يقف نو (هريعل ت 4

 . ؛كتئيطخ ىلع كْباو ءَكّنيِب ٌكْعَسَيْلو كاسل ٌكيلع ”كلِسْمَأ» :لاق ؟ٌةاجنلا

 مساقلا نع ديپ نب يلع نع رخ نب هللاديبع قيرط نم مهلك ؛ ؛يقهيبلاو ايندلا يبأ نباو يذمرتلا هاور
 . «نسح ثيدحا : يذمرتلا لاقو . [هنع ةمامأ يبأ نع

 ؟هللا لوس اي ةّجاسلا ٌمايق ىتم : :ٌلجر لاق : لاق لوحكم نعو (فيعضو لسرم) (5)- 1١1568-49

 امو. !هللا لوسر اي :اولاق .«يقاوشأ ٌبْراقتو .ٌطارشأ اهل نكلو «لئاسلا َنِم ّمَلغأب اهنع لوؤسملا ام» :لاق

 بيب طياز ؛ يغبلا دالوأ ٌرثكتو ةبيغلا وشفت ْنأو. كابن الو «انطَمو ءاهداَسَك» :٠ لاق ؟اهقاوشأ ٌبداقت

 يرقات امل : جر لاق . «ٌقحلا لهأ ىلع ركنملا لهآ رهظي ْنأو هدجاسملا يف ةقَسفلا ثاوصأ لعن نأو .لاملا

 كتيب سالحأ ْنِم ًاسْلج ْنُكو «كنيدب رف : لاق

 . 5اس رم اذكه ايندلا يبأ نبا هاوز

)1١0- VEY 4۷°نيب َّنإ» :ة هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (هريغل ص)  

 ڈعاقلا .ًارفاك ٌحبصُيو ًانمؤم يسْمّيو ءًارفاك يسْمّيو ًانمؤم اهيف لجرلا ٌحبصي «ملظملا ٍلبللا عطِقَت نتف مكيديأ

 ةعيهل نباو . . .يدعاسلا دعس نب لهس نع ةداوس نبأ ركب ينثدح :ةعيهل نبا قيرط نم (ثيدح 5) هيف هجرخأ :تلق )١(

 شيرق نم لجر نع «ثعشألا نب ىسوم نع ىيحي نب نمحرلادبع نع ميشه قيرط نم يناثلا ءزجلا رخآ يف هاور مث . فيعض
 ىسؤمو . ثيدحلا ركذف . . .كوبت ةوزغ يف لكي هللا لوسر عم تنك :لاق ثراحلا نب دلاخ وأ ءدلاخ نب ثراحلا :هل لاقي

 .امهفرعأ مل هتع يوارلاو
 فنصملا نأكف هناجر قثو «ريغصلا» يف هنكلو «روبزملا نيسحتلا نيروكذملا :نيمجعملا» يف. سيلو ؛لصألا يف اذك (۲)

 . ملعأ هللاو . نيسحتلا هنم مزلتسا

 هيلإ هازع كلذكو .(كلما) «يذونحألا ةفحت» يف ْنكل ء(ةضراعلا) :هحرش يف كلذكو «صم.- 'ةعبط (يذمرتلا) يف اذك (۳)

 هيلإ لام يذلا حجارلا وهو :«عماجلا» يف يطويسلاو «ةرئاخذلا» يف يسلبانلا هعبتو )/0١8/1(. ؛هتفحت» يف يزملا ظفاحلا

 AAIy A4). ا ا اهريغو ةياورلا هذه نم «دنسملا» يف كلذك عقو هنأ! هديؤيو ١(. /۹۷ ق) يجاتلا ظفاحلا

 : .«يباطخلا ةلزع» عجلر . )۲٤٦٤( يتآلا سابع نبا ثيدحو

 يميتلاو :(5) هدهزلا» يف مصاع يآ نب راو ء(۱۹۹ مقر) «ءاکبلاو ةقرلا“ و (1) ؛ةلزعلا# يف اينذلا يبآ نبا دتع «كلما» عقوو]

 «ةلرحلا» يق امنيب ء(۹١۱) «نتفلا» يف ينادلاو 55١(: مقر /5) «بعشلا» يف يقهيبلاو لال 4 ل045) «بيغرتلا» يف

 .[ش] .[9«كسمت نأ» :(10/0 /۸) ؛ةيلحلا» يفو «كسمآ» :(9/7) «ةيلحلا» و (1۳) يباطخلل ١

 .دارملا يل 'نيبتي ملو ؛«رطم اهدانك» : (ايندلا يِبأ نبا) يفو ءلصالا اذك (4)

 ملو «لوحکب نع ديلول نب هللادبع نع «يبراخملا دمحم نب نمحرلادبع قيرط نم )۳٠/۲( «ةلزعلا» رخآ يف هجرخأ :تلق (0)

 .فيعض وهو ءوه هنظأف «(يفاصولا ديلولا نب هللاديبع) (يبراحملا) خويش يفو ءاذه (هللادبع) فرعأ

 كل



 : لاق ؟انرّمأت امف :اولاق .«يعاسلا نم ٌريخ اهيف يشاملاو «يشاملا ّنِم ٌريخ اهيف مئاقلاو «مئاقلا نم ٌريخ اهيف

 .«مكتويب سالخأ اونوك»

 .اهريغو « حاحصلا» يف ةريثك ثيداحأ ىنعملا اذه يفو . دواد وبأ هاور

 سلحلا موزلك «نتفلا يف مكتويب اومزلا ينعي .بتقلا تحت ريعبلا رهظ يلي يذلا ءاسكلا وه :(ٌسْلِجلا)
 . ةيادلا رهظل

  )11( - VEYهللا لوسر ُتعمس دقل "هللا ٌميأ :لاف دوسألا نب دادقملا نعو (حبحص) 2

 ربصف يلا نمَلو ءَنَفلا بنج ْنَمَل َديعسلا ْنإ «َنَفلا بج ْنَمَل ديعسلا َّنإ ءَنَتفلا بنج ْنَمَل ديعسلا َّنإ» :لوقي

 .«!ًاهاوف

 .دواد وبآ هاور

 . ءيشلاب باجعإلل عضوت دقو «فهلتلا.هانعم ةملك : (اهاو)

 لوسر لوح نحن امتيپ : لاق امهنع هللا يضر "ومع نبا نعو (حيحص نسح) (۱۲) ۲-۲۷٤٤

 نيب كّبشو ؛«اذكف اوناكو «مهئانامأ ْتََّحَو مهدوهُع ْتَجِرَم دق َسانلا مثير اذإ» : لاقف َةْثلا رك ذإ ل هللا

 كْباو «كتيب ْمّرْلا» : لاق ؟كادف ىلاعتو كرابت هللا ينَلعج كلذ دنع ُلَمْفَأ فيك : ُتْلقف هيلإ ُتْمّقَف :لاق .هعباصأ
 َرْمأ كع ْمَدو ءَكِسْفَن ةّصاخ ٍرْمأب ٌكيلعو ركن ام عدو ءُفرْعَت ام ذخو َكَئاسِل َكيلع ْكّلْماو ءَكِسْفَت ىلع

 «ةاعلا

 . نسح دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 يأ : موقلا فخ مهلوق نم ؛تّلق : يأ (مهتانامأ تفخ) : هلوق ىنعم نأ رهاظلاو .تدسف : يأ (تجرم)

 . ملعأ هللاو .اوّلق

 جوف .دجسملا ىلإ ٌجرخ َرمُع نأ :امهنع هللا يضر ٌرمُم نبا نعو (فيعض) (۴) - ۱۹۳۹-۷۳

 نم ٌريسيلا» : لاق ا هللا. لونسر ْنِم هّتعمس ٌثيدح : لاق ؟َكيكَي ام : لاقف , يكب فَي هللا لوسر ٍربق دنع ًاذاعم

 نإ نيذلا ؛ًءايفخألا َءايقتألا َرارْبألا بحب هللا َّنِإ ؛ةّّراحملاب هللا َرّرا دقف هللا ًءايلوأ ىداع نمو كرش ِءايرلا

 . هٍةَملظُم ءاربغ لك ْنِم َنوِجُرْخَي ءىدهلا خيباصم مهُبولق ءاوفَرْعُي ْمَّلاورَضَح ْنإو ءاودَقَتفي ْمَل اوباغ
 ١ ىضم] .«هل ةلع الو <« ‹حيحصا :مكاحلا لاقو ؛؛دهزلا» يف يقهيبلاو مكاحلاو هجام نبا هاور

 .[١/صالخإلا

 يتأي» : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) ٤-۱۱۳۷ - )٤(

 اذإف «رځج ىلإ رج نمو .قهاش ىلإ هاش ْنِم هنيدب بره ْنَم الإ ؛ هيد نيد ىذ ملي ال ؛نامز سانلا ىلع
 ناف ءهدَلَوَو هتجوز يَدَي ىلع ٍلجرلا كاله ناک ؛كلذك كلذ ناك اذإف هللا طَخَس الإ ٌةّيعملا يت ْمَل كلذ ناك

 . هللا دهعو «هللا رمعل :كلوقك « مَسَقلا ظافلأ نم اذه )00

 )٠٠١(. ةحيحصلا ثيداحألا" عجار ؛«ننسلا» نم حيحصتلاو ؛«سابع نبا) :لصألا (؟)
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 وأ هيبارق دي ىلغ هاله ناک ؛ناوبآ هل نُ ْمَل ناف ءهْيَوَبأ ْيدَب ىلع هکاله ناك ؛ٌدلَو الو ٌةجوز هل نكي ْمل
 يفلا ةراوملا هّسْفن دروي كلذ دنعف ءةّشيعملا ٍقيضب هوبا : لاق ؟هللا!لوسر اي كلذ فيك : 0 ناری

 .؟؟!ةدهزلا باتك يف يقهيبلا هاور

4eنَا : ا هللا ُلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍنيصح نب نارمع نعو (فيعض) (۵)- ۱۱۳۸  

 . «اهيلإ هللا هَلَكو ؛ايندلا ىلإ َّمَط لا نمو «ٌبِسّتحي ال ُثيح نم قرر «ِةَنْوُم ّلك هللا هاك ؛هللا ىلإ َّعَطَقْا

 ١١- ىْضم] «براقم يناربطلا دانسإو ««باوشلا» يف نايح نبا: خيشلا وبأو «ئناربطلا هاور

 يف زئاظنهل يناير ا ]٠١ «صرحلا» و هداصتقالا» يف رئاظن ثيدحلا اذهل انيلمأو. . ٤" /عويبلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ [؟4] «دهزلا»

 ٠ (بضغلا دنع لعفي امو .همظكو هعفد يف بيغرتلاو ءبضغلا نم بيهرتلا) ١ ..

 :لاق ؟ينيزأ : الب نبل لاق الجر َّنأ : ا RO ني كسا

 ُبْضْفَت ال» : لاق «ًارارم ٌدّدرف .«ٌبْضْفَن ال١

 . يراخبلا هاور ١

 لاق: :٠ لاق ل ئيتلا باحضأ نم يلجر نع نمحرلادبع نب ديمح نعو (حيحص) (۲) - ۲۷٤۱-۷

 دفا لاق ام و هللا لوسر لاق يح تكد :لاق . «ْبضْفتالا : :لاق .ينصؤأ !هللا وسر اي : ٌلجر

 .هّلُك وسلا ٌعَمْجي

 ا ی ع ءدمحأ هاور

 يداي ام : 88 هللا لوسر لاس هلآ : امهنع هللا يضر[و] رمع نبا نعو (نسح) (۳) - ۲۷٤۷-۸

 : .«ُبِضْغَت الا : لاق ؟ٌلجو رع هللا ٍبَّضَع ْنِم

 «ينُعَتْمَي ام» : لاق هنأ الإ ؛«هحیحص» يف نابح نباو دمحأ هاور

 لوف يل !هللا ٌلوسر اي :لاق الجر َّنأ :ةمادق نب ةيراج نعو (خيحص) (4) 7748 "و9

 : .2ْبَضُفَت ال» :لوقي كلذ لك ءًارارم هيلع َداعأف  «ْبَّضْعَت ال» :لاق ؟هيِعأ يّلعَل «نلْفأو
 : . (هحيحصا يف نابح نباو «؟حيحبصلا» ةاور هتاورو - هل ظفللاو - دمحأ هاور

 200 هلع نع سيق نب فنحالا نع : لاق هنأ الإ ؛«طسوألا» و «ريبكلا» يف ف يئاربطلا هاورو (حيحص)

 : .ةركذف «هب هللا ينعفتي لوق يل لق !هللا لوسر اي : لاق هنأ  ةمادق نب ةيراجن

 ل بلل لاق هنأ يبأ مع ينربخأ : ةمادق نب ةيراج نع :لاق هنأ الإ ؛ىلعي وبأو (حيحص)

 ' .سلدُ اذه (كرابملا) و .ةريره يبأ نع ؛نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا قيرط نم ٤۳۹( /1۸۳) هجرخأ :تلق .(۱)
 يف امك ين يارد جرش قير ذه نو يش خيش يأ لور نم ثعشلا نب مهر ف نأ كن مدت :تلق ()

 5 . . فيعض وهوا :لاقو «( ١١7/1)؟عمجملا»



 .«حيحصلا ةاور ًاضيأ هتاورو . هوحن

 يّ : لي هللا لوسرل ٌلجر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ص) (۵)- ۲۷٤۹ "م

 . اهَنجلا كلو «ْبْضفَت الا : لڳ هللا ٌلوسر لاق ؟ةّنجلا يّلخدُي لمع ىلع

 . حيحص امهدحأ نيدانسإب يناربطلا هاور

 عفو هباحصأ هعمو ٌنسِلاج ایک هللا لوسر امتیب : لاق ٍبّيسملا ِنْبا نعو (فيعض) (1)- 1541

 ا «ركب وبأ هنع تمّصف يناثلا هاذآ مث «ٍرْكَب وبأ هنع تمَصف «هاذآف هنع هللا يضر ركب يبأب ٌلجر

 :ِلك هللا ٌلوسر لاقف ؟هللا لوسر اي يلع َتْدَج ْدَجَوأ :'[رکب وبأ] لاقف كي هللا ٌلوسر ماقف ءٍركب ىبأ ٌرَصتناَف

 َمَقو ْذإ سلجأل ْنُكأ مْلَق «ناطيشلا دَمَقو ُكَلملا بَمَذ ؛ تْرصَعلا الف هَّكل لاق امي بذي ءامسلا َنِم كلم لر

 . «ناطيشلا

 نع يرّبقملا ديعس يبأ نب ديعس نع "انالجع نب دمحم قيرط نم ًالصتمو «ًالسرم اذكه دواد وبأ هاور

 . حصأ لسرملا نأ «هخيرات» يف يراخبلا ركذو .هوحنب ةريره يبأ
(CV - Ve _ AYٌديدشلا ّسيل» :لاق كب ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص)  

 .«ٍبَضَفلا دنع ِهَسْفَن ُكِلْمَي يذلا ديدشلا امّنإ ءةَعَرّصلاب

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 َبّلُع نم ٌديدشلا امنإ «ّسانلا َبَلَغ نم ٌديدشلا سيلا : :ًارصتخم «هحیحص يف نابح نبا هاورو (حيحص)

 . اهّسفن

 ْمَلو - بطخي ل هللا وسر هش لر نع ليوط ثيدح يف "دمحأ هاورو (فیعض) (۲)- ۱٤۰ ۔ ۰

 : الب هللا لوسر لاقف :لاق . ٌعيرصلا :اولاق : لات .2؟ُةَعَرّصلا ام» : ال بتلا لاق مث :هيف لاقو  هّمسي

 ٌرَمْحيو «هّبّضغ ُدَتْشيف ٌُبضغي يذلا ٌلُجرلا :ةَعَرّصلا لك ُةَعَرّصلا ءَةَعّرّصلا لك ٌةَعَرّصلا ٠ َةَعَرَّصلا لك ةَعَّرُصلا»

 .«هبض مرصف دلج وشفي هُهْجو
 (ةعْرّصلا) امأو . هتوقب ًاريثك سانلا عرصي يذلا وه :ءارلا حتفو داصلا مضب (ةعّرّصلا»» : (ظفاحلا لاق)

 لاقي ءيشلا هنع ريكي نم لكو «دحأ عم تبثي داكي ال ىتح سانلا هعرصي يذلا فيعضلا وهف :ءارلا نوكسب

 ىلعف هيناث تنكس اذإف ءكلذ هبشأ امو (ةكَبض) و (ةعّدُ) و (ةظَمَح) لثم نيعلا حتفو ءافلا مضب (ةلّمُق) : هيف

 . «ًاريثك كلذ هب لَعْفُي يذلا : يأ «سكعلا

 ء(ساعدلا ط 4487) «دواد يبأ ننس» نم اهُتبئثأو ء(۲۷۸ /۳) ةيربنملاو (فيعضلا -؟06 /۲) ةقباسلا ةعبطلا نم تطقس (۱)

 .[ش] .ًاضيأ ؛دواد يبأ نئس# و «بيغرتلا» نم تاعبطلا رئاس يف ةبثم يهو

 نباو ؛يجانلا ظفاحلا لاق امك (ناليغ نب دمحم) همسا نم ةتسلا بتكلا يف سيل هنإف ؛ حببق فيحصت وهو «(ناليغ) :لصألا (؟)

  يراخبلا هحجر كلذلو ءهولسرأف هريغو دعس نب ثيللا هفلاخ دق هنكل «ثيدحلا نسح نالجع

 نم حيحص دهاشب ةثالثلا هنسحو .«ليجعتلا» يف امك لوهجم وهو ؛ةبصح وبأ وأ ةبصح نبا 0831 /0) هداتسإ يف :تلق (۳)

 . نرملعي اوناك ول رصاق دهاش هنكلو ؛«حيحصلا١ يف ةريره يبأ ثيدح
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 ديعبس يبأ نعو ((هريغل ص) 010 - 5/0١ وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (افيعض)) (۲)- 1141487
 ىلإ نوكي ًائيش ْعَدَي ْمَف ابيطخ ماق مث «ِرْضَملا ةالص [ًاموي كي هللا لور انب ىّلص] : لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا

 “إو ٌةرِضَح ةولح ايندلا نإ» :لاق اميف ناكو] هيبت نمرو طفح ْنَم هظفح «هب انربخأ الإ ةعاسلا مايق
 ّنعنمي "أل الأ» :لاق اميف ناكو .«ءاسنلا اوقتاو «ءايندلا اوقتاف الأ . نؤلمعت فيك ٌرطانف اهيف مكُفلختسُم هللا

 اميف ناكو ءاتبهف ءايشأ انيأر هللاو دقو : لاقو دیعس وبأ ىكبف : لاق . اهّمِلع اذإ ٌّقحب َلوقي نأ سانلا ةبيه ًالجر
 هزاول رر ماع مامإ ةردخ نم ٌمظعأ ةَرْذَعالو ترد ردقب [ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل بص و ي هنإ الأ» :لاق

 ىيحيو ؛ًاتمؤم ڈوب نم مھنمف < ىتش) ِتاقبَط ىلع اوتل مدآ ينب نإ الأ" : ذئموي aE [هتسا دنع

 ئيخيو .ًانمؤم دلوی نم مهنمو .ًارفاك توميو ؛ًارفاك ییحیو ؛ًارفاك لوب نم مهنمو .ًانمؤم ٌتومیو ًانمؤم
 بّضغلا ءيطب مهنم َّنإو الأ .(ًانمؤم ٌُثوميو ءًارفاك ىبحيو «ًارفاك لوي نم مهنمو .ًارفاك توميو ؛ًانمؤم

 الآ «ءئفلا َءيطب ٍبّضفلا عيرس مهنم ناو الأ .كلتب َكلتف ءِءَْلاٌعيرس بّضفلا عيرس مهنمو ءِءَْلا ميرس
 ءاضقلا ّنسح مهنم نإو الأ) . ِءْيَفلا ءيطب ٍبضَعلا ٌعيرس مهّرشو (الأ) ءءْيَفلا عيرس ٍبضغلا ءيطب مهريخو
 نإو الأ ,.كلتب كلتف «بلطلا ٌءىبس ءاضقلا نس مهنمو «بلطلا نسح ءاضقلا ٌءىيس مهنمو يا بح
 ءاضقلا ءىس مهرشو الأ بلطلا ْنسحلا ءاضقلا ْنسحلا مهريخو الأ «بلطلا ءىبسلا ءاضقلا ءىبسلا مهنم

 ت ءهجادزآ خاقتناو م يدع ىلإ كلر ام (أ) مدآ نبا ٍبْلق يف ٌةرْمَج بّضغلا َنإو الأ . (بلطلا ءىبس
 لوسر لاقف ؟ءيش اهنم ّيقب ب له سمشلا ىلإ | ٌثفتلن انلعجو :لاق) . «ضألاب ْقِصْلَيَلف ؛ كلذ نم ٍءيشب ٌنمحأ

 .«(هنم ىضم امیف اذه انموي نم يقب امك الإ ؛ اهنم ىضف اميف ايندلا نم قبي مل هنإ الأ : لك هللا

 ..'"7[نملح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

EY FAASياب قنا : ىلاعت هلوق يف : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فوقوم فيعض) (4) -  

 E E a : لاق س نسخا يه

 .؟قيلعت يراخبلا هركذ 1

A0ْنَم ثالثا : الك هللا ٌلوسر لاق : لاق امتع للا يضر نمالع با نفر يضم (1355)8-  

 اذإو مَع دق أذإو ؛ ءٌركش ّيطغأ اذإ ْنَم : حم يف لخدأو ؛هتمحرب هيلع رتسو ا ٌماوآ هيف َّنك

 ايندلا نإ» : "لوق نم ؛ثيدحلا نم ةرقفلا هذهو .«يذمرتلا» نم حيحصتلاو ؛«هللا' نإ ءةولح ةرضخ ايندلا نإ" :لصألا )١(
 .اهححص اذل .دهاش اهل :«هتسا دنع : هلوق ىلإ . . .ةولح

 1 .[ش] !ةقباسلا ةغبطلا نم تطقس : (9)
 اهتدروأ كلذلو ءاهل دهاش ال هنارقف نم ًاريثك نأل هقالطإ ىلع كلذ حصي الف «؛ريغل نسح هنأ ينعي ناك نإو وهو !لاق اذک (۳)

 69 /عويبلا ..1) يف ا ا ؛() نيلالهلاب اهيلإ راشملا يهر ءاهنم لصألا نم طقس ام كاردتسا عم ءانه

 . هيلع قيلعتلا يف هتلع نايب عم

 متأ هب سابع نبا نع ةحلط يبأ أ نب يلع قيرط نم (/1/14) يربطلا هلصوو ((حتفن507/8) #ةدجسلا محإ» ريسفت» يف (6)

 و دهم «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك سابع نبا ري مل اذه يلع « عطقنم فيعض دنس اذهو . ل هلم
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 .هرتق بضع

 .'دانسإلا حيحص» : : لاقو ؛دشار نب رمع ةياور نم مكاحلا هاور

UE TEE TIAعف ْنَما : : لڳ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو < عوضوم)  

6 
 . ُةَتَرْوَع هللا رس ؛ُهناسل ظفَح ْنَمو «هّباذع هنع هللا عقد ؛هبضغ

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 » :ِةَي هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) (۸)  ؟/07 _- ۷

 .«هللا هجو َءاغِتْا ٌدبع اهمظك ظْيَغ ةَعْرُج ْنِم هللا دنع ًارجأ َمَظْعأ ٍةَعْرُج 8

 .«حيحصلا# يف مهب جتخم هتاورو «هجام نبا هاور

AAAمظك ْنَم١ :لاق ال4 هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نب ذاعم نعو (هريغل ح) (4) - ارو  

 روحلا ّنم ُهَرْيَخُي ىتح 2"![ةّمايقلا موي ] قئالخلا سوؤر ىلع هّناحبس هللا هاعد ؛ُهَدفْنِي نأ ىلع ٌرداق وهو ًاظْيَع

 . «ءاش ام نيعلا

 نب ميحرلادبع همساو - موحرم يبأ قيرط نم مهلك ؛هجام نباو «هنسحو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور
 رخآ يف ينعي] .ىلاعت هللا ءاش نإ موحرم يبأو لهس ىلع مالكلا يتأيو .هنع ذاعم نب لهس نع - نوميم

 . [هباتك

 مكّدحأ بضع اذإ» :لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر َرذ يبأ نعو (فيعض) (۷)- 1146 ۹

 .«غجطضيلف الإو ءُبضغلا هنع َبَهذ نإف .لسلجيأف ٌمئاق وهو

 :ليق دقو . وار د فك راجل الاس ا بدو د

 دواد نع ًاضيأ دواد بأ هاور دقو . ٌرذ يبأ نم عامس هل ظفحي الو «رذ يبأ نع همع نع يوري امنإ برح ابأ نإ

 حصأ وهو» :دواد وبأ لاق مث .ثيدحلا اذهب رذ ابأ ثعب لَو يبنلا نأ ؛””ركب نع دنه يبأ نبا وهو -

 . ملعأ هللاو .لوألا نم حصأ لسرملا اذه نأ ينعي :«نيثيدحلا

 ّيبنلا دنع ٍنالجر ٌبَتْسا :لاق هنع هللا يضر ِدّرص نب ناميلس نعو (حيحص) )۱١(  ؟70/84-

 اهّلاق ول ةمِلَك ملال يّئإ» : لاقف لك ئنلا هيلإ رف «هجادزأ ُفتلتو هه حيو ُبَصْعَي امدح ٌلعجف ب
 ام يرذت له : لاقف لك يبنلا ٌعمس نم لجر ٍلجرلا ىلإ ماقف . «(ميجّرلا ٍناطْيشلا يِ هللاب ٌوعأ) : ُهنع اذ بَّهَذل

 ناطيشلا ّنم هللاب ٌدوعأ) : هنع اذ َبهذَل اهلاق ول ةمِلَك ُمّلْعأل ينإ» :لاق .ال :لاق ؟ًافنآ لَك هللا وسر لاق

 ؟ينارت ًانونجَمأ : ٌلجرلا هل لاقف .«(ميجرلا

 هثيدح تدجو : متاح وبأ هيف لاق يراجلا دشار نب رمع نإف ؛هاو لب :تلق» )١75/١(: هلوقب يبهذلا هدرو .لاق اذك )١(

 )0٤۷۸(. ؟ةفيعضلا» يف جرخم وهو .«ابذك

 هجام نباو ؛25440و ۲۰۲۲) يذمرتلاو ؛(۷۷۷٤) دواد يبأ نم اهتكردتساو «(ةرامع) ةعوبطم نم اذكو لصألا نم تطقس (؟)

(EAD : 

 .(1571) «ةفيعضلا» يف هتجرخ دق ثيدحلاو . يجانلا هلاق .ينزملا هللادبع نبا وه (۳)
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 . لسمو يراخبلا هاور

 ا يلا دنع نال نسا : : لاق هنع هللا يضر ٍلبَج نب ذاعم. نعو (فيعض) (۸) - 1141-1
 ول ةميك ْمَلعأل ين ر : يَ دلي يبلا لاقف ءوبّضغ دش نِ عمي هلأ نأ يل لب ىنح ؛ًديدش ًابضغ امدح بضعف
 نم كب ُدوعأ يّ مهلا :لوقي» :لاق ؟هللا لوسر اي يه ام :لاقف .(بْضَملا نم دي ام هنع بهدل اهّلاق
 .ًابَضَع دادزي لعجو "كحَمو ىبأف ءهئرمأي داعم ٌلَعجَف :لاق .«ميجرلا ٍناطْيشلا

 اذه» : يذمرتلا لاقو . هنع ىليل يبأ نب نمحرلادبع ةياور نم مهلك ؛“ "يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 «باطخلا نب رمع ةفالخ يف ذاعم تام «لبج نب ذاعم نم عمسي مل ىليل يبأ نب نمحرلادبع ءلسرم ثيدح
 نإف '؟حضاو يذمرتلا هلاق يذلاو .«نينس تس نبا مالغ ىليل يبأ نبا نمحرلادبعو باطخلا نب رمع لتقو

 لبج نب ذاغم نأ دحاو ريغ ركذو ءةرشع عبس ةنس ىليل يبأ نب نمحرلادبع دلوم نأ ىلع لدي ام ركذ يراخبلا
 نع:ثيدحلا اذه ' يئاستلا ىور دقو ٠ ةرشع عبس ةنس ليقو '«ةرشع نامث ةنس ساومع نوعاط يف يفوت

 00 . ملعأ هللاو . لصتم اذهو . نك نب يب نع ىليل يبأ نب نمحرلادبع
 ا لاق ٌصاقلا لئاو يبأ نعو (فيعض) (4)- ۱۱٤۷-۲

 :٠ هللا لوسز لاق : لاق هنع هللا يضر ٌةيطع يج نع يبأ يئئّدح : لاقف ءًاّضوتف ماقف ٌكَبضْغَأف ءٌّلْجر
 .«أَضَوَتِلَ مكذحأ بضع اذإف ءءاملاب ُرانلا ًاَمطُت امّنإو ربل ني لل نافل ناو اا

 1 "5 ! .)وواداوبآ هاور

 (ربادتلاو نحاشتلاو رجاهتلا نم تالا اا
 e : ا هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع (حيحص) (1) - Vee موو

 ثالث قوق هاخأ َر َرْجْهَي نأ ملشمل لج الو ءاناوخإ هللا ابع اونوكو ءاودّساحَت الو ءاوضّعابتالو اوربا

 يف ئراخبلا دنع ومب: تلق . هنا رم نم رصخأ يراخبلا ظفلو ءملسم ظفل اذه امنإ» : يجانلا لاق فل
 هنم احح دقو ٠ .ملسمل ىرخأ ةياور يف وه امنإ (هجادوأ خفتنتو) : :هلوقو . (4781) دواد وبأ هاور كلذكو ؛؟قلخلا ءدب»
 : . لصآلا يف تناك ءاطخألا ضعب

 هدواد يي نم بيؤصتلاو «ىنعم الو هل هجو ال بيجع فيحصت وهو «؟ةرامعا ةعوبطم يف اذكو «(كحضو) :لصأآلا )¥(

 . جاجللا : :(كحملا) و .هل قايسلاو (8789) . ,

 1000000 0. . .ذاعم لعجف» :هلوق نود 1١171/1١4( /5) ؟ىربكلا ننسلا» يف 4؟7)
 .ذاش وهف ؛(ديمحلادبع نب ريرج) نيرخآلا نود هب درفت ؛(411و 0©941) ةبيش نبأ نباو ( 44و٠5 5(

 «ًافتا هيلإ رابشملا تاقثلا هدانسإ يف فلاخ دق ءدعجلا يبأ ن نبا وهو (دايز نب ديزي) هيوار نکل ءديج (۱۰۲۲۳) هدانسإ : :تلق (5)
 هنع هللا يضر درص نب ناميلس ثيدح هل دهشي ثيدحلا نم عوفرملا نكل . .هظفل قسي مل يئاسنلا نإ مث ءدانسإلا ذاش وهف :

 (Te) مانعمب دوعسم نبا ثيدح تحت «ريضنلا ضورلا» يف جرخم وهو ء(١۱) مقزب «حيحصلا» نم بابلا اذه يف روكذملا
 وهإامك - : هدهاوشب نسح» :اولاق مهنأ ولو !(448 /) ةثالثلا نوقلعملا هنسح «عاطقنالاب ثيدحلل فلؤملا لالعإ مغرو

 . .مهتكلو «رذعلا ضعب مهل اتدجول- مهنديد

 .۲٠ .نسح :ًاضيأ ةثالثا لاق كلذ عمو :(081) ؛ةفيمضلا يف هئايب ىرت امك نالوهجم هي : :تلق (9)
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 .ئئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلاو كلام هاور

 . "هئم رصخأ ملسم هاورو

 أدني يذلا مُهريخو ءاذه ٌضِرْمُيَو اذه ضِرْمُيف نايلي : هيف دازو «يناربطلاو (هريغل ص)

 . اهِهجَوب هنع ردي مالا نع نع ضارغإلا الإ ٌرْبادتلا ٌبسخأ الو» : كلام لاق . . .مالسلاب

 ملسمل لحي ال» : لاق اإ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر َبویآ يبأ نعو (حيحص) (۲)- اني شل

 .«مالسلاب ادبي يذّلا امهريخو ءاذه ٌضرُْيو ءاذه ضرْمُيف ؛ نايا ٠ لایل ثالث قوف هاخأ َرْجُهَي

 .دواد وبأو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور
 لحي ال» : ل4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳) - ۲۷۹۷ _ ٥

 . ًرانلا ّلخد ؛تامف ثالث ٌقوف رجه ْنِمَق «ثالث ٌقوف هاخأ َرْجْهَي ْنأ ملسمل

 . ملسمو يراخبلا طرش ىلع دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ترم نإف ثالث قوف ًانمؤم رجه نأ نمؤمل لحي ال» : 4 يبنلا لاق :دواد يبأل ةياور يفو (هريغل ح)

 جرخو «مئإلاب ًءاب دقف هيلع درب مل نإو «ٍرجألا يف اكرتشا دقف َمالسلا هيلع دَر نإف هيلع مّلسيلف هَقْليلَف ثالث هب
 . «رجهلا نم ُمّلسملا

 نوكي ال» :لاق ا هللا لوسر َّنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص نسح) (4) - ۲۷٩۸-۹

 . «همنإب أب دقف ؟هيلع ريال كلذ لك ؛ٍتارم ثالث هيلع مّلس هيَ اذإف ماي ة ثالث ّقوف ًاملسم َرجَْي ْنأ ملسمل
 .دواد وبأ هاور

 لج ال : ءال هللا لوس لاق : لاف هلا يشر راک نب ماش نمو أ عيحش) 87+ 70۹۳4۹۷

 نوكي ًائيَف امهلّوأو ءامهمارص ىلع اماد ام . قحلا نع ٍنابكان امها ءٍلايَل ثالث قوق ًاماسم رجه نأ لشمل

 ناف «ناطيشلا ٍرَخآْلا ىلع درو «ٌةكئالملا هيلع تدر ؛ةمالس هيلع درو لبي ملف مّلس ْنإو هل ةراقك ِءْيَمْلاب هَقْبَس

 .ادبأ ًاعيمج ةّنجلا الحدي مل ؛امهمارص ىلع اتام

 هنأ الإ ؛«هحيحصاا يف نابح نباو «يناربطلاو ىلعي وبأو .«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «دمحأ هاور

 . هةنجلا يف اعمتجي ملو ةنجلا الخدي مل» : لاق
 ناف ثالث ٌقوف امِرَطْصَي ْنأ ُلِجَي الل : للك هللا ٌلوسر لاق :لاق هنأ الإ ؛ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو

 ْمَلو هيلع دوي ملف مّلس وه ْنإو .هيونذ ْتَرْفَك هبحاص أدب امُهُّبأو دبا جلا يف اعجب ْمَل ؛ثالث ٌّقوف امرطْضا
 . «ناطيشلا كلذ ىلع درو ُكلَملا هيلع در ؛ةّمالس نبقي

 نع نيقيرط نم (۹/۸) هدنع تتبث دق اهنكلو «ىلوألا ةلمجلا ركذي مل هنأ يف الإ يراخبلاو ملسم ةياور نيب قرف ال :تلق ()
 نأ

 . سن
 يه مث :(5970) ةفيعضلا» يف تنيب امك ءاهتراكنل اهتفذحف ؛ةنجلا ىلإ قبسي مالسلاب أدبي يذلاو» : ظفلب ةدايز انه :تلق ()

 . فلؤملا قالطإ همهوي امك هريبكلا» يف ال ؛طسوألا* يف

 )٠٠٠/۳(. هآطوملا» يف (9)



Y3 ۳Aكسلا : كلَ هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هزيغل ص) (1)-  

 .منإلا نم اذه ءى دري ْمَل ناو رجالا يف اكرتشا آلا ةر امدح ملف ايلا ناف ماي ةٿ ةثالث قوف ٌرجهلا

 . هّنجلا يف ِناعمَتْجَي ال نارِجاهتُم امُهو اتام ْنإو - لاف هبا خالا هب ءابو

 . «دانسإلا حيحتصلا : لاقو- هل ظفللاو - «مكاحلاو ء4طسوألا» يف يناربطلا هاور

 الو ةاوربادتالا : لاف ج هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر بويأ يبأ نعو (فيعض) (۱)- ۱۹٤۸-۹

 e لورا ضرعأ الإو .ءامّلكت نإف «ٌتالث نينمؤملا ر ةه «ًاناوخإ هللا دابع اونوكو ءاوعظاقت

 . ؛امّلكتي

 .'يثيللا زيزعلادبع نب هللادبع الإ ؛تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 رجه ْنَم» لاق لل هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ديبع نب ةلاضف نعو (ةريغل حا (4) 707/59
 . اهتّمْحَرِ هللا ةكرادتي نآ الإ ءرانلا يف وهف ثالث ّقوف هاخأ

 . ؟حيحصلا» ةاور هتاورو «يناربطلا هاور

fمس لا نع هلا يضر يملسالادرذح يبأ نب دردح يارس يب نعو (عيحص) (4) نفك  

 e .«يمد ِكفَسَك وهف ؛ةنس هاخأ رجم نم : لوقي ةي يبنلا

 ش . يقهيبلاو دواد وبأ هاور

E | eT VIP fدق ناطيشلا ل لوقي 8  

 ْمُهَنْيَي شيرحتلا يف نكلو « وعلا ةريزج يف نوُصملا هب نأ س رشي
 . ملسم هاور

 . عطاقتلاو بولقلا رييغتو ءارغإلا وه :(شيرحتلا)

 هجاهتي ال لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو .(فوقوم ه هريغل ض) ۳ 7/54 )1١(

 .هيلع ملسيف هينا نأ ةعوجرو ؛هنم چرخ ام ىلإ چرب ىنح هنم امدح جرخالإ ؛ السإلا يف المتن دق الجربا

 . ديج دانسإب ًافوقوم يناربطلا هاور

 مالضإلا يف الخد نيلجر نأ ول»: : اک هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حیحص) 4 2 ۲۷٦٩ - )١١(

 ا ملل يح «ٌعجري ىتح مالسإلا نم ًاجراخ امهّدحأ ناكل ؛ارجتهاف

 .؟حيحصلا» ةاور هتاورو «رازبلا هاور

 » :لل هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ا ل د د

 ر نیش كلاب ڈرنا :یرشا روا تا یف جو رع دل رغ ء«سيمخو نينا [موي] لك يف لامغألا
r 

 . «احلطصَي یتح نْيَّدَه ")وكذا : لوقیف ُءاَنْحَش هيخأ نيبو ُهَبب ثناك

 : ا .«حيحصلا» رخآلا باتكلا يف وهر ؛رخآ ظل امهريغو «نيحيحصلا» يف ثيدحلا ()

 = : 010/1930 يجانلا لاق ««ملسم# نم حيحصتلاو «ىنعملاب ةياور هنأكو «(اوكرتا) ٠١(: /مايصلا 5) مدقت اميفو انه لصألا قفز

 للك



 .هوحنب هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو .- هل ظفللاو  ملسمو كلام هاور

 ال دبع لکل رفيف ٠ «سيمتلاو نيالا موي نجلا ٌباوبأ حتت : لاق كي هللا لوسر َّنأ :ملسمل ةياور يفو
 ىتح ِنْيَّده اورظنا ءاحلطضي ىح ِنْيَذه اورظنا :لاقيف ءٌءانْحَش هيخأ نيبو ُب ناك الجر الإ «ًشيش هللاب ُكِرْشُي

 ١١[. /مايصلا 6 ىضم] . «احِلَطْصَي ىَّتح نيذه اورظُنأ :٠ احِلطْصَي

 يف ضرألا ٍلهأ ٌُنيواود حَسن در» : لک هللا لوسر لاق : هظفلو يناربطلا هاورو (فيعض) (۲) - ل544

 هيخأ َنيبو هتي لجو الإ ؛ًاثيش هللاب ُكلرشب ال ملسم لَكِ رغب «سيوخو نينا لك يف ِءامگلا لهأ نيواود
 ١١[. /موصلا 5 ىضم] . (ءانْحَش

 ءًاموي نيعبرأ هئاسن ضعب رجه ةه يبنلا نإف «ءيشب اذه نم سيلف هلل ةرجهلا تناك اذإ» :دواد وبأ لاق

 ىهتنا «ثام نأ ىلإ هل ًائبا رجه رمع نباو
erfم نانا رعنا لاف ككاللا لويز ذأ ام هللا ينير ياخ نمر یی 512  

 ىتح مهنئاغضب ٍنئاغضلا لهآ ردو «هيلع باف ٍبئات ْنِمو ههل ٌرفغيف رفغتلم ْنِمق «سيمخلاو ٍنينثالا

 . "اوبو

 . [كاته ىضم] . تاقث هتاورو ءةطسوألا» يف يناربطلا هاور

 .داقحألا ىه : نيتمجعملا نيغلاو داضلاب (نئاغضلا)
 هللا ٌملّطي" : لاق ال بتلا نع هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (حيحص نسح) (18) 7151/40

 .«ٍنِحاشُم وأ كرش الإ هح عيمجل رفيف هَابْنَس ني فضل ًةلل هقلَح عيمجج ىلإ
 . يقهيبلاو «ةهحيحص» يف نابح نباو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ٠- )11(-7078يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هظفلب هجام نبا هاورو (هريغل ص) .
 ؛هوحنب هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ e نم يولاو ةرازبلاوزا رخل م7181 11010 - 4

 ساب الواتساب

 اک هللا وسر ىلع لد : تلاق اهنع للا يضر ةشئاع نع يورو (ادج فيعض) (40- 1791-4

 «يتابحْيَوص ضعب يتأي هنأ تئن ةديدش ٌةَريغ ينَدَحآَ ءامُهَسِيَلف اق نأ ْمِيَتَْي مل م هيو هنع .عضوف

 تنأ !يّمأو يباب :ثلقف . ءادهشلاو ٍتانمؤملاو نينمؤملل ُرِفغتسي (ِدقرْعلا عيقب) عيقبلاب هثكَرذاف هنأ جرف

 ب «ٍلاع لفت يلو «يترْجح ُتْلخدف ٌتْفرصناف !ايندلا ٍةجاح يف انأو «كّبر ةجاح يف

 َتْمَق نأ ْمَت متت ْمَل مت كيبوث َكنع َتْعَضوف يبن !يمأو يبأب :ثلقف . «؟ةشئاع اي ٌسْمَّنلا اذه ام» :لاقف

 اذهل هبنتي ملو .؛هرَّخأ اذإ :ًاوكر هركري هاكر :لاقي .اورخأ :يأ لصو ةزمه هلوأ يف ةزمهلاو فاكلا مضو ةنكاسلا ءارلاب وه»
 !!ةدايزلا اوكردتسي مل امك ؛كانه الو انه ال !مهتداع يه امك ةثالثلا نوقلعملا حيحصتلا

 «يناربطلا طسوأ» و )۲۸۲/١( ةيرينملا يف امك هُدَرْيو» :هباوصو (فيعضلا ؟1/١١) ةقباسلا ةعبطلا يف اذك )0
۷Y[ش] .(¥4 . 

 .اهقبقحنل اهل ًادادعإ ةخسن هنم تخسنتسا دقو :«لوزنلا ءزج» يف ينطقرادلا مامإلا ثيداحألا هذه جرخأ دقو :تلق 7
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 . ٌعَتصت ام مضت (عيقبلا) ب كبار ىتح < : يناير لشعب ينات كلا نط ديد ٌةريخ ياف ءامهتسيلف

 ةليل هذه :لاقف ٌمالسلا هيلع:ليربج ينانأ !؟هلوسرو كيلع هللا فيحي نأ َنيفاخت تنكأ !ةشئاع اي» :لاقف

 ىلإ الو كرش ىلإ اهيف هللا رظني ال .©' الك متغ ر روعش دّدعب .؛رانلا ّنْم ُءاقّتَع اهيف هللو ءنابعش نم ٍفصنلا

 هنع عضو مل : :تلاق . «رْمخ ِنِمْدُم ىلإ الو «هيدلاول قاع ىلإ الو ٠ «ٍليسُم ىلإ الو ؛مجر عطاق ىلإ الو ءنحاشم
 ءاليوط اليل دجسف اقف !يئاو يباب ممن : تلق .«؟ليللا هذه ايق يف يل نينَذأت !ًةشئاع ايد : يل لاقف هيو

 يف لوقب هّيعمسو تحرق قرح «هيمدق ناب ىلع يدي ٌتعضوو ةا نقف « ضب دق هنآ ُتْدَبَظ ىتح

 ًءانث يصخأ ال ٠ «َكُهجو ّلج «َكنم كب دوعاو «َكِطَخَس ْنِم اضرب ٌدوعأو ا :هدوجس

 .معت :ُكلقف . ؛َييمَلَت !ةشئاع اي» :لاقف ههل هنر حصا الف . ةَكِسْفَن ىلع َّت تينا امك تنا «كيلع

 .«ووجسلا يف يد نأ ينرتاو يهل السلا هيلع لير يجف ؛ٌنهيمَّلعو َنهمّلعتا : لاق
 .يقهيبلا هاور

Îٌعلَطي» : لاق كي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (فیعض) (6)- 1767 -  

 .«سفَ لئاقو « نحاشم : نيا الإ هدابعل رغيف ءنابْعَش نم ٍفصنلا ًةليل هَقْلَح ىلإ لجو رع هللا

 . ۴۸ /مايصلا 5 ىضم] .نيل دانسإب دمحآ هاور

 فطلب يف : لاق للا نيل رع ةرم نب ريثك نع لوحكم نعو (هريغل ص) ٠-:/70 )۱١(

 .(ٌيحاشُم وأ كرشم الإ ؛ ؛ضزألا لهل لجو رع هللا ُرِفَْي نابعش ْنِم

 : «ديج للسرم اذه» : لاقو يقهيبلا هاور

 ا ETE (ظفاحلا لاقل :(هريغل ص) (۱۷)- ”الالا ٠

 لوت «َنينِمؤمْلِل رفيف ؛نابعش ْنِم فصلا َهَلْيَل هدابع ىلإ هللا ٌعلطب» : لاق لي ئبنلا نأ ؛هنع هللا يضر

 . ةومكي ی معیفوب دقسلا لذا كيو .َنيرفاكلا

 . ديج لسرم ةبلعث يبأو لوحكم نيب ًاضيأ وهو" : يقهيبلا لاق
 نع ثالثا نكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع ٍنبا نعو (فيعض) (7)- 158-0١

 نکی ملو ر الا كرتوب :ٌءاشب ْنَمِل كلذ ىوس ام هل رفعي هللا ّنإف نه ةدحاو هيف نکي م

 .هيخأ ىلع ُدِقْحي لو «ةَرَحَسلا عَ اراب

 . ميلس يبأ نب ثيل ةياور نم «طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاوز

 وسر ماف : :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ّنأ ؛ثراحلا نب ءالعلا نعو (!فيعض) (/)- ۲ ٦6

 ةماهإإ تكرس یئ كنق كلذ كبار اًملف ء ضيف دق هلا ُتِْنَظ ىتح دوجْيسلا َلاطأف « « ىّلصف يللا َنم كي هللا

 : لاق هيالص نِ عرفو دوجسلا نم هسأر مفر الف «ٌتْعَجرف ؛كّرحَتف

 .هنع هللا يضر (يبلكلا ةيحد) بسن اهيلإو «نميلا لئابق نم يهو (ِبْلَ) ةليق : يأ )١(

 . ناكورتم هيف ؛ًادج فيعض هدانسإو :(78177 /۳۸۳ /8) «بعشلا# يف : تلق (۲)

1۰۸ 



 لوسر اي هللاو ال :تلق .«1؟كلي ساخ دق ال ّيبنلا َّنأ ٍتْنظأ !- ٌءاریَمُح اي وأ - ةشئاع اي» (فيعض)
 .ملعأ هلوسرو هللا : تلق .«؟هذه ٍةليل يأ نيردتأ» :لاقق .ةلووجس ٍلوطل تضيق كنأ ُثنظ يئكلو !هللا

 كفغيف ءنابعش ْنم فصلا ٍةليل يف هدابِع ىلع لطب لجو ّرع هللا نإ «نابعش ْنم فصلا هليل هذها :لاق

 .«ْمُه امك ٍدَّقحلا لهأ ٌرُخؤيو «ٌَنيمجْرتسملا ٌمَحريو «نيرفغتسملل

 نم هذخأ ءالعلا نوكي نأ لمتحيو «[كانه ىضم] .«ديج لسرم اذه» :لاقو ًاضيأ يقهيبلا هاور
 ةمجعملا ءاخلاب ينعي «هب ساخ دق :هقح هتؤي ملف هبحاصب ردغ اذإ لجرلل لاقي» :(يرهزألا لاق) .«لوحكم

 .«ةلمهملا نيسلاو

 ال ٌةئالث» :لاق لك هللا لوسر نع امهنع هللا يضر سابع نبا نغو (فيعض) (۸) 159068 - ۳

 ناوحأو « طخاس اهيلع اهُجوزو تتاب ٌةأرماو «نوهراک هل مهو ًاموق 1 لجر ارش مهسوؤر قوف مهتالص عفترت
 . «نامراصتم

 ...u ةالص مهل هللا ٌليقي ال ةثالث» : لاق هنأ الإ ؛؛هحيحص» يف نابح نباو هل ظفللاو - هجام نبا هاور

 .[۲۸ /ةالصلا 5 ىضم] .هوحن ركذف

 .؛ىلاعت هللا ءاش نإ ليوطلا سنأ ثيدح «دسحلا باب# يف ۲١[ /انه] يتأيو» : (ظفاحلا لاق)

 (!رفاک اي :ملسمل هلوق نم بيهرتلا) 1 1

 ٌلجرلا لاق اذإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (۱)- ۲۷۷۲ - ٤
  ؛هيلع ْثَعَجَر الإو لاق امك ناک ْنِإف ءامهّدحأ اهب َءاب دقف !ٌرفاك اي : هيخأل

 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور
 اعد نمو : لوقي كي هللا لوسر ّعمس هنأ ؛هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حيحص) (۲) - ماب ا

 . ؛هيلع ٌراح الإ ؛كلذك ّسيلو !هللا ودع : لاق وأ ٍرْفُكلاب الجر

 .""7ثيدح يف ملسمو ؛يراخبلا هاور

 . عجر :يأ ءءارلاو ةلمهملا ءاحلاب (راح)

 ٩  )۳(- ۲۷۷٤هيخأل لاق ْنَم» :لاق لك هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) :

 «امُهّدَحَأ اهب ءاب دقف !رفاك اي

 .يراخبلا هاور

 رفكأ ام» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (هريغل ص) (4)  ؟الاله 401

 .؛هریفکتب رک الاو أرفاك ناك نا : اهي امدح ًءابالإ ؛ٌالجر ٌلجر
 . ؛هحيحصا يف نابح نبا هآور

 َعياب هلا : هرب هنع هللا يضر كاحضلا نب تباث َّنأ ؛َبالِق يبأ نعو (حيحص) (0) - ۸ - ۲۷۷١

 .(۲۸۹۱) ؛ةحيحصلا" يف جرخم وهو ؛«هيلع تدترا الإ» :(5010) يراخبلا ظفلو «هل ظفللاو : تلق 0(

۹ 



 وهن كت بزا اانا رين ب نمي ىلع فاح نق :لاق ةي هللا لوسر نأو ءةرجشلا تحت ةا هللا لوسر

 ءولتقك نمؤملا ْنعلو ُكِلْمَي ل اميف رذن ٍلجر ىلع سيلو «ةايقلا موي هب َبّذُع ٍءْيشب ُهَسْفَن لتق نمو لاق امك

 .«ةمايقلا موي هب َبّذُع ءيشب ُهَسْن َمَبَذ نمو « هلك وهف ٍرْفُكب ًانمؤم ىمر ْنَمو

 ١ . ملسمو يراخبلا هاور

 ىلع ّسيِل» : لاق ةَ ّئبنلا َّنأ :هظفلو «هححصو يذمرتلاو «راصتخاب يئاښنلاو دواد وب هاورو (حيحص) .

 هبَّدَع ءٰيَشب هسفن لق ْنَمو «هلتاقك وهف ركب ًانموُم َفَذَق ْنَمو هلتاقك ٍنمؤملا ْنِعالو «ُكِلْمَي ال اميف ٌرذن ِءْرملا
 ٠١[. /دودحلا ۲١ ىضم] .؛ةَمايقلا موي ِهّسْفَت هب ّلتَق امب "هللا

VV £14اذإ» :ِلَك هللا وسار لاق : لاق عب هللا يضر نصحت نب زنط نعو (هريقل )>  

 . «هلتقك وهف اًرفاك اي :هيخأل ٌلجرلا لاق

 1  تاقث هتاورو «رازبلا هاور

 يهنلا يف يف ءاج ام ضعبو ءامهريغ وأ [ةباد وأ] ناك ايمدآ «نيعمل اميس' نعللاو بابسلا نم بيهرتلا) - ۳

 (كولمملاو ةنصحملا فذق نم بيهرتلاو ؟حيرلاو ''”ثوغربلاو كيدلا بس نع

 الاق ام ٍنابمسملا» :لاق يو هللا لوس َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره نبأ نع (حيحص) (1)- ۲۷۷۸ ٠

 . موّلظملا ىّدعَتَي ىتح ؛امّهنم ءىدابلا ىلغف
 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ٠ 55 هللا وسو لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيجص) .O) ؟الالش |

 . هرفك ةلاتقو ءٌقوسُف ملشملا

 1 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 ىلع ٍفِرُْملاك ملشسلا ُبابس» :: لاق هعفر ورمع نب هللادبع نعو (نسح) (۳) ۲ -70786 

 . اةكَلهلا

 : .ديج دانسإب رازبلا هاور

  )4( - YVAN fFلجرلا اهلا ين اي : تلق : : لاق هنع هللا يضر رامح نب ضايع نعو (حيحص) :

 «نايذاكتيو «ِنارتاهتي ٍناناطيش ٍنابتنسلا» : لاق ؟هنم َرِصَتْنأ نأ ساب ْنِم ّيلعأ «ينود وهو يمس .!

 .«(هحيحصا يف نابح نبا هاور

 ؛ : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر «*”هللادبع نعو .(فيغض) (۱) 1584 4

 9 لقفل ل اوفو »ب ؛ كانه مدقت اذكهو ا «(بذُم : لصالا ۲

 1 1 1 .[طقف] ؟حيحصلا' يف هثيدح قفز

 : ١ 1 .؟فيعضلا" يف هثيدح رظنا ةفإ

 .[طقف] «حيحصلا# يف هثيدح (4)
 : = نم (5737//0019 /4) «يقهيبلا بعشق يف هنأ هديؤيو . )١/195( يجانلا لاق امك ؛ E عي زتس نئاووم 2(
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 .«هللا رس قرح ؛ِرْجّه ةملك هبجاصل امهّدحأ لاق اذإف « لجو رع هللا َنم رس امهنيبو الإ ِنْيَمِلْسُم

 .«فوقوم باوصلا» :لاقو «ًاعوفرم اذكه يقهيبلا هاور

 .هشجفو مالكلا ءيدر وه : ميجلا نوكسو ءاهلا مضب (رْجُهلا)

 ردي الجر ٌثيأر : لاق هنع هللا يضر ميل نب رباج ّيَرُج يبأ نعو (حيحص) . + - ۷۸۲ )٩(

 اي ٌمالسلا كيلع :ُتلق . هك هللا لوسر :اولاق ؟اذه ْنَم : تلق .هنع اورّدص الإ ًائيش ُلوقي ال «هيأر ْنع ٌسانلا

 :لاق . «َكِيَلَع ٌمالسلا :ْلُق ءٍتّيملا ُهبحَت (مالسلا ٌكيلع) [نإف] «ٌمالسلا كيلع : لق الد : لاق !هللا لوسر

 53101 ٌكنع هفشك ؛ُةْوَهدف رص كّباصأ اذإ يذلا هللا لوسر انأ» :لاق ؟هللا ٌلوسر َتنأ :ُتلق

 ْدَهْغا :ٌتلق :لاق .«كيلع اهّدر ؛ُهَبْوَعَدَف «كُدلحار ْتَلَضَم «قالف وأ رفت ضرأب تنك اذإو « كل اهتبنأ ؛ُهَتْوَعدف

 ّنم ٌَنَرَقحَت الو» : لاق .ًةاشالو ًاريعب الو ءأدبع الو ارح هدعب ت تس امف [:لاق] . «ًادحأ نس ال» :لاق . ّيلإ

 ءيناسلا ِفْضِن ىلإ كرازإ ْعَقدا «قورعملا نم كلذ لإ ؛ َكّهُجو هيلإ طسبنُم َتْنأو كاخأ مّلكت ْنأو «ٍفورعملا

 كمت ورنا ٍنإو ءةَلْبِخَملا بحي ال هللا َّنإَو ةَلْيِخَملا ّنم اهَّنِإف «رازإلا لابشإو كالو «نيبغكلا ىلإف َتْيَبأ نإف

 . «هيلع كلذ لابو امّنإف .هيف ُمَلْعَت امب هرعت الف «كيف ُمَلْمي امب كَرّبَعو

 ,اهحيحص) يف نابح نبا .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو « هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 .ارصتخم يئاسنلاو

 ِءيشٻ هرعت الف «كيف هُمَلْعَي ءْ يشب َكرّبع ٌقرما نإو» : هيف لاقو «هوحن ناّبح نبال ةياور يفو (هريغل ص)

 .ًاناسُنإ الو ٌةَباد كلذ دعب بيس امف :لاق .هًائْيَس يك الو كل هئّجأو هيلع لابو نوکی هغدو «هیف ِهُمَلْعَت

 : (ةّليخَملا) .لزني مل وأ ثيغ لزنأ ءاوس «ًاتيش هيف ضرألا تبنت مل يذلا طحقملا ماعلا يه :(ةسلا)

 . سانلا راقحتساو ربكلا وهو :(لايتخالا) نم ةمجعملا ءاخلا رسكو ميملا حتفب

 نه : لكي هللا ُلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع. (حيحص) (5) 7078# --5

 ٍلجرلا ابأ ٌبسَي» :لاق ؟هيدلاو ٌلجرلا ُنَمْلِي فيكو !هللا ّلوسر اي :َليِق . ويدلاو لجرلا َنعلي نأ رئابكلا ربك نم

 . هه ٌبُسيف ُهَنَأ ٌبسيو «هابأ تسي
 .[7 /ربلا 1١ ىضم] .هريغو يراخبلا هاور

 ينبني ال» :لاق كي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (7) - ۲۷۸4 - ۷

 . ناكل َّنوكي ْنأ ٍقيّدِصِ

 .هريغو ملسم هاور

 . ؛َنيِقيُدِص َنيِناَّعل اونوكت نأ ُعمَتْجَي الا : لاق :هظفلو «هححصو مكاحلاو (حيحص)

 ُنَمْلِي وهو رب يبأب ل بنل رم :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (۸) - ۸ - ۲۷۸٩

 نبا نع ةاورلا نم - يفوكلا ينادمهلا وهو - اذه ورمعو ءاعوفرم هللادبع نع «ةملّس نب ورمع نع ؛دايز يبأ نب ديزي قيرط

 ١. ةيعض  يمشاهلا يشرقلا وه اذه ديزيو ؛(۲۷۷-۲۷۸ /۱۰) يناريطلا ةياور كلذب تحرصو «دوعسم
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 ٍذيموي:هنع هللا يضر ركب وبأ َقتَعف .'ةبعكلا ٌبرو الك !؟ٌنيقيّدِصو َنيِناَّمل» :لاقو هيلإ َتَقَتلاف ءهقيقر ضعب

 1 .ٌدوعأ ال : لاقف لي ٌيببنلا ىلإ َءاج مث :لاق .هقيقر ضعب ١
 .يقهيبلا هاور

 ٌنوكياال» : هلو للا لوس لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (9) 5085-69

 : ,  .؟ةمايقلا موي ًءادّهش الو َءاعَمُش َنوناّعللا

 0 : .«ةمايقلا موي» : لقي ملو دواد وبآو ملسم ءاور

 نوكي ال» : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر © ا سوا ی 019+ 20000
 ١ .هًاناًعل ٌنِمْؤَملا

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 !هللا لوسر اي :ثلق لاق هنع هللا يضر ©0يميَجملا زوُمْرُج نعو (حيحص) -)١11( نيك °1

 . «ًاناَكل نوكت ال [نأ] ٌكيضوأ» : لاق ؟ينصؤأ

 اهب ةلكتو متاح ين نإ اهححص دقو ء زومرج نع ةذوه نب [هللا] ديبع ةياور نم يناربطلا هاور

 000 .َّمسُي ْمَل الجر امهنيب لخدأف ؛دمحأ هاورو .2*”تاقث هتاورو «هزيغ
 الد : لب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو (هريغل ح) (۱۲)- ۲۷۸۹ - ۳۲ ۰

 < ' . «رانلاب الو ءهبضغب الو ءهللا ةنعلب اونعالت
 هوور . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو .«حيحص نسح ثيدخ» :لأقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 i . هم هعامس يف فلتخاو «ةرمس نع يرصبلا نسحلا ةياور نم مهلك

 نما: هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كاَحَّضلا نب تباث نعو (حيحص) (18)- ۲۷۹۰ 40
 اتال موي بتل ؛ ءْيَشِب سفن ّلتق نمو «لاق امك وهف اممم بذاك مالشإلا ريغ لمي نيمي ىلع فّلح

 ول يروه خبل ءُكِلْمَي ال اميف ردن لجر ىلع سیلو

 يآ نیا ء(۳1۹) درفملا بدألا# يف يراخبلا' هجرخأ دقف ءةعجنلا دعبأ دقلو ء(١۲۹/٤١٠١ /4) «بغشلا» يف : تلق )0(
 . . حيحص هدنسوأ )٤/ 1١/57-1(( ؛تمصلا" يف ايندلا 1

 ثيدح ظفل كانه تركذ.دقف ۰ ا ا نبال «ةنسبلا جيرخت» رظنا «تبثأ ام باوصلاو (دوعسم نبا) :لصألا (؟)
 . ةمئألا نم هجّرخ نمو دوعسم نبا

 نع لا لادلابا- ةدوه نب ديبع ةياور نم» . . ."ينهجلا ذومرج» :(147/5) ةيريزملاو 1١( /5) ةقباسلا ةعبطلا يف (۳)
 «ريكلا مجعملا» ون(1711/044/1/1) ؟ليدعتلاو حرجلا» يف امك «تبثملإ هبارص ءأطخ وهو ؛اذومرج
 نم هريغو ؛(۷۱/۸-۷۲) هدئاوزلا عمجم» و )٤۷1/١( «ةباصإلا» و )١/6( «دمحأإ دنسم» و (۲۱۸۲- 7

 .[ش] . ان ا  ةباحصلا بك

 .[ش] .قباسلا شماهلا رظنا (5)

 .(1/41/9) ؟تمصلا# يف ايندلا ينبأ نبا هاور اذكو :تلق (5)

 .(441)«ةحيجصلا» يف ثيدحلا عم هتجرخ « حيحص لسرم دهاش هل نكل :تلق ()
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 1١[. /انه] مدقتو . ملسمو يراخبلا هاور

 نعل لجرلا انّيأر اذإ انك : لاق هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس نعو (حيحص) ٤ 1/41 )١4(

 ٠ .رئابكلا ّنِم ًاباب ىتأ دق ْنأ اير «هاخأ

 .ديج دانسإب يناربطلا هاور

 دبعلا نإ» : ءا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ح) ٥ ۲۷4۲ _)١16(

 ءاهنود اهُباوبأ قلغتف ضرألا ىلإ طبهت مث ءاهنود ءامسلا ُباوبأ قلع ءءامسلا ىلإ ٌةنعللا تدعص ًائيش َّنَمَل اذإ

 . «اهلئاق ىلإ ثعجر الإو ءًالهأ ناك نإف ءَِمَل يذلا ىلإ تعجر ًاغاسم ذجت مل نإف «ًالامشو ًانيمي ذخأت مث

 .دواد وبأ هاور

 اک هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ح) (15)_ ۲۷۹۳ _ 8

 اي :ثلاق الإو ءاكلْسَم هيف ُتدّجو ؤأ «ٌاليِبَس هيلع ثَباصأ نف ؛ هيلإ ْتّهجٌو ْنَم ىلإ ْثَهُجُو اذإ َةنمَّللا نإ :لوقي
 .«ٍتْنِج ُثيح ْنِم يعجزا :اهل لاقيف :ًاليبس هيلع ذج ْمَلو ءًاكلْسَم هيف ذجأ ْمَلف ناف ىلإ ُتِهُجُو !ٌّبر

 : ىلا هللا ءا نإ يع داسو هة فو نبع اوز

 يف ةي هللا لوسر امنيب :لاق هنع هللا يضر ٍنيصح نب نارمع نعو (حيحص) (۱۷) - ۷ - ۲۷۹٤

 ام اوذخ» :لاقف ال هللا وسر كلذ عمسف ءاهطَملف ْتَرِحَصضَق ءةقان ىلع راصلألا َّنِم ٌةأرماو «هرافشأ ٍضعب
 .دَحأ اهل ضِرْعَي ام سانلا يف يشْمَت نآلا اهارآ يئاكف :نارمع لاق .«!ٌةتوعلم اهَّنإف اهوعّو اهيَلع

 1 .هريغو ملسم هاور

 «هّريعب َنعلف الڳ يبنلا عم ّلجر راس :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (هریغل ح) (18) ۲۷۹۵ - ۸

 . (ِنوُعْلَم ريعَب ىلع انعم رست ال !هللا دبع اي» : لب ٌئبنلا لاقف

 . ديج دانسإب ايندلا يبأ نباو ىلعي وبأ هاور

 ٍرفس يف ب هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۱۹) - 19/458

 .«اهيف ٌبيِجُأ دقف ءاهْرُخأ» :لاقف .انأ :ٌلجرلا لاقف .«؟ةقانلا ُبِحاص َنيأ» :لاقف ءّدقان لجر نعّلف ثيسي
 ١ .ديج دانسإب دمحأ هاور

 : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ينهُجلا دلاخ نب ديز نعو (حيحص) ۰ _ ۲۷۹۷ - )7١(

 . ؟ةالصلل ظقوي ِهّنإف ؛كيدلا اوُيسَت ال»

 . ؟ةالصلل وُعْدَي هتاف :لاق هنأ الإ ؛«هحيحص» يف نابح نباو زادة

 . ًالسرمو ًادئسم يئاسنلا هاورو

 لوسر دنع حرص ًاكيد َّنأ :هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (۲۱) - 7098-0

 . ؟كيّدلا ٌبس نع ىهنف» «ٌلجر ُهّبسف ال هللا

 . ةالصلا ىلإ وعدي هنإف ؛ُهَبْسَت الو ُهنَمْلَت ال» : هيف لاق هنأ الإ ؛يناربطلاو ءهب سأب ال دانسإب رازبلا هاور

 ْنم ًابيرق خّرص ًاكيد نأ :امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع نعو (هريغل ص) (۲۲) - 7/44 5
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 كر اب لكي هللا ٌلوسر لاقف . هللا ٌمهللا : ٌلجر لاقف هلكت هللا لوسر

  روصنم نب دابع الإ .؛«حيحصلا) ةاور هتاورو «رازبلا هاور

 علل هررصال :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۲) - ۱۷ - ۰ ۳

 الصلل ءايبنألا نم ًايبن تهب اهنإف ؛ اهنعلت ال» : اف يبنلا لاقف ءاهنعلف ٌثوُعْرُ

 ويصل لل دیا نایت أ لف اه هست ال : «رازبلاو «- هل ظفللاو - ىلعي وبأ هاور

 .«"!ميهاربإ نب ب ديوس الإ ؟«حيحصلا" ةاور هتاورو

 .«ةالصلل ظقوتاهنإ : لاقف ةا هللا لوسر دنع ٌتيغاربلا ترك : هظفلو ء«طسوألا» يف يناربطلا هاورو

 .ريشب نب ديعس الإ ؛تاقث يناربطلا ةاورو

 انْئَذاف ًالزنم انت :لاق هنع هللا يضر بلاط يب بأ نب يلع نع يورو (عوضوم) )٣( د :3 1798-4٠

 .«هللا ٍرْكذِل مكتظقيأ اهنإف ؛5 ةادلا تَمْعنق اهوُيستال» : ل هللا ٌلوسر لاقف ءاهانُببَسف «ثيغاربلا

 : .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هللا ويسود يرلا نمل الجر نأ : : امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نعو (حيحص) (۲۳)- كم

 : , .«هيلع ةلشللا ٍتَمجر ؛ لهب هل سيل ايش نعل ْنَم ٌةرومام اهّنإف ؛ حيرلا نمت الا :لاقف يي

 دحأ ملعُ ال «بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو ««هحيحص» يف نابح باو «يڌمرتلاو دواد وبأ هاور

 كا ءامهريغو ملسمو يراخبلا هب جتحا «ةقث اذه رشبو» :(ظفاحلا لاق) .ارمع نب رشب ريغ هدنسأ

 . . ؛احيرج

ESسلا اوي :لاق لو نلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (عيحص) (14) - ۰  
 الإ هللا مر رح يتلا سفنلا لتقو رحشسلاو ءهللاب كرشلا» :لاق ؟َّنُه امو !هللا وسر اي :اولاق . «تاقبوملا

 .«تاتمؤملا ٍتالؤاغلا ٍتاّصخملا فذقو «فخرلا موي يوَلاو هيلا لام ُلكأو ءابرلا ُلْغأو ؛ّقحلاب

 ١١[. /داهجلا ١١ ىضم] . . ملسمو يراخبلا هاوز

 :ةايقلا موب هلا دنع رئابكا أ نو" : لاق نميلا لهآ ىلإ هبتك يذلا ل5 يبنلا باتك يفو +: 3

 ٰيمرو ؛نيدلاولا قوقعو «ٍفخزلا موي هللا ليبس يف ٌرارفلاو ءّقحلا ٍريغب ةّئمؤملا سقنلا لتقو ءهللاب كارشإلا

 56 ثيدحلا ؛ِرْحّسلا ُمَلعتو « ةتصحملا

 یضم] .هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ ثيدح نم «هحيحص» يف نابح نبا هاور
 : ` .[كانه

 ٍءْيَشب أرمأ رك ْنم١ : لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (؛قيعض) (4) 17+98 4

 . «هيف لاق ام دامب يتأي ىتح ؛ ميجران يب هل هجن ياقوت

 قيرط نم (؟ /4 /5) «ةاميإلا بغش بغشا يف يقهيبلاو «(۱۲۴۳۷) «درفملا ٠ .بدألا» يف ًاضيأ يراخبلا هاور هقيرط نمو : تلق 0(

 . ريشب نب ديعس



 119 /انه] هللا ءاش نإ «ةبيغلا يف هريغو وه يتأيو .©' ”ديج دانسإب يناربطلا هاور

 :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲۵) - 1807-8

 . لاق امك َنوكي نأ لإ ؛ ةمايقلا موي حلا هيلع ماقُي انزلاب ُةَكولْمَم فَّق ْنَم»

 ١١[. /ءاضقلا ]7١ «ةقفشلا» يف هظفل مدقتو «يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

E Ne fraهل ثعدف ىل ٌةّمع راز هلأ : هنع هللا يضر صاعلا نب ورع نعو  

 له !ًاميظع ِتلق دقل !هللا ّناحبس :وُرْمَع لاقف !ًةيناز اي يلجعتست الأ :تلاقف «ةيراجلا ِتاطْبأف « ماعطب

 وأ «لاق ةأرْما وأ ٍدْبِع امّيأ» :لوقي ل هللا لوسر ٌُثعمس يْنإ :ٌلاقف .هللاو ال : : تلاق ؟ًانز ىلع اهنم ِتْمَلَطا

 . ؛ايندلا يف َّنُهَل ّدح ال هلال قمايقلا مو اهئديلو اهُنَدَلَج ؛ًائز ىلع اهنم غلطت ْمَلو !ٌةيناز اي :اهتديلول ثلاق

 "هتم كورتم نوراه نب كلملادبعو فيك» :(ظفاحلا لاق) . «دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلا هاور

 .انه اهْدِعُن مل بابلا اذه نم ثيداحأ ٠١[ /ءاضقلا 7١1 «ةقفشلا» يف مدقتو

 (رهدلا بس نم بيهرتلا) 5

 هللا لاق» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) - ۱ _ ۲۸٠۳

 . هراهّتلاو ليللا يدّيب ُرْهّدلا انأو ءًرهدلا مدآ ونب تبسي : ىلاعت

 . هامُهّمْضَبَق تعش اذإو ءهَراهَو ُهَلْيَل ُبْلقأ» :ةياور يفو

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور
 . هُرْهَّدلا وه هللا نإف ؛ ارا مكذع بس ال» :ملسمل ةياور يفو

 ."رهَّدلا وه هللا ناف ؛ِرْهّدلاَةَيبَح :اولوقت الو ءمْركلا بدلا اوج ال» : يراخبلل ةياور يفو (حيحص)
 ؛ مّدآ ُنْبا ينيذؤي : لجو رع هللا لاق» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (۲) - ۲۸۰۴ ۲

 .«ةَراهنو ليل بلآ ءرْهدلا انآ يّنإف ؛ رهدلا ةَْبَح اي : مكٌدحأ لي الف !رْهَذلا ةَبَخ اي :لوقي

 .«ملسم طرش ىلع حيحص"» :لاقو "مكاحلاو «دواد وبأ هاور

 . ؛ًرْهَدلا وه هللا نف ؛ رهدلا بيخ اي مكدحأ لقي ال١ :لاق لكي هللا وسر َّنأ ؛ًارصتخم كلام هاورو (حيحص)

 «ينضرقب ملف يدبع ٌتضرقتسا :هللا لوقي» :َِي هللا لوسر لاق :مكاحلل ةياور يفو (هريغل ص)

 . «رهدلا انأو !هارهداو !هارهداو : لوق «يردي ال وهو يدبع ينمتشو

 . (باب -۱۹) رخآ ينأيو ۸(۰ /ءاضقلا-۲۰) يف مدقت امك هريغو فيعض هيفو !لاق اذك (۱)
 «لاجد : هيف ليق لب ؛قافتاب كورتم [ةرتنع نب نوراه نب ينعي] كلملادبع لب : تلق» )٤/ ۳۷١(: يبهذلا لاقو ()

 ًاروصق هللا همحر فلؤملا نم جيرختلا اذه يف نإ مث .«امهتضبق تش اذإو» :دازو مكاحلا الإ مامتلا اذهب هوري مل :تلق (۳)

 ظفاحلا اذهل هبتي ملو «29179) ؛ةحيحصلا» يف هتنيب امك هتدايزو مكاحلا ظفلب ملسم هارر ثيدحلا نأ اهمهآ ءًاماهوأو

 . ةثالثلا ةدلقملا هلب «يجانلا

 "كردتسملا" و ۲۹١( /۳) ةيرينملا يف امك ؛(ام) فذح باوصلاو .0لوقي ام» :(51/5) ةقباسلا ةعبطلا يف (4)

 .[ش] )و

1١ 



 یر ڈ ىلع حيحصا : مكاحلا لاق

 انأ ؛لجو وم هللا لاق ءرْهّدلا اوُبْسَت ت ال» : لإ هللا لوسر لاق :لاق :هظفلو .يقهييلا هاورو (نسح)

 .«كولُم دعب كولم يتآو ءاهيلبأو اهُمَدَجَأ يلابللاو مالا نْهذلا

 000000 ءةلزان مهدحأب تلزن اذإ تناك برعلا نأ ثيدحلا ىنعمو» :(ظفاحلا لاق)

 ءونب انرطم : :لوقتو ءاونألاب رطمتست برعلا تناك امك ءرهدلا ٌلعف هباصأ يذلا نأ مهنم ًاداقتعا ؛رهدلا ٌبسي

 a قا زا للا يت لكل لعام الو نزع اق سللاك اهم داع «اجلا ل كلا نا داق ءاذت

 ءارلا" مضب تب رهدلا انأو» :ثيدحلا لهأ ةياور ركني "دواد نبا.تاكو :كلذ نع لي يبنلا مهاهنف ءهلعافو

 ليللا بلقأ رهدلا انآود :هيوري ناكو «لجو زع هللا ءامسأ نم ًامسا (رهدلا) ناك كلذك ناك ول :لوقيو

 اذه حجرو .راهتلاو ليللا بلقأ ءنامزلاو رهدلا لوط انآ :هانعم ؛فرظلا ىلع رهدلا. ءار حتفب «زاهنلاو

 ..«ملعأ هللاو . ءارلا مض ىلع روهمجلاو ءاذه دري . «رهدلا وه هللا ""نإف».: لاق نم ةياورو . . مهضعب

 (احزام وأ اداج هوحنو حالسب هيلإ ةراشإلا نمو «ملسملا عيورت نم بيهرتلا) 16

Aie _ forمتا : ل دمحم ٌباحضأ انا : لاق ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع (حيحص) (1) -  

 هللا وسر لاقف ءعرقت هَّدَحاف هعم ٍلْبَح ىلإ مهضعب ٌقلطناف «مهنم ٌلِجر مان ةا يبنلا عم نوريسي 8

 . ملين عرب نأ ملسمل لحب ال» :قي

 .دواد وبأ هاور

YANN fretهلا وسر ماك : لاق امهنع هللا يضر يشب ني نامعنلا نعو (حيحص نسح) (1) -  

 هللا لوس لاقف «٠ عرق ٌلجرلا هبتئاف هتانك ْنِم ًامْهَس ٌلجر ٌدخاف اجار ىلع لج َقفَحَ ؛ریسم يف لك

 ًامِلسم وَرُ نأ ٍلجرل لج ال» : ا
0 

 ذأ نيوم وأ ملسل لت ل٣ :ًارصتخم رمع نبا ثيدح نم رازبلا ءاددو (هریغل ص) (۳) 780

 املشم عور

e 520 نضع 

 هلآ ؛هنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع ديري نب بئاسلا نب هللادبع نعو (نسح) (4) 8 78١8

 وهو (هريغو ًاضيأ دمجحأ هاور ةنعنعلابو «ةعباتم هل ىور امنإو ؛ملسم هب جتحي ملو «قاحسإ نب دمحم ةنعتع هيفو !لاق اذك .(1)
 : .هتححص اذهلر « قاحسإ نبال نامهط نب ميهاربإ ةغياتمب )۴٤۷۷( «ةحيحصلا» يف جرخم

 1 .(۲ /197) «ةلاجعلا» يف اذك . امهنع هللا يضر هوبأو وه روهشم يرهاظلا دواد نب دمحم ركب وبأ : تلق (0)

 رئاس يف تفذحو ءاذكه ةياور درت ملذ | (9) فذح باوصلاو ء«نإف ءالا :(۰ /):ةيرينملاو (17/5) ةقبأسلا ةعبطلا يف قفيفإ

 : .[ش] .باتكلا تاعبط

 هركذ! .«سيعات وهو هسأر كرح اذإ :(لجرلا قفخ)» : ةغللا لهآ نم هريغو يروا هلاق يتذلاو «ةرابعلا يف زوجت اذه )٤(
 1 . ىجاتلا



 . «اداج الو ًابعال هيخأ َعاَنم مكدحأ ٌنَدخأي ال» :لوقي كي هللا وسر ٌعمس

 . ؟بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور
 اهي ٍلجر لغت دخ الجر نأ : هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نع يورو (فيعض) (۱)- 1771-5

 . «ميظع ٌمْلُظ ملسملا ةعور ّنإف ؛َملسملا اوعّوَرُت ال» : للك ٌئينلا لاقف كي هللا لوسرل كلذ ركّذف ٌحَّرْمَي وهو
 .«خيبوتلا باتك١ يف نايح نبا خيشلا وبأو يناربطلاو رازبلا هاور

 انك :لاق هنع هللا يضر - ًايِرْذب ًاَيِبَفَع ناكو - نسحلا يبأ ْنع يورو (فيعض) (۲) 17778 ۷

 . ّىلعت : لاقف ُلْجَولا عر ست امو لر اما جلت و لج ماقف 4 هللا لوسر مسؤل

 امَّنِإ !هللا لوسر اي :لاقف .21؟نمؤملا ِةَعْوَرِي فيكف» :لاقف .هِذَّوُه :'[لجر] لاقف ءامهانيأر ام :ٌموقلا لاقف

 .«(أنالث وأ نيتّرم) !؟نمؤملا ةَعْوَرب فيكف» :لاقف .ًابعال هّتَْتص

 .يناربطلا هاور

 :لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يوُرو (فيعض) (7)- 1178-4

 .«ةمايقلا موي عازفأ ْنِم همي ال ْنأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ًانمؤم فاخأ ْنَم»

 ١ . يناربطلا هاور

 : كي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورْمَع نب هللادبع نع يورو (فيعض) 1574-68 -)٤(

 . «ةَمايِقلا موي هللا هقاخأ ؛ٌقَح ريغب اهبف هُميحي ةرظن ملسم ىلإ رن نم

 . يناربطلا هاور

 . ةريره يبأ ثيدح نم خيشلا وبأ هاورو "160 (6)- 1576

 مكذحأ رش ال» : لاق لک هللا لوسر نع ؛ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۰ ۲۸۰۹ -)١(

 . «رانلا ّنِم ةَرفَح يف َمَهَيف هدب يف عزب ناطيشلا ّلعل يردي ال نإ ؛ حالّسلاب هيخأ ىلإ

 . ملسمو يراخبلا هاور

 يمري ًاضيأ ءانعمو «يازلا حتف عم ةمجعملاب يورو «يمري :يأ ؛يازلا رسكو ةلمهملا نيعلاب (عٍزْني)
 .داسفلاو نعطلا عزنلا لصأو «دسفيو

 نإف ؛ةَديدَحِب هيخأ ىلإ ٌراشأ ْنَم» :ِلكَي مساقلا وبأ لاق :لاق هنعو (حيحص) (7) - ۲۸۱۰ _ ۱

 . أو هيبأل هاخأ ناك ْنإَو ٠ يهب ىتح ُهنَمْلَت ةكئالملا

 . ملسم هاور

 ةجاوت اذإ» : ب هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو (حيحص) (۷) - ۲۸۱۱ ۲

 .«رانلا يف ٌلوتفملاو لتاقلاف ءامهّيفيَسب ناملسملا

 )١( فيعض وهو «يمشاهلا هللادبع نب نيسح هيفو «(۳۹۵ /۲۲) ؛يناربطلا مجحم نم ةدايز .

 () .[ش] . مكح نود «فيعضلا» يف اذك



 شا كل: لو یزش لم اه ؛حالسلا هيخأ ىلع امهّدحأ لَمَح ٍناملسملا اذإ» :ةياور يفو
 ذق هلل : e ءلتاقلا اذه !هللا وسر اي :َليق وأ - : انأقف : :لاق .«ًاعيمّج اهالَّخد ؛ هّبحاص
 ّ . ؛هيحاص ّلْثق دارأ

 ١ . ملسمو يراخبلا هاور

 ١ ن3 لا كوس لاق :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيحص) (8) - ؟811- 7

 0 7 . فك هلاتقو .ٌقوسُف ٍنيؤملا

 .اهضعب مدقت ةريثك عونلا اذه نم ثيداحألاو . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يئراخبلا هاور

 ش (سانلا نيب حالضإلا يف بيغرتلا) 5

 ّنِم یمالس لک : ال هللا ٌلوسز لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) اكلك حا

 وأ ءاهيلع هلي هيباد يف َلُجرلا ُنيعيو ادص نيالا نيب ليَ ءسمشلا هي لت مو لك ةََدَص هيلع سانا

 نع ىّذألا طيمُيو ٌةَقَدَّص ةالصلا ىلإ اهيشْمَي ةَوَطُح ٌلُكِبو ‹ةق ٌةقدَص طلا ُةَمِلكلاو ءٌةقدص ا

 0 ًةَقَدَص ٍقيزطلا

 ل 1

 .لدعلاب امهنيب حلصي : يأ (نينثالا نيب لدعي)

YANE 6کرین الا :و هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (1) -  

 يم لا تاذ داسف ّنإف ؛ِنْيَبلا تاذ ٌحالّضإ» :لاق ؟ىلب :اولاق . ؛؟ةقّدصلاو ةالصلاو مايصلا ة ةَجَرَد نم ٍلضناب

 ا . 'ةقلاحلا

 0 . (حيحص ثيدحلا : ا

 قلحت کلو رعشلا ٌقلحت لوقأ ال ٌةقلاحلا يه» :لاق هنأ ٍ؛ِلك ئبنلا نع ىوريو : 0

 .ىهتنا «َنيدلا

YAO 5ا اه هلا يضر اتش يآ ن وع تن دك م عد عصا 5  E 

 .«حِلصُيل نينا نیب ىَمَن ْنَم بِك ْمَلا :لاق
 | ٠ ےگ وواد وبآ هاور . أريح ىّ وأ ريخ ٌلاقف سانلا َنيب حلصأ ْنَم بؤاكلاب ّسيلا : ةياور يفو

 «حالصإلا هجو ىلع ريخب هتفّلي اذإ :ميملا فيفختب (ثيدحلا. تيمن) :لاقي» :(ظفاحلا لاق) ٠
 يرهوجلاو يعمصألاو ةبيتق نباو ديبع وبأ كلذ ركذ .نيبلا تاذ داسفإ هجو ىلع ناك اذإ ءاهديدشتبو

4 

 )١( (باب -5) رازبلا ةياورب باتكلا يف ىضم دقو ء(ريبزلا نبا) :ليقو «ريبزلا نع هريغو يذمرتلا هلصو .

o (؟) جرخم و وهو :تلق «يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا ظفللا اذه وحنب هاور دقف !بيجع اذه» :يجانلا لاق 

 .قيقحتلاو :جيرختلا يف ق ةدايزب (5 45) ؛ةحيحصلا»

1١١4 



 لمع ام» : لاق ءا هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره:يبأ نع يورو (نسح) (5) 7815 ۷

 . «َنيملشملا َّنْيَب زئاج ٍقْلْخو ءَنْيَبلا تاذ حالّصو «ةالصلا نم َلَضْفأ ءَ
 .يناهبصألا هاور

 : ل4 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (هریغل ص) (۵) - 7810-4

 . «نْيَبلا تاذ ٌحالّضإ ةق ةقدصلا ٌلَضْفَأ»

 ءادردلا يبأ ثيدحل نسح اذه هثيدحو «معنأ نب دايز نب نمحرلادبع هدانسإ يفو «رازبلاو يناربطلا هاور

 . مدقتملا

 الأ» :َبويأ يبأل لاق لكي يبنلا نأ :هنع هللا يضر سنأ نع يورو (هريغل ح) (5) 7818 4

 . «اودعابت اذإ مهنيب ٍبّرقو ءاودسافت اذإ سانلا نيب لص" :لاق . ىلب :لاق .«؟5 ةراجت ىلع كّلدأ

 .رازبلا هاور

 :لاق .«؟هلوسرو هللا هاضري يلمع ىلع كّلدأ الأ» :دنعو «يناربطلاو (هريغل ح) (۷) - ٠-7818

 .هركذف . . .ىلب

TAY“هللا لوسر يل لاق : لاق بوي يب ؛| نع يناهبصألاو ًاضيأ يناربطلا هاورو (هريغل ح) (4) -  

 ظفل . .«ودساَقتو اوُضَقاَبت اذإ سانلا َنيب ٌحِلْصُم ؟هلوسرو هللا اهب قق ةقدص ىلع َكّنُدأ الآ !بوّبأ ابأ اي» : ةا

 يناربطلا

 ىلب : تلق :لاق .؛؟اًهَعِضْوَم هللا بحب ِةَقَدَص ىلع َكْندأ الأ» : الب هللا وسر لاق : يناهبصألا ظفلو

 . "اهَعضوم هللا بحي ٌةقدص اهّنإف ؛ سانلا َنيب حص : لاق !يّمأو تنأ يبأب

 حّلْصأ نم» : لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سّنأ ْنَع يوو (ادج ركنم) (17- 1175 2

 . هند ْنِم مّدقت ام هل ًاروفغم حجرو وقر نِ اهب ملكت ٍةملك ٌلكب ةاطعأو هَّرْمأ هللا لص ؟ سانلا نيب

 .ًادج بيرغ ثيدح وهو «يناهبصألا هاور

 (هرذع لبقي الف هوخأ ءرملا ىلإ رذتعي نأ نم بيهرتلا) ١١

 ؛ سانلا ءان ْنع اوُنعا : لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (فيعض) (1)- ۷1 ١ ١۷

 ناف ءالطْبُم وأ ن اك ًاَقِحُم «كلذ ُنّيْقيلَف ؛الّصتَتُم هوخأ هانا ْنَمو «مكؤانبأ مُكَربت ؛ مکءابآ اوريو «مكؤاسن فت

 رسل لمة رولا قف
 , لبا : (ظفاحلا لاق) . «دانسإلا حيحص» :لاقو . هنع عفار يبأ نع ةداتق نع ديوس ةياور نم مكاحلا هاور

 يف هتنيب امك نسح .هدتسو ؛«خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ دقف «ةعجنلا دعبأ دقلو )١/ 1١5/ 424١8٠ «بيغرتلا» يف :تلق ()

 . ثيدحب هلبق مدقنو ؛ءادردلا يبأ نع رصاق حيحص هل دهاش عم )۱٤٤۸(« يحصلا»

 يبأ ثيدح نم (۷۹4۹ ۳٠۷/ /۸) «ريبكلا مجنعملا» يف وه امنإو «كلذك سيلر ؛سنأ ثيدح نم هدنع هنأ همالك رهاظ (؟)

 ."لص» :ناكم حلصتا : هظفلو «فرعي ال نم هيفو ءةمامأ
 .(؟145) «ةحيحصلا» يف اهتجرخ «حيحص لسرم اهدحأ قرط ةسمخ هل :تلق (۳)

1۳۹4 



 : ١[. /ربلا ۲۲ ىضم] . «هاو «زيزعلادبع نبا وه اذه ديوس

 نم ءرخآ ىلإ «ةوخأ هنأ نمو: هلوق نود «هردص هريغو يناربطلا یورو (ًادج فيعض) (۲) ۱۸-۰

 .[كانه ىضم] . د 'نسح دانسإب رمع نبا ثیدح

 .ناذتعالا :(لصنتلا)

 هيخأ ىلإ ٌردتعا نم : اک هللا لوسر لاق : لاق َنادْوَج نعو (فيعضو لسرم) (۳) - 7 1154-4٠

 .«سْكَم بحاص قلع ام هيلع ناك ؛هنم لبق ْمَلف ملسملا

 ةَئيطخ لثم هيلع ناك» :لاق هلأ الإ ؛"7نيديج نيدانسإب هجام نباو «8ليسارملا» يف دواد وبأ هاور

 0 : .؟سکم بجاض
 :لاق : هظفلو :هللادبع نب رباج ثيدح نم ؛طسوألا» يف ف يناربطلا ءاورو (فيعض) (4) - 101: - .

 :(ساكملا) و :ريبزلا وبأ لاق . «سکَم پجاص ةئيطخ لم هيلع ناك ؛ةرذُع لبق لبكي ملف هيخأ ىلإ َرَّدَمْعا نم

 .راَّشعلا

 ."ضوحلا ّىلع دريل ؛ لبي ملم هْيلإ لص | صفت سما : :ةق هللا لوسر لاق : ةياور يفو
 معي نتاج ءا نادر تو الا حرم انف وألا ؛ : (ظفاحلا لاق)
 ْ مي

 تعب ءار : : لاف لكي هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (عوضوم) (6) 15101 - ۷۳ ٠
 رسوب د مارلي للا زانبأ مکر ؛مكءابآ اورو ؛مكؤاسن

 ؛©:طسوألا» يف يناربطلا هاور

VEك هللا وسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ساب نا نع يورو (ادج فيعض) (7) - ااا : 

 تب دلخیو هدو لري يذلا ٌمكَرارش نإ : :لاق !هللا ّلوسر اي َتئش ْنِإ ىلب :اولاق . هر رر مكب الاد
 َسانلا ضي ْنَم» :لاق !هللا لوسر اي بنش نإ ىلب :اولاق. .«؟كلذ ْنِم ٌرَشِب ْمُكْدَأ الأ هدف عنو
 َنولبقُي ال نيذلا» : لاق !هللا لوسر اي َتِْش ْنِإ ىلب :اولاق .٠؟كلذ ْنِم ٌرَشِب مكتجتأ الفأ» :لاق .كَئوضْغْبَيو
 !هللا لوسز اي ىلب :اولاق .«؟كلذ ْنِم ٌدَسشب مكا الفأ» :لاق :«ابَذ َنورِفعَي الو ةرِذْعَم نولي الو ةر
 : . رش نمْؤي الو ءهرْيَخ ىَجْري ال ْنَم١ : لاق

 ١ :هريغو يناربطلا هاور

 . كاته هيلع قيلعتلا يف هنايب قبس امك مهتم هيفو «لاق اذك 2220

 151 ص) املا ةيلغ» يف جرخم وهو ؛لوهجم (دادزج) و جورج نبل ةجنع ینو هدحاو دانسإب هجرخأ امنإو !لاق اذک (۳)
 . ملعلا اذهب مهلهجو مهديلقت نم «لسرم نسح» :ةثالثلا نيقلعملا لوقو .(1776) «ةفيعضلا» و

 مل لوهجم وهو ءرييزلا نب ىبحي نب كلملادبع نع ؛- باذك وهو - يرمعلا ديزي نب دلاخ 1591/17٠( /۷) مدانسإ يف تلق (۳)
 ,(48 /۷) نابح نبا ريغ هقثوي
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 (ةميمنلا نم بيهرتلا) ۸

 ةّنجبلا لذي ال» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع (حيحص) (1) - ۲۸۲١ غ8

 . ٤ تاق :ةياور يفو ماك

 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يزاخبلا هاور

 نوثّدحتي ةعامج عم نوكي يذلا :(مامنلا) :ليقو .دحاو ىنعمب (ٌماّمنلا) و (ُتاَّنقلا» : (ظفاحلا لاق

 . مني مث ؛نوملعي ال مهو «مهيلع عمستي يذلا :(تاتقلا) و . مهيلع مف
 ِناِبّذَعُي نيربقب رم الڳ هللا وسر ّنأ : :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (۲)- كيش

 ناكف ُرَحآلا امأو ءةَميمّللاب يشي ٌناكف امهُّدَحأ ا ٌريبك هن | ىلب ءريبك يف ِناِبَّدَعُي امو ِنابَذَعُي امهّنإ١ ': ٌلاَقف

 . ثيدحلا .٠ . . هلْوَب ْنم ُرئَتْسي ال

 يف ةميزخ نيا هاورو .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو «- هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 .[4 /ةراهطلا -4 هظفل ىضم] .هوحنب «هخيحص»

 وحن حلا يدش موي يف ل يلا رم : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) ۷ ١59/8 -)١1(

 ىتح ٌسلحجف «هِسْفن يف كلذ رو ٍلاعنلا توص ٌعمس الف : لاق ُهَفْلَخ نوشمي ٌسانلا ّناكف : لاق «(ِدَقْرَغلا عيقب)

 نيل امهيف اونفد دق نر اإ (قَعلا عيفب) ب رم گلف رکا نم ءيش فن يف عقب التل «هتاما مهد

 ايو نآلا نابل اميلا :لاق] .ٌنالفو ٌنالف :اولاق . «؟مويلا انهه ْمُتَْقَد ْنَم» :لاقف لكك ٌئبنلا فقوف :لاق

 يشمي ناكف رخآلا امآو «لْؤبلا ّنم هري ال ناكف امُهُدَحأ اَمأ» : لاا كاد امو اللا يبني د اولاق . [«امِهَْرْبَق يف

 .:لاق ؟اذه َتْلَعَ مِل !هللا ين اب :اولاق . [نيارْبَقلا ىلع اهّلَعج مث ءاهّقَشف ٌةَبطر ةديرج َّدَحأو .«ةميمئلاب
 عقر

 :مكيولُ عر الؤلو هلا لإ معي ال بيغ :لاق نادي امه یکم یئ !هللا ین اي :اولاق . «امهنع َفُْمَحشلا

 'ٌعَمْسأ ام ْمُتِعِمَسل ؛ثيدحلا يف مكدّيزتو

 . نع مساقلا نع ديزي نب يلع قيرط نم دمحأ هاور
 : لوق ولو هللا لوسر ُتعمس :لاق امهنع هللا يضر ّرمع نبا نع يورو (فيعض) (۲) 1594 ۸

 . ؛رانلا يف ُةّيِمَحلاو ٌةميِتّشلا و ٌةميمّتلا»

 .؛ملشم ِبْلَق يف ٍناَعِمَتْجِ ال ءرانلا يف َدْقِحلاو ةميمّلا َّنإ» : ظفل يفو (ًادج فيعض)

 ١ ْ .يناربطلا هاور

 الأ” :لوقي دلي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ةَّرْرَب يبأ نعو (عوضوم) (۳) - 30 1578-4٠

 .هِرْبَقلا باذع ْنِم ةميمنلاو ءةجولا دوسي َّبْذَكلا َّنإ

 قيرط نم مهلك هوور» : (ظفاحلا لاق) . يقهيبلاو «!هحيحصا يف نابح نباو «يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 نم ةيدوراجلا هيلإ بسنت ؛ىمعألا يفوكلا دوراجلا وبأ وه اذه دايزو «هنع ثراحلا نب عفان نع رذنملا نب دايز

 .ةمث هيلع مالكلا رظناف «(5 /ةراهطلا :5) ثيدحلا ىضم )١(

١١ 



 .«مضولاب مهتم ا ا نقال بادو عيفن وه (عفانو) . ضفاورلا

Aل هللا ٍلوسر عم يشن انك : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) - كر  
 !؟هللا ٌلوسر اب كل اما :انلّقف . هِصيمَق مك َدَعَر ىتح يمت زت هول لعجف ُهَعَم انْمُقَف ؛ماقف «نيربق ىلع انزرَمف
 ًاباذع امهروبق يف نابع ِنالُجر ناهد :لاق ؟هللا يبن اي كاذ امو :انلقف .2؟ٌعَمْسأ ام َنوعمْسَت امأ» :لاقف
 ٌسانلا يذؤي وخلا ناكو ِلْوَبلا َّنِم ُِزْنَْسَي ال امهُدحأ َناك» :لاق ؟كاذ َميف :انلق .(ِنْيَه پند يف ءًاديدش
 لهو. :انلق ادو رق لك يف عم « لخنلا ٍدئاَرَج ْنِم ِنْيَتَديرجب اعدف .؟ةّميمنلاب مُهَنْيِب يشنيو .هناسلب

 : .ييتبطت اتماد ام امهنع تنحي ؛ ؛ معنا : : لاق ؟كلذ مهي

 . !هحیحصا يف نابح نبا هاور

 نبا تيد يف مدقت دقف ءرمألا سفن يف نّه هنأ ال ؛ و هلوق
 ١ : هّنِإ ىلب» : كي هلوق سابع
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 لا : لاق لو يبنلا نع هنع هللا يضر رسب نب هللادبع نع يورو (ًادج افيعض) -)٤( 1075 - ۸ا
 تانمؤملاو ٌنينمؤملا َنوذؤُي َنيَّلاو) : هللا وسر الت مَ : هلم انآ الو «ةّلاهک الو «ةّميمن الو ءِدَسح وذ ينم

 ناي وو

 ش يناربطلا هاور

YAYE AYاذإ نيذلا هلا دابح ئابخا :5 لا هب مل مل نب نمحرلادبع نعو هريغل ح) (40 -  
 : بعل ِءآربْلل ٌنوغابلا ءةّبحألا َنيِب ٌنوقّرَقملا يملا َنوواّشملا هللا دابع ارشو «هللا رذاذ

 : . ؟حيحصلا» يف مهب جتحم هدانسإ ةيقبو ؛ هنع رهش نع دمحأ هاور
 ّيبنلا نع ءامسأ نع رهش نع ايندلا بأ نیا بیش يبأ نب ركب بأ اورو (يغل ح) 200 - 816 ۔ ١

 : . اةّبحألا نيب نودسقملا» : الاق امهّنأ الإ ؛ هك

 1 "ال يبنلا نع ةدابع ثيدح نم يناربطلاو (# هريغل ح) (5)- 7875-5

 ١ -  )7(- ۲۸۲۷يبنلا نع ةريره يبأ نع ؛تمصلا باتك» يف ًاضيأ ايندلا يبأ نياز (هريغل ح) 6.

 .ةبحص هل نإ : ليق دقو «حصأ نمحرلادبع ثيدحو 1
 َنوراَمَّللاو نوزاگهلا» :لاق ل هللا لوسر َّنأ ؛ثراحلا نب ءالعلا نو (فيعض) (0) - ۹۷۷ ب ۴

Oا .(1455) «ةقيعضلا» يف جرخم وهو :  
 نامر ةسؤم تی يف كذكد ۱۲۷/۰ ادن يبطم ينو ء(۸/١۲) «دئاوزلا عمجم» و ۲۹١( /6) ةيرينملا يف اذك (1)

 رهو «نيتحتفب ؛تّنَعْلا» و :هَتَنَعلا ًءارّبلا نوغابلا» :يطئارخلل 7) 1قالخألا ءىواسما و )۷/9/9
 ب يسر ندا كرر . شحازفلاب مهومهتي نأب « «بعتلاو كاللا مهل نوبلطي :يأ «يغابلل ناث لوعفم

 .[ش] !!(تنعلا ةأرملل نوغابلا) ىلإ )5/ ۷٠۸/۲۹۷)

£۲ 



 . «بالكلا ِهوُجَو يف هللا ْمُهُرْشْحَي ب بعل ٍءاَربْلِل نوغابلا ةميمّلاب نوؤاشملاو

 .اذكه ٌلضعم (خ خيبوتلا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ هاور

 مكربخأ الا» :لاق هلك بنل نع ءادردلا يبأ ثيدح [15 /انه] «حالصإلا باب» يف مدقتو (حيحص)

 يه ِنْيَبلا تاذ اسف ناف ٍءِنْيَبلا تاذ حالصإ» : لاق .ىلب :اولاق .؛؟ةق ٍةَقَدصلاو ةالصلاو مايصلا ٍةجرد نم َلَّضفأب

 . ؛ٌةقلاحلا

 :لاق مث «هححصو يذمرتلاو ««هحيحصا يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 قلخت :لوقأ نكلو ءّرعشلا ُقلحت ُلوقأ ال «ةقلاحلا يه» :لاق هنأ لكي يبنلا نع ىوريو (هريغل ح)

 «نيدلا

 (امهدر يف بيغرتلاو ءامهنايبو تهجلاو ةبيغلا نم بيهرتلا) 9

TAYA AEجج يف بخ يف لاق كي هللا لوسر ّنأ : ر هنع هللا يضر ةركب يبأ نع (عيحص) (1)  

 ءاذه ْمُكدلِب يف ءاذه ْمُكرْهَش يف ءاذه ْمُكَْي ِةَمْرُحَك «مكيلع ٌمارح مُكضارْغأو مكلاوُمأو مكءامد ّنإ : عادولا
 و تر کر

 .«تغلب لَه الأ

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور
 ملشملا ُلك» :لاق لب هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) (۲) - ۲۸۲۹ 46

 . (هلامو هِضْرِعو همد ؛مارح ملشملا ىلع

 .[۲۱ /انه يتأي] ثيدح يف يذمرتلاو ملسم هاور
 ابل : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (هريغل ص) (۳) ۲۸۳۰ 5

 . ؟هيخأ ضْرِع يف ٍلجرلا ٌةلاطتسا ابل ىئزأ ناو گا يلجرلا نا لَم اهانذأ ؛ًاباب َنوعْبسو ِناَنْلا

 ١۹[. /عويبلا ١١ ىضم] .دشار نب رمع ةياور نم «طسوألا# يف يناربطلا هاور

 لكي هللا ُلوسر انبطَخ :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (هريغل ص) ۷ - ۲۸۳۱ - )٤(

 تس ْنِم ةئيطخلا يف هللا دنع ٌمظْعأ ابّرلا ّنم ٌلجرلا هُبيصي مَمْرّدلا َّنإ» :لاقو راش معو ءابرلا ر َرْمأ رک

 .«ملشملا ٍلُجرلا ضْرِع ىبّرلا ىبزأ ْنإو «ُلجرلا اهينزيَةَيْنَر َنيئالثو
 . [كانه ًاضيأ ىضم] . «ةبيغلا مذ باتك» يف ايندلا يبأ نباهاور 0

٠ AAين ابّرلا َّنإ» :ةكي يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض) (1)- ۷۸  

 يلو نيئالئو سمخ نِ دَ ؛ءابڙلا م مهردو :مالشإلا يف هك ینآ نم لغم بلا َنباب نه وها« اياب نويس ۇ
 . ههِتَمْرُح ُكاهتْناو ملشملا ضرع كاهتنا ءابّرلا ُتَبحأو ابّرلا ىتزو ابّرلا ٌدشأو

 .[14 /عويبلا - ]١5 مدقت ثيدح يف ابرلا ركذ هنم يناربطلا ىورو . يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 ىبزأ ْنم» : لكي هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (0) 78797 - ۰ ۸۹

 .[ش] .قباسلا شماهلا رظنا )١(



 أ. «هيخأ ضرع يف ملا ةلاطتشا ابّرلا ٠

 ّنم نإ" :لاق هنأ الإ ؛دواد يبأ خسن ضعب يف وهو «يوق امهدحأ نيدانسإب رازبلا هاور (هريغل ص) 1
 . هةبسلاب نالا رئابكلا نمو ٌقَح ريغب ملسم ٍلجر ضرع يف ٍلُجرلا ةلاطتا رئابكلا

 اهيا ابوح نومی ابرلا» : ك هللا لوسر لاق :هظفلو . هنم لوطا ايندلا يبأ نبا هاورو (هریغل ص)
 .«ملمملا ل يلجرلا ضرع ابرلا یپزآ ناو هنأ ٍلجرلا حايك

 . مثإلا وه ؛ ةلمهملا ءاحلا ٌمضب(بوخحلا)

  )5( - ۱۷۹ - f4هباحضأل للي هللا لوسر لاق : لاق اهنع هللا يضر ةشن ةشئاع نعو (فيعض) :
 ءیرُفا ضرع لالحتشا هللا دنع ابّرلا ىبزأ ناف :لاق .مَلغأ هلوسرو هللا : اولاق .«؟هللا دنع ابّرلا ىبرأ نورذت»

 .4اوبستْكا ام رب رغب ِتانمؤُملاو َنينمؤملا نوذۇي ر نيذّلاو» : : ل هللا ٌلوسر أرق مث . ملسم .
 .©7(حيجصلا# ةاور هتاورو «ىلعي وبأ هاور

 ابرلا:ىبرأ نم نل : لاق ب يلا نع هنع هللا يضر يز نب ديعس نعو (حيحص) (0) - ا -۹1
 : . نح ٍريغب ملشملا ٍضْرِع يف ةلاطتسالا

 .دواد وبأ هاور

YATE 5نم َكُيْسَح : : لل ملل تلق :كلا انع هللا يضر ةشئاح نعر (عيجص) (۷)-  
 0 ا. جتا ثا ومب جزم ل ملك فدل :لاقف - ةّريصق ينعت : :ةاورلا ضعب لاق  اذكو اذك
 .هاذكو اذك يل َّنأو ؛ًاناسْنِإ ُتيَكَح يأ ب كحأأ ام» : لاقف :ًاناسْنإ هَل ٌتيكحو

 . ؟حيحص نسح ثيدحلا : : ينمرتلا لاقو :يقهيبلاو يذمرتلاو دوادوبأ هاور

 اضف بيز دنعو يح تنب ةيفصل رعب ٌلتعا هنأ : ًاضيأ ةش ةشئاع نعو (هريغل ح) (8) - YAYo ل
 لاك هللا لوسر بضنف !؟ةيدوهلا كلت يطأ انأ : ثلاقف . «ًاريعب اهيطعأ» :بنيزل كي يبنلا لاقف ءرهظ

 . رفص ضعبو «مرحملاو .ءةجحلا اذ اهرجهف
 . بسنت مل ة ةيمسو . اهنع ةيمس نع دوادوبأ هاؤر

 ا : فلك يلا دنع انأو هرم ٍةأرمال تلق : :ثلاق اهنغ يورو (فيعض) (7)- 5 1580-4١
 زبان ب ُتْطَمَلُف .«يظفلا يظفلا» : لاقف اِلْيَذلا

 ْ .ايندلا يبأ نبا هاور :

 ..ةعطقلا :(ةعضبلا) و . كمف يف ام يمرا :هانعم (يظفلا)

 يئدملا هنأ (يكملا سنأ نب نارمع) (4184/4) هدانسإ يف يذلا يرارلا مهوت نم أن أطخ وهو «يمئيهلا هعبتو !لاق اذك (۱)
 مهتم نيريثك ىلع كلذ يفخو ؛(191101) «مارملا ةياغ» يف هارت قيقحت يف ملسم لاجر نم ةقث رخالاو «فيعض لوألاو
 !؟نبحا :اولاقف ةثالثلا نوقلعملاو !هيلإ راشملا يشيهلا لوقب ارتغم !؟حيحص هدانسإ# : :لاقف ىلعي يبأ دنسم» ىلع قلعملا
 !!نيدهجمتم هوححصي ملو

١ 



 مانا وكي ٌيبنلا دنع انك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ادج فيعض) (؟)- 1581 - 4١ ام
 نكَبِحاص تَْفا» : لل بتلا لاقف !ًانالف  ٌفَعضأ ام :اولاق وأ  ٌرجْعَأ ام !هللا ٌلوسر اي :اولاقف ءٌلجر
 .هَمْحَل مكاو

 ام :اولاقف ًاَرْجَع همايق يف اًؤأرف ي ٌيبنلا دنع نم ماق الجر ّنأ :هظفلو "'”يناربطلاو «ىلعي وبأ هاور
 : مومَُتْغاَو مكاخأ ملكا : ل هللا ٌلوسر لاقف !ًانالف رجا

YAYT- £۹1هللا لوسر دنع اوركذ مهتا : هدج نع هيبأ نع بيعش ِنْب وِرْمَع نعو (هريغل ح) (9) -  
 َلوسر اي :اولاقف . هومُتْبَتْف» :ةك ئينلا لاق !هل لحرب ىتح لح الو مب ىتح لاال : : اولاقف الجر لك
 .«هيف امي ٌكاخأ َتْرَكَذ اذإ كّيشح» : لاق . هيف امي انْنَّدح امّنإ !هللا

 . نسح دانسإب يناهبصألا هاور

)1٠١ J YATY- ۹۹۷ف ایک ّيبنلا دنع انك : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ص)  
 كّنإ» : : لاق !ًامحن ّتْلَكأ ام ؟ُلّلَحَتأ اًممو :لاقف .«! ْلَلَخَت» : كك يتلا لاقف ءهِدْعَي نم ٌلجر هيف عقوف «لجر
 . «كيخأ ْمْحَل َتْلَكأ

 ."!حيحصلا» ةاور هتاورو ؛- هل ظفللاو - يناربطلاو ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور بيرغ ثيدح

 ٌسانلا لب يهنلا رمأ : لاق هن هللا يضر كلام نب سبا نع وو دج بفيسنع) (6) - 115 د ۹۸
 اي :ٌلوقيف ٌءيجي ٌلُجرلا لعجف ءاْؤَسْمأ أ اذإ ىتح سانلا ًماصف . ل ّنذأ ىَّتح "”دحأ ٌنَّرطْقُي ال١ :لاقو ءموي موصب
 !هللا وسر اي : لاقف ُلُجر ًءاج ىتح ؛ُلُجرلاو ٌلجرلا ؛هل نايف .رطْأف يل اف مناص تل يل !هللا لوسر
 واع م «هنع ضرْغأف ءارطقُيلَف امهل ندئاف .كايتأت نأ ناییځتست امُهّنِإَو ٠ نيتَمئاص اتّلظ كلهأ ن نم ناتاتف
 لَ ْنَم ماص تفيكو ءاموصت ْمَّل امِهّنإ» : :لاقف . لع ضفاف «ةدؤاع مث هاله نفرق ةدَواع م «هنع ضرْعْأَف
 ءاتءاقّتْساَف ءامُهربْخأف امهْبلإ حرق . «ائيقتسّيلف ن نيممئاص اتاك نإ اهم بما !؟سانلا موحل لاب ويلا اذه
 يف ايب ول !هديب يفت يذلاو» : لاقف «هربخأق اک ئينلا ىلإ َعجرف «مَد ْنِم قلع [امهنم] ٍةّدحاو لَك ثءاقف
 . رانا امُهْنَلكأل امهنوطُب

 . يقهيبلاو ؛«ةبيغلا مذا يف ايندلا يبأ نباو «يسلايطلا دواد وبأ هاور

 فيعض وهو .؛ديمح يبأ نب دامح الإ هوري مل» :لاق مث £ ۲۸۳ /۱) «طسوألا مجعملا» يف هاور امنإ :تلق )0(
 . يمثيهلا لاق امك ًادج

 وهو .هباغتسا نم باينأ نيب باغتسملا محل ىأر ب يتلا نأ هيفو «هرحن كلام نب سنأ ثيدح نم يوق دهاش هل : تلق (۲)
 .(۲۹۰۸) ؟ةحيحصلا) يف جرخم

 امهنمو )۱١١/ 1۷١(« ايندلا يبأ نبال «تمصلا اذكو )۵۳_-٠٥/ ۳١(, «ةبيغلا» نم حيحصتلاو ء(مكنم دحأ) :لصالا (۳)
 .ردب نب عيبرلا هنع يوارلا هلثمو «؟ينغملا» يف امك كورتم وهو ء(يشاقرلا نابأ نب ديزي) عيمجلا دانسإ يفو . .ةيتآلا ةدايزلا

 (۲۹۸ /۳) ةيرينملا يف امك (دمحم) فذح باوصلاو ؛؛هديب دمحم سفن يذلاو» :(«فيعضلا» ۲۲۷ /۲) ةقباسلا ةعبطلا يق )4(

 .[ش] . جيرختلا رداصمو
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 يع نع مي مل لج ةياور نم يقفيبلاو ًاضيأ ايندلا يبأ نب باو دمحأ أورو (فيعض) (1)_ 18# ٠

 ءاديدّصو ءًامدو ًاحيق ثءاقف . «يتيق» :'امهيدحأل لاقف : لاق دمحأ نأ الإ ؛هوحنب ي هللا لوسر .ىلؤم

 طيب ْمْحَلو ءديدصو مدو يق نم ثكاقف . . 1 يئيقا : : ىرخألل لاق مث ا ىلح» ءًامحلو

 ءامهيلع هللا مرح ام ىلع اترطفأو ءامهل هللا لحا اًمع اتماص نام نإ : : لاق مث ءَحَدَقلا تألم ىتح .هريغو

 .«ساّنلا موحُت نم ٍنالكأت انَلَمَجف «ىرخألا ىلإ امُهادحإ ْتَسَلِج :

 1 .671 /4] ؛مايصلا يف همامتب دمحأ ظفل مدقتو

 َنوُدؤُي ةعبرأ» : لاق إل هللا لوسر َّنأ ؛يحَبْطألا عام ِنْب قش نعو (فيعض) (۷)- ۹۹ ٠ ٤

 ٍرانلا لهآ ضعب:لوقي ءروُلاو ٍلْيَولاِب نوعي ءميحجلاو ٍميِمَحلا نيب ام نوم ءىڏألا ّنِم ْمِهِب ام ىلع رانلا ّلهأ

 ا و رو وا ا :لاق  ؟ىذألا َّنِم ان ام ىلع انوذآ دق ِءالؤه لاب ام : ضعَبل
 ام ىلع اناذآ دق ِدَمْبأْلا لاب ام : توباتلا بحاصل لاقيف !هَمْسَل ٌلكأي ٌلجرو ءامدو ًاحْبَق هوف لیسی ٌلُجرو «هءاعْمأ

 دقِدَعْبألا لاب ام :ُهعاعمآ رحَي يدلل لاقي مَن . سانلا لاومأ قُم ينو تام دق دعبألا نإ : ٌلوقيف !؟ىذألا ّنِم اني

 يذل لاقي مث .[هلسغي ال] نم لولا ٌباصأ نأ يلابي ال ناك دبا نإ : ٌلوقيف !؟ىذألا َّنِم اني ام ىلع اناذآ

 لك ىلإ ! رظني ناك َدَمِبألا لإ : :لوقيف 1؟ىذألا ّنم انب ام ىلع اناذآ دق دق ِدَعْبَألا لاب ام :ًامدو احق وف ليسي

 نإ: لوقيف !؟ ىذا ني نيام ىلع انذآ دق دالا لاب ام :ُهَمْحَل ٌلكأي يذلل لاقي من . َتَقَولا ُذِلَتْسَي امك اهُدلَتْسَيَ

 . ةيمَللاب يشّميو ةيِلاب سانلا َموحُن لأب ناك دلا

 ميعن وبأو' «نيل واتساپ «ريبكلا» يف يناربطلاو «كةبيغلا مذا يفو «تمضلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا ءاور

 ي : (ظفاحلا لاق) ٤[. /ةراهطلا - ٤ ىضم] .«ةبحص هل : :ليقف «هتبحص يف فلتخم عتام نب يفش# : لاقو

 ..«نيعباتلا يف نابح نباو يراخبلا هركذ

 مختل ال هللا لوسر لاق : .لاق نع هلا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (40- ۱۸۵-۰۰

 1 : غضب حلكيو هلكايف ایف ءاّبح هكا امك ایم لک : : هل لاقيف هم ةمايقلا موي هيلإ برق ؛ايندلا يف هيخأ

 «ةلمهملا:داصلاب '(حيصي) :لاق هنأ الإ ؛«خيبوتلا باتك» يف خيشلا وبأو «يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 .””تاقث مهضعب ةاور ةيقبو «قاحسإ نب دمحم ةياور نم مهلك

 «ةغللا لهآ ضغب ب لاق اذك ؛دحاو ىنعمب امهالك ؛(حيصي) و « ميج اهدعب ةمجعملا داضلاب (جضي) '

 ءاجلاب (حيلكي) و . 20 قلق وأ عزف ةنراقمب راعشإ ةدايز اهيف ةمجعملا داضلاب (جضي) ةظفل نأ رهاظلاو

 . ةهاركلا:نم ههجو ضبقيو سبعي : يأ ؛ةلمهملا

 لاقف ِتْيَمب ٍلْغَب ىلع رم هلأ :هنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نعو (حيحص) 78889 )١1(

 ا .[ش] . جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو ««امهدحألا : فيض -۲۲۷ /۲) ةقباسلا ةعبطلا يف 00 ١

 ٠ ي هلق ملعأ هللاو . اهنم اهبرقل (جضي) نن ةفحصم (حيصي) نأ .رهاظلاو . جيجضلا نم لوألاو « حايضلا نم :يأ . (7)

 . (03215) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «سلدبم هنإف (قاحسإ نبا) ةتعنع ةلعلاو :تلق (۳)
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 . ملم يلجر محل لا نأ نم هل ٌريخ كلَ الم ىتح اذه ْنِم لجرلا َلكأي نأل : هباحُصأ ضْعبل
 .ًافوقوم هريغو نايح نبا خيشلا وبآ ءاور

 فال هللا لوسر ىلإ ٌّيِمّلْسألا ًءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (40- 1585-1
 ركذف - كي هللا لوسر هنع ٌضِرْمُي كلذ لك يفو مارح ةأرما ُتْئَتأ :ٌلوقي تاداهش عبرأ انزلاب هِسْفن ىلع َدهَشف
 مجري نأ لكي هللا لوسر هب راف . يره نأ دير : لاق .«؟ٍلْوَقلا اذهب ٌديرت امف : لاق :- لاق نأ ىلإ ثيدحلا

 لف ءهيلع هللَرعَس يذلا اذه ىلإ را : :ةيحاصل امهشح] لوفي راصنألا نم يجر هللا كون عمسف ٠ جر

 ٍلئاش ٍرامج ةقيجب ّرَمَف «ةعاس راس مث . ةه هللا ٌلوسر َتَكَسَف :لاق !ٍبْلَكلا م جد َمجَر ىتح هّسْفَن عَ

 ا امهل لاقف !هللا لوسر اي اذ نحن :الاقف . ؛؟ٌنالفو الف ني : لاقف ,"'اهلجرب

 ام» : ل هللا لوسر لاقف ؟اذه ْنِم ُلكأي ْنَم ٌرَّخآت امو َكِْنَذ نم َمّدَقَت ام كل هللا رّمَع !هللا لوسر اي :الاقف

 . هَّنَجلا راهنآ يف ّنآلا نإ !هديب يسفت يدّلاوف ةفيجلا هذه لكا ْنِم دش ؛ًافنآ ٍلُجرلا اذه ضرع نم امل
 .«هحیحص» يف نابح نبا هاور

١ ١ AV 4رشتو كك هللا يب يرن ةليل» : لاق امهنع هللا يضر سابع ِنْبا ِنعو (فيعض) ٠١ 

 ىأرو E : لاق ؟ُليربج اي ءالؤه ْنَم : لاق ءتقيجلا َنولكأي ٌموق اذإف ءرانلا يف

 هدَقاَتلا ٌرقاع اذه : لاق ؟ُليربج اي اذه ْنَم :لاقف ء[هتيأر اذإ ًاعش] 'ادعج َقَرْزَأ رمح الجر

 .نايبظ يبأ نب سوباق الخ ؛«حيحصلا" ةاوز هتاورو دمحأ هاور

YATA 1€يب َجِرْع اًمل» :ِكي هللا ٌلوسر لاق : اقادتع هللا ينشر. رشا نعو مضض 157  

 ِءالؤه :لاق ؟ٌليربج اي ِءالؤه ْنَم :ٌتلقف «مُمَرودصو مُههوجُو نوشي «ساحُت نِ ٌرافظأ مهل موقب ت ُتْرَرَم
 . «ْمِهِضارْعأ يف َنوعقيو «سانلا وحن َنولكأب نيذلا

 . سرم هاور مهضعب نأ ركذو ؛دواد وبأ هاور

 َجِرُع اَمل» : ل هللا ُلوسر لاق :لاق يئارقملا دعس نب دشار نعو (ًادج فيعض)(1١)- 188-68

 .ِةيرل نونبر نيذّلا :لاق ؟ٌليربج اي ِءالؤه ْنَم :ُتلقف . ران ْنِم ضيراقَمب مهُدولُج ضَرْفَت ٍلاجِرب ُتْرَرَم ؛ يب
 نك ٌءاسن :لاق ؟لیربج اي ءالؤه نم : ُتلقف . ةديدش ًاناوصأ هيف تعمسف «عيرلا نِ بْب تَرَ منا: : لاق

 اي ءالؤه ْنَم :تلقف . نود نیقلعُم لاجرو ءاسن ىلع ترم مث نَه لج ال ام نْلعْفيو «ةيّرلل نبت
 . 24مل ِةَرَمُه م لکل ليو : لجو رع هلوق كلذو ‹نوزاّگهلاو نوزاّمللا ءالؤه :لاقف ؟لیربج

 .اهعفار : يأ 0(

 «نئسلل هرصتخم» يف فنصملا هركذ دقو ؛هلوطب مجرلا# يف امهالك يئاسنلاو د دواد ؤبأ هاور دقف ؛بيجع اذه» : يجانلا لاق قفز

 مقر «ءاورإلا» يف هتجرخ دقو «هريغو (۷۳۷) «درفملا بدألا» يف ًاضيأ يراخبلا هجرخأو :تلق .هانه لفغو .ُكلذك

 . ةلاهجلا هتلع نأ نايبو جيرختلا يف ةدايز عم (7565)

 ظفحلا ءيدر ناك هنأل ؛هفيعضن ىلع نورثكألا سوباق ةياورو .(1//101) هدنسملا# نم ةدايزلاو حيحصتلاو (ادلج) : لصالا (۴)
 . نيل هيف» : «بيرقتلا" يف ظفاحلا لاقو «نابح نبا لاق امك

 لدخي



 7١- یضم] .«ًالوصوم هانيور دقو «لسزم اذه» :لاقو الانس نب ديعس نع ةقب ياور نم يقهيبا ادد

 : .[۷ /دودحلا

 (زمللا) :زأ .ديلاو قدشلاو نيعلاب (زمهلا) : :لاق جيرج نبا نع "' 'یور مث (عوطقم) (۱۲) ٠-1184

 :(ةزمهلا) و «كهجو يف كبيعي يذلا : (ةزمّللا) :لاق هنأ ثيللا نع:ينغلبو :[كرابملا نبا] لاق .ناسللاب

 '. بيغلاب كبيعي يذلا

 E : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغل ح) (۱۳) - £ - ٤١

 ' يوما وَ لا ر هله ځیر لعام هور كك هللا لوسر ٌلاقف ةئيم حبر ْتَعَقَتْراَف

 : . تاقث دنمحأ ةاورو ءايندلا يبآ نب داو دمحأ هاور

 نالا مهنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأو هللادبع نب رباج نع يورو (فيعض) (۱۳)- ۱۹۹۰-۰ ¥

 ناف هيلع هللا ونيف بون م ينزب جلا :لاق ؟فيكو :َليق .هانّزلا نم دشا ةبيِغلا» : ل هللا ُلوسز لاق

 . (ةبحاص هل َرِفغَي ىح هل ُرَفغُم ال ةبيغلا َبحاص

 . يقهيبلاو ««طسوألا» يف يناريطلاو (1ةينغْلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 . سنأ نع سي مل لجر نع ًاضيأ يقهيبلا هاورو (فيعض) (14)-191-

 ٠- )16(- 5917ملعأ هللاو .هبشألا وهو "غ وفرم ريغ ةع نب نايفس نع هاورو (عوطقم) .

 86 ا لور ياا ان اني +لاق هع هللا ينخر ازكي يا ضو ا حصص نيش 10 1841-4

 نابي امو ءِنابّذَمْبَل امُهَّنإ» : الك هللا ٌلوسر َلاقف ءانمامآ نيربقب نحن اذإف «هراسي ْنَع لرو يدي ٌدخآ وهو

 ٍربَلا اذ لع یقلاف ءِنْيَّصِن اهرسكف «ةديرجب ةثبتاف هتقبسن ءانقيتشساف ««؟ةةيرججب ينيتأب مكاف ٠ ىلّبو «ريبك يف
 .لؤَبلاو ةيغلا يف الإ نابع امو نطر اتاك ام امهيلع نبل :لاقو ءةَمطق ٍرْبَقلا اذ ىلعو ٌةَعطِ

 ٤[. /ةراهطلا ٤ (طسوألا» ظفلب ىضم] تاقث هتاور دانسإب هريغو دمحأ هاور

TAET £1۹ىلع یاو 8 يا ده هل : ةنع هللا يضر بای نب نکو نیو ت 610+  

 )  )1.كورتم ؛يصمحلا يدهم وبأ وهو :تلق '
 نيتقركعملا نيب يتلا ةدايزلاو «جيرج نبا نع «كرابملا نبا قيرط نم ( ۰ 4/0) «بعشلا» يف يقهيبلا ينعي : تلق :(0)

 نع ةياور هل سيلو ؛(ثيللا) ىلع مدقتم وهو «جيرج نبا ىلإ (لاق) ريمض عجري.اهنودبو ءاهيضتقي قايسلا نأل يدتع نم يه

 ىلإ ءازع دق ينميلا يديبزلا نأ هذيؤيو . .٠ . ثيللا نع ينغلبو» : لئاقلا وهف «كرابملا نبا نع اذه يوري امنإو :(ثيللا) .

 ىلع «بعشلا» يف عقو (ةزمّللا) و (ةزمُهلا) يتملكل انه روكذملا ريسفتلا نإ مث .ملعأ هللاو .«سورعلا جات" يف (ثيللا)

 اريلفتلا يف ريرج نبا هاور اذكهو .«بيغلاب كبيعي يذلا (ةزمللا) و < كير يف كابي يذلا : (ةزّمُهلا)» :بلقلا

 30 وقنا ركذو . حابر يبأ ن نب ءاطعو دهاجمو ًاضيأ نسحلل يبطرقلا هازعو .ًارصتخم ةيلاعلا يبأ نع )۸۹/۳١(

 31 ١ .ملعأ هللاو .هدض لتاقم نع

 م ٠ .(057351) «ةفيغضلا» يف جرخم وهو )٠ ٠ -1۷٤1(. «بعشلا» يف يقهيبلا دنع هلبق امو اذه : تلق (۳)

 اذه ىلعيؤ' :هريغو يزهوجلا هلاق . ةحلبلا يه :(ةباحسلا) نزوب ةدحوملابو ةففخملا ةريخألا ءابلاو ةلمهملا حتفب (ةبايّسلا)» ()

 . يجانلا هلاق .ةرم نبا وهو ؛اهيلإ بسن ؛هريغو نيعم نبا لوق يف همأ (ةبايس) و «يفقث روهشم/يباحص
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 :لاقو هرثف ىلع اهمَّضوف ِةَبْطَر ةديرجب اعد ي . هيما وح لاب ناك اه ل :لاقف ءهّيحاص ب بدي رق

 .هَةْطَر هذه ْثّماد ام هنع َفْقَحُي نأ هّلعل»

 . ةلدهب نب مصاع الإ ؛تاقث دمحأ ةاورو «يناربطلاو دمحأ هاور

 دقْرَلاعيقب ل هللا ٌلوسر ىنأ :لاق هنع هللا يضر همام يبأ نعو (فيعض) (15) - ۱۹۳ - قلل
 !هللا لوسر اي معن :اولاق .«- ؟ًنالفو ًانالف :لاق وأ - ؟ةتالفو ًانالف مَآ :لاقف "نير ن ٍنئَربَق ىلع َفقوف

 ءعطقلا الإ ٌوْطُعةنم يهب ام ؛ةبرض برص دقل !هديب يسفن يذّلاو» كق «َبرصف آلا نالف ةوقأ دق : لاق

 .مُكبولق "مرمت الولو ءنجلاو ّسنإلا نيلقثلا الإ قئالخلا اهعمس ٌةَحْرِص حرص دقلو ران هر رياطت دقلو

 ال ناك هّنإف ؛نالف اَمآ» :لاق ؟امهُبنَ امو !هللا ٌلوسر اي :اولاق مث 0 ل

 .«يانلا وُ ب ناك لاق ةنالف وأ  ٌنالف اأو « لْؤَبلا ّنِم "0 ىِرْبتْسَي دس

 ب افلا نع ديزي نبا ينام ج ن را ا ٠
 : لاق ؟ِناِبَّذَمُي امه ىتم ىّتح !هللا ّيبن اي :اولاق : هيف دازو «ظفللا اذه ريغب دمحأ قيرطلا اذه نم هاورو

 .[18 /انه] «ةميمنلا» يف هظفل مدقتو . «هللا لإ هُمّلعي ال ٌبْيَغ»

 نم ةعامج نع اهريغو حاحصلا يف ةروهشم ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه يور دقو» :(ظفاحلا لاق)

 ةرم يلي هرورم قفتا هنأ رهاظلاو .«لوبلاو ةميمنلا يف نابذعي امهنأ» اهرثكأ يفو ءمهنع هللا يضر ةباحصلا

 يف رخآلاو ةبيغلا يف امهدحأ بذعي نيربقب ىرخأ ةرمو «لوبلا يف رخآلاو «ةميمنلا يف امهدحأ بذعي نيربقب
 .«ملعأ هللاو .لوبلا

 لي هللا وسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر َناّقع نب نامثع نع يورو (عوضوم) (17) - 144-۱

 . رجلا يعارلا دضْعَب امك َناميإلا ٍناَّنُحَي ةَميمّللاو ةبيغلا» : لوقي

 .يناهبصألا هاور

YAT 1Yِنَم نوردتأ» : لاق ل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (17)-  

 ةالصب ةَمايِقلا موب يتأب نم يأ نم ّسِلفملا لإ : لاقف . اتم الو هل ٌمهردال نم انيف سقما : :اولاق .؟ٌسلْفملا

 نم اذه یی ءاذه برضو ءاذه مد َكَفسو ءاذه لام لكأو ءاذه َفّدقو ءاذه ْمَكَش دق يتأيو ؛ةاكرو مايصو

 حرط ّهُق هيلع ُتَحِرْطف مُهاياطخ ْنِم ذخُأ ؛هيلع ام َيِضْقَي نأ َلْبَق هئاَسح ثق ناق «هتانّسَح ْنم اذهو « هتانسح

 0 «رانلا يف

 لعق امك - (نيينغ) ب هريسفت امأو .«ىدنو ىرث تاذ : يأ :ءايرثو ةّيرث ضرأو» :«ناسللا» يف ءاج . نيلولبم نيّيدن : يأ )0

 ٤۹۷(. /۳) مهلهجب ةثالثلا نوقلعملا هدلقو ! هتالفغ نم رهف  ةرامع

 ةرامع ةعبط شماه يف امك خسنلا ضعب يفو ءانه هل هجو الو :تلق .«طلخلا :جرملا» :هشماه ىلعو «(جيرمت).: لصألا (؟)

 3 . ةمدقتملا دمحأ ةياورل قفاوملا باوصلا وهو :(عزمت)

 .رتتسي ال :ةخسن يفو ()

 .[ش] .اهريغو )٠٠٠/۳( ةيرينملا يف ةداجلا ىلع يهو «ةامهريغو# ۸٠(: /1) ةقباسلا ةعبطلا يف ()
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 دامو يذمرتلاو ملسم هاور
 1 : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامُأ يبأ نع يوو ا

 :هل ٌلوقيف ؟يتفيحص يف تسل اهُبْلِمَع ؛اذكو ذك ٌتانسَح َنْيأف ابر اي : لوقيف ؛ًاروشنم هباتك ىتؤيل لجرلا

 أ . سانا َكايِتْغاِب ْتّيِحُم

 . يناهبصألا هاور
 n لاق ال هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۱۷) - 7845-14

 ؟لوقأ انب يخأ يف ناك نإ َتْيارَقأ :ّليق .هَرْكَي امب كاخأ كرك :لاق . ملغ هلوسرو هللا : اولاق .«؟ةبيغلا

 ٍ : . هب دقف لوقت ت ام هيف نكي مل نإ ٌهَتبتْغا دقف لوقت ت ام هيف ناك ْنِإ» :لاق

 ا نعو «ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه يور دقو .يئاسنلاو يذمرتلاو دواذ وبأو ملسم هاور

 . نايبلا ةرورنغل «اهرئاس نع اذهب انيفتكا ؛ ةباحصلا

 أرنا كد نم» : لاق لكك يبنلا نع هنع :هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (فيعض) (19) ٠ 1595-41٠6

 . هيف لاف ام اب ينأب ىتح ملهج ران يت هلا هح هب هيي هيف [سیل] يشب

 9 ديج دانسإب يناربطلا هاور

 ًاّقح ناک ؛ايندلا يف اب ةئيِ هيَ هم وهو كب ملسم يلج ىلع أ لر امُيأ» :هل ةياوز يفو

 . [۸ /ءاضقلا 7١ ىضم]..«لاق ام ِداَقَتب يأ ىٌح ؛رانلا يف ةّمايقلا موي ُهبيِذُي نأ هللا ىلع

 ْنَما : لوقي 85 مللا لوسر ُثعمس : لاق هنع هللا يضر رمع نبا نعو (خيحص) (14) - كيك 117

 .«لاق امم جُرْخَي ىتح لاخلا َةَعْدَر هللا هك ؛هيف سیل ام نوم يف لاق

 ,«دانسإلا حيحص» :لاقو هوحنب مكاحلاو .14'2 /ءاضقلا ١ ١ ىضم] ثيدح يف دواد وبأ هاور

 لادلا ناكسإو ءارلا حتفب وهو «"اعوفرم ًارسفم ءاج اذك ءرانلا لهآ ةراصع يه :(ِلابَخلا ُةَغْدَر)

 ٠ ةدحوملابو ةمجعملا ءاخلا حتفب (لابخلا) و ؛ةمجعملا نيغلابو ةلمهملا

 , قو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (19)- 7845-17

 لقب ريس , نيميو «ِفحزلا نم ٌرارفلاو «نمؤم ٌثْهَبو رح ريغب ل ٌلتقو ءهللاب ُكشلا :ٌةرافك َّنِهل سيل
 ْ .«قح ريغب الام اهب

' N e Ey 

 : هلي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ديزي ِتنب ًءامسأ نعو (هريغل ص) (۲۰)- 7847-8 :

 ءدواد نب مادقم هخيش.نع «طسوألا» يف يئاربطلا هاور» :(45 /۸) لاقف انه يمثيهلا هفلاخو ءىضم اميف لاق اذكو :تلق (1)

 31 هناي قبس امك كاتم بوتس و ان تدلل ا هفعضو ىضم امیف تركذ امك ىرخأ للع هيفو . «فيعض وهو

 . كانه مدقت امل اهتفذح ةدايز انه (۲)

 .[ش] .[0«جراخب سيلو» :دارو «يتاربطلاو» : يه ةدايزلا :انلق]

 .(1 /دودحلا_؟ 1) مدقتملا رباج ثيدح ىلإ ريشي :تلق (۳) .
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 . «راثلا نم هقتعي نأ هللا ىلع ًاّقح ناك ؛ ةبيقلاب هيخأ ضْرِع نع بَ نما

 . مهريغو «يناربطلاو ايندلا يبأ نباو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 نع در ْنَم» :لاق ةا ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ص) ۹ 7848 )۲١(

 1 .«ةمايقلا موي ٌرانلا هِهجو نع هللا در ؛هيخأ ضرع

 . ؟نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 ةنع هللا در ؛هيخأ ضْرِع ْنَع بذ ْنَم» :لاق :هظفلو ««خيبوتلا باتك» يف خيشلا وبأو ايندلا يبأ نباو

 .«ةًمايقلا موي رانلا ّباذع

 يبنلا نع هنع هللا يضر هيبأ نع ينهجلا سنأ نب ذاعم نب لهس نعو (فيعض) ٠-1599 -)3١(

 نمو بنهج ران نم ةمايقلا موي همحل يمحي ًاكلم هللا ثعب  :لاق هارأ  قفانم نم ًانمؤم ىَمَح ْنَم» : لاق ل
 . ؛لاق امم ٌجرخي ىتح منهج رسج ىلع هللا هسیح ؛هنيش هب ديري ٍءيشب ًاملسم ىمر

 اذه جرخأ دقو «هيلع مالكلا يتأي ذاعم نب لهسو» :(ظفاحلا لاق) .ايندلا يبأ نباو دواد وبأ هاور

 امك ءيرصم دانسإب بويأ نب ىيحي نع كرابملا نب هللادبع ةياور نم «رصم خيرات» يف سنوي نبا ثيدحلا

 ثيدح نم هل عقو امنإ هنأ هدارمو «(رصمب  ملعأ اميف - ثيدحلا اذه سيلا : سنوي نبا لاقو .دواد وبأ هجرخأ

 ."«ملعأ هللاو . ءابرغلا

 ىمَح نم ا هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (ًادج فيعض) (۲۱) - 1198-0
 . «رانلا نع هيِمْحَي ةمايقلا موي ًاكَلَم لجو رع هللا تعب ءايندلا يف هيخأ ضرع

 وهو «شايع نب نابأ خيشلا اذه نظأو .هنع هّمسي مل ةرصبلا لهآ نم خيش نع ””يندلا يبأ نبا هاور

 .هريغ ةياور يف ىمسم ءاج اذك . كورتم

 ةوخأ هدنع بیتا نَم» :ِهيي هللا لوسر لاق :لاق هنع يورو (ًادج فيعض) (۲۲) - ١144-7

 1 .«ةرخالاو ايندلا يف ُهُمْ] ةكرذأ ؛َُرْضَ عيطَمْسَي وهو هْرّصنيْمَلَف ُملشملا

 َبيِتْغا نم» :لاق :هظفلو «هنم لوطأ يناهبصألاو ««خيبوتلا باتك» يف خيشلا وبأ هاور (ًادج فيعض)
 ايندلا يف هللا «؛اهّلذأ ٍ؛هْرُصْنَي ْمَل إو ءةرخآلاو ايندلا يف هللا ُهَرَصَن ؛ُهَرَصتف ترص عاطتساف ُهوخأ هدنع
 .اةرخالاو

 هاخأ رصن نم : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فوقوم هريغل ح) (۲۲) - 417 ۲۸٤۹

 .ةرخالاو ايندلا يف هللا هَرصن ؛بيغلاب ملسملا

 .ًادهاش اهل دجأ مل ينأل اهتفذحف :«4نينمؤملا رصن انيلع ًاقح ناكو» : ل هللا لوسر التو» :ةدايز انه )١(
 . (5//51) «ةفيعضلا» يف هناييو «هنود نمم ةلعلا امنإو «ثيدحلا نسح وهو ء(ذاعم نب لهس) ب ةلهجلا هلعأ (۲)

 وه امنإ اذهو .(1۸7) «كرابملا نبا دهزا و هل ةثالثلا نوقلعملا هازعو ١١5(. /۹۹) ؟ةبيغلا# و )٠١١/ ۲٠١( «تمصلا» يف (۳)

 , (1۷۷۲) ؛ةفيعضلا يف هتنيب امك مهريغ أطخلا اذه يف اردلق مهنأ نظأو !!هلبق يذلا ذاعم نب لهس ثيدح مقر

 ۲۲٠۷/۹۰۳(. /۲) «يناهبصألا» نم بيوصتلاو «(هكردأ) :لصألا (1)
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 .2"؟فوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 لاق: الت مهنع هلا يضر يراصنأا کل ياو های نن راج نعو (فيعض) (۲- ۱۷۰۰-۰

 ؛ هِضْرِع ْنِم هبف صقتنیو هر هيف كف عضوم يف امل رفا لِي ملشم ءىرنا نِ ام١ : ل هللا لوسر

 وزو نم هيف لصق يؤم يف املس رب مللُش ىذا نو امو رص هيف بح نایت وم يف هللا ُهََدَخ الإ

 , . ترص هيف بحب نطْوَم يف هللا ٌهرَصَ الإ ؛ هتمْرح نم هيف كتي

 فا يا ا

 ٠" (مالكلا ةرثك نم بيهرتلاو ءريخ نعالإ تمصلا يف بيغرتلا) ' .

 َنيملسملا يأ اهلل وسر اي :ٌتلق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع (حيحص) (۱)- 1880-66

 ."”"وديو هناسل ْنِم نوملسملا َمِلَس ْنَما :لاق ؟ُلَضْأ

 .يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يزاخبلا هاور

 : لاق ا نيا نع ع امنهنع هللا يضر اعلا نب وَِْع ن هللادبع نعو (حيحص) (1) يايا < ۲1

 . هْنَع هللا یھت ام رجه ْنَم رجا اهملاو «هديو هناسإ ْنِم نوملسملا َمِلس ْنَم ٌملسملا»

 . ملسمو يراخبلا هاور

 8 هللا وسر تاس : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (خيححص) (۴) - ۷ - ۲۸٥۲

 3 لاق ؟هللا ٌلوسر اي انام ب :ُتلق . «اهتاقيم ىلع ةالصلا» : لاق ,؟لضفأ لامعألا يأ !هللا ٌلوسر اي :ٌتلقف

 ١ : . «ٌكناسل ْنِم ٌسانلا مّلْسَي

 EA ° امهظفل ىضم] . «نيحيحصلا» يف هردصز «حيحص دانسإب ين ناربطلا هاور .

1۲Aزال هللا لؤسر ىلإ ٌييبارعأ ًءاج : لاق هنع هللا يضر بزاع ن نب ءاربلا نعو (حيحص) (4) نك  

 قع ءةّلأسملا َتْضَرْغَأ دقل ةبطخلا ٌتْرَصفَأ تنك نإ : لاق ؟ةئجلا ينجذب المع ينمَلع !هللا وسر اي : :لاقف

 ناف e O لال الز قيل ل: ناف ءب ةبقرلا كفو دَمسّنلا

 رصتخم ؛ٍريَخ ْنَعالِإ كاسل ٌفُكَف كلذ قط مل

  eییا 1١١:قتغلا» يف همامتب مدقتو . ا 1۲

 5 (1511) ؟ةحيحصلا# رظنا . .ًاعوفرم مهضعب هاورو )0(

 « ظفاحلا لاق امك لوهجم وهو ادیان لس وب حبلا ثيدحلا ةلع امنإو ؛حوجرم «هيلإ ريشي يذلا فالتخالا : تلق فز

 !1نّلسح# : را ملا دابا يف يتلا كرت لطم ماقا نم ؟(تاقثلا) يف نابح نبا هركذ» :5بيذهتلا» يف هلوقو ,

 ١ 740/10 *ةفيعضلا» ين: لاج الا اذه ناو ! مهريغب ت ويعم نيدلا نيقتحملا نفعي هدلقو

 : . اهب لاعفألا مظعم نأل ركذلاب ديلا صخو .لعف الو لوقب ًاملسم ذؤي مل نم : هانم (۳)

 قلختلا ىلع ثحلا هيفف «سقتلا ىلع ةقاشلا رومألا بعصأ نم اذهو . هنطوو هتريشع قراف يذلا وه : لصألا يف (رجاهملا) )٤(

 ؟ريكتلا عنج ىلع رصتقا هنأل كلذ يف تاملسملا مكح ام :ليق نإف .ةميمذلا تافضلا نع دعانتلاو ؛ةديمحلا تافصلاب

 . تابطاخملاو صوصنلا رثاس ييف امك هيف نلخدي تاملسملا نإف ؛بيلغتلا باب نم اذه نإ :لاقي
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 ام !هللا وسر اي :ُتلق :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (هريغل ص) (0) 5804-6

 . «ٌكيتيَطخ ىلع كّباو كنب َكْمَسَيْلو ءَكئاسل كيلع "0)كلسمأ» :لاق ؟ةاجنلا

 ؛هريغو ؛دهزلا باتك» يف يقهيبلاو ««تمصلا» يفو «ةلزعلا» يف ايندلا يبأ نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاؤر

 نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو . هنع ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ديزي نب يلع نع رحز نب هللاديبع قيرط نم مهلك
 .[9 /انه ىضم] .«بيرغ

 َكلَم ْنمل ىبوط» : ب هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نابوث نعو (هريغل ح) (0 ۰ ۲۸٩١

 .«هتئيطَخ ىلع ىكبو هيب هَمِسَوَو تاس
 .[هيلع قيلعتلا عم كانه ىضم] .هدانسإ نسحو ؛«ريغصلا» و «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 » :لاق وب هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر َةّمامأ يب | نع يورو (ًادج فيعض) (۱)- ۱۷۰۱-۱

 ا و . هتئيطخ ىلع كّبَيْلو يب هَل هللا دوسر يأ ُدَهشيو ءرخآلا م مويلاو هللاب نمو ناک

 .«مّلْسَيَف رس ْنَع كيلو مَ اربح لقيلف ؛ ؛ رخآلا مويلاو
 . ادهزلا» يف يقهيبلاو يناربطلا هاور

 ْنَمْضَي ْنَم» : لڳ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (حيحص) (7) 7180-7

 . هجا هَل ْنَمْضأ ؛ ِهْيَلْجِر نيب امو ِهْيَيْحَل َنْيَب ام يل

 .[۷ /دودحلا 7١ ىضم] .يذمرتلاو يراخبلا هاور

 ٌهاقو ْنَم» : ل هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۸)- 7867 ۳

 .اًدنجلا لحد ؛ ِهْيَْجِر نب ام ّرشو ِهَْمحَل نيب ام رش هللا

 . [كانه ىضم] .«هحیحص» يف نابح نباو ؛هنسحو يذمرتلا هاور

 . ؛هيَيْحَل نْبَب ام ظفَح ْنَم» :لاق هنأ الإ ؛ايندلا يبأ نبا هاورو (هريغل ص)

 لامعألا ّيأ» : لل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةَ يبأ نعو (فيعض) (1)- ۱۷۰۲ ٤
 . «ناسللا ظْفِحوه» : لاق .ّدَحأ هبي ْمَلَف ءاوتكَسق : لاق .«؟هللا ىلإ بح

 خسن ضعب يف وهو ء(۷ /دهزلا -15) يتأب اميف كلذك هداعأ دقو (؟/بدألا .5؟) مدقت اميف كلذكو ءانه عقو اذك 0(
 هارأ امو .(دواد وبأ) انه جيرختلا يف داز دقو . مدقت اميف هنايب قبس امك حجرالا رهو ««كلما» ىرخأ خسن يفو ؛«يذمرتلا#
 يف يطويسلاو )4۳٤٤( «عماجلا» يف ريثألا نبا تيأر لب .هيلإ هازع ًادحأ تدجو الو «هدنع هدجأ مل ينإف ءامهو الإ
 انه قيلعتلا يف م اوفتكاق - قيقحتلا وعدم  مهتداعك اذه نع لفغو . طقف يذمرتلل هوزع ؛رئاخللا» يف يسلبانلاو !هعماج»

 يف ةجرخم ىرخأ ًاقيرط ثيدحلل نإ مث !!ركذ دواد يبأل سيل كانهو !5019(!1) مقرب هجيرخت قبس :لوقلا ىلع
 . مدقت امك ةحيحصلا7

 يبناج يف نامظعلا امهو ؛(يحل) ةينثت ةلمهملا ءاحلا نوكسو ماللا حتفب وه (هييحل) :هلوقو .هيلع يذلا قحلا يدؤي :يآ (9)
 «جرفلاو ناسللا ايندلا يف ناسنإلا ىلع ءالبلا مظعأ نأ كش الو . جرفلا :(هيلجر نيب) امبو ؛ناسللا امهنيب امب دارملاو ءمفلا
 . ةيامحلا هللا لأسن .رشلا مظعأ يقو دقف امهرش نم يقو نمف

 م١



 . لاح نآلا ينرضحي ال نم هدانسإ يفو «يقهيبلاو «نايح نبا خيشلا وبأ هاور

٠ VY 1oعف نما : هلك هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر سا نع يورو (ادج فيعض) (60-  

 . هتروح هللا رس ؛هتاسل طفح ْنَمو «ةباذع هنع هللا َمَقد ؛ةَبَضَغ

 فك ْنَمو هرو هللا ريس ؛ةَاسل نرخ نم :لاق :هظفلو «ىلعي وبأو ءعطسوألا" يف يتاربطلا ءاور ٠

 . (هَرَذُع هللا لبق ؛هللا ىلإ رّدَتْعا نمو «هَباذع هنع هللا فك ؛هَبضغ

  E i BENباوصلا هلعلو .

 : لاق و ّينلا نع ًاضيأ هتغب طسرألا» و هريغصلا» يف يناربطلا ىورو (فيعض) (4)- 5 17١4

 .هناسل ْنِم َنرُحَي ىتح ؛ ناميإلا ةَقيقح ُدْبَملا بي ال»

YARN 1Yريَ هلال يذلاو :لاق هنع هللا يضر دوعسم ني هللادبع نعو (فوقوم حيحص) )۹  

 .ٍناسِل ْنِم ٍنْجَس لوط ىلإ جَوْحأ ٌءْيش ٍضْرألا ٍرْهَظ ىلع ام
 :حيحص دانسإب ًافوقوم يناربطلا هاور 1

 TT لاق ال هللا وسر َّنأ ؛ِراسَي ِنْب ءاطع نعو (هريغل ص) (۱۰)- ۲۸۹۹ ۸

 ا اقم ل هللا ل وسر ٌداعاف ایک هللا لوسر تکسف ؟انریخُ الآ !هللا لوسو اي : لجز لاقف .هةّنجلا َحَلَو

 ا ارا ب E RS EE ٌلجرلا

 نام يلج نب امو بَل ن ام : نجلا َجَلَو ؛ نيت رش هللا ُماقؤ ْنَم» : ل هللا لوسر لاق هنج ىلإ ٌلجر

 . يلج ّنْيب امو َِِيْحَل
 .اذكه ٌالسرم كلام هاور 1

 ' .ةنجلا لخد : يأ (ةّئجلا ّجَلَو)

 نم n : لاق هع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (حيحص نسح) (110- نكد < 4

0 

 . تاقث هتاورو «- هل ظفللاو - ىلعي وبأو يناربطلاو دمحأ هاور

 اي ىلب انلق . ابا لهاتف نم ني قب َكئْدَحَل الا» :ةلكي هللا وسر يل لاق : :يناربطلل ةياور يفو

 .[۷ /دودحلا - ۲۱ ىضم] . ههيَلجر نیب امو هْيَمْفَف د َنْيَب ام لجرلا ظقحَي : لاق !هللا لوسر

 نوكسو ءاقلا حتفب (نأمّققلا) و : جرفلا وه : (هيلجر نيب ام) بو و (هيمقف نيب ام) ب دارملاو

 ..نايِحَّنلا امه : فاقلا

TANEان :لاق ا ينا ا تع هلا يضر فار يبأ نعو (حيحص نسح) (177  

 ؛ةفيمضلا# تعش نإ  رظناف ؛هيف ملكتم هنود نكل ءةمجرت هل دجأ مل ينإف ؛(لإلب نب رذنملا) ينعي هنأ رهاظلا : تلق 6(
iD 

 0141 مقر) «ريضنلا ضورلا» يف وهو . (يساورلا دابع نب ريهز) ا ذأ هقثؤي مل (لاله نب دواد) هيف : تلق ()
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 . اًهنجلا لحد ؛ هيلخفو ِهِيَمْفَف نيب

 . ديج دانسإب يناربطلا هاور

 َلِمَع ْنَمِل ىبوط» : 4 هللا لوسر لاق :لاق ٌيرصملا بکر نعو (فيعض) (۵) 17١8-0

 . هِلَْق ْنِم َلْضَفلا َكَسْمأو ءهلام نم َلْضَفلا َقفْنآَو ملعب
 .[77 /انه] هللا ءاش نإ «عضاوتلا» يف يتأي ثيذح يف يناربطلا هاور

 اي :ُتلق :لاق هنع هللا يضر يفقثلا هللادبع نب نايفس نعو (حيحص نسح) (18) 5811 - ۲

 ام ُفَوْخأ ام !هللا ٌلوسر اي :ُثلق :لاق .«ْمقَتْسا ّمُث هللا يير :ْلُق» :لاق .هب مصنف رمأب ينئّدح !هللا لوسر
 . اذهل : لاق مث هِسْفَت ناسلب ذَحأف ؟َّيلَع فاخت

 :لاقو مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو هجام نباو .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا ر

 . ؟دانسإلا حيحصا

 ىلإ هديب َراشأف ؟يقتآ ٍءْيش ٍّيأ !هللا ٌلوسر اي :ٌتلق : لاق هنعو (حيحص نسح) (14)- 7878-4147
 . هئاسل

 . دج دانسإب «باوثلا» يف نايح نبا خيشلا وبأ هاور

)٠١(- YATE NEEينزيخأ : 8 هللا لوس لاق هنآ هنع هللا يضر ٍماشه نب ثراحلا نعو (حيحص)  

 .هناسل ىلإ راشأو . «اذه كلما» : ب هللا لوسر لاقف . هب مِصنْعَأ رمأب

 .ديج امهدحأ نيدانسإب يناربطلا هاور

Ifoناميإ ُميفتْسَي ال» : لک هللا ُلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (نسح) (15) - نك  

 .«ةقئاوب راج نأ ال ٌلجر جلا ٌلُحدب الو .هئاسِ مقي ىتح لق ق مِيِقَتْسَي الو « هلق َميِقَتْسَي ىتح بع

 .هنع ةداتق نع يلهابلا ةدعسم نب يلع ةياور نم امهالك ؛«تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو ءدمحأ هاور

 .[6 /ربلا "7 ىضم]

 ِرْفَس يف كي ٌيبنلا عم تنك :لاق هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نعو (هريغل ص) (۱۷)- 7855-5
 ؟رانلا نم ينُدِعاَبُيو جلا يخي لمعي ينزيخأ !هللا ٌلوسر اي :ٌتلقف ءُريسَت ٌنحنو ةنم ًابيِرَق ًامْوَي ٌتْحَبْصأَف
 «ةالصلا ميقتو ايش هب كرش الو هللا دبن .هيلع هللا رَ ْنَم ىلع سَ هلو < ؛ميظَع نع َتلأس دقل» :لاق

 َلوسر اي ىلب :ٌتلق . «؟ِرْيَخلا باوبأ ىلع كلا الا :ل لاق م . هلا خحتو «ناضمر ٌموصتو «ةاكزلا يتؤتو

 . "بلا فوج نم ٍلْجرلا ةالصو رانا املا ء ؛ راج اع کا ٌءىفطت قَدَصلاو ءةلج موصلا» :لاق !هللا

 مقر ؟تمصلا» يف اندلا يبأ نبا اور : ةثالثلا لوق امأو .(786-885 /٤و 51 /۳) دمحأ هاور دقف ؛ةعجنلا دعبأ دقل : :تلق 0(

 !هذه لبق يتلا ةياورلاب هدنع وه امنإف .مهطيلاخت نم وهف )1(٤
 الب ثيدحلا يف ةمحقم ”دايزلا هذه" :(1 /1417) يجانلا لاق !؟نيحلاصلا راعش» :ةدايز ةرامع ةعبطو لصألا يف :تلق (؟)

 لجرلا ةالص نأ ىنعملاو . رج اهذخأ نيأ نم يردأ الو .«لوصألا عماج» بحاص اهيف فلؤملا دلق « طق هيف عمست مل «كش

 -عنأ هيلع قلعملا مهوأ دقو 00/11/5) مقرب 'لوصألا عماج» يف ثيدحلاو .«ةقدصلاك اضيأ ةئيطخلا ءىفطن ليللا فوج يف
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 هدوُمَعو رئال سار ربحا الأ» :لاق م و نم تدب نوت ىَتاَجَتتإ : هلو الت م
 هجا دباس ووو الملا وعو ؛مالثإل رتا سارا : لاق !هللا لوسر اي ۍلب :ُتْلق ٠ وب

 :هناسل ىلإ َراشأو . هاذه َكيلع فك» : لاق !هللا وسر اي ىلب :ٌُتلق : «؟هّلُك كلذ كالَمي َكْريخُأ الأ» :لاق م

 ا ين تانلا كعارفو كما "ةَكْئَلكَت» :لاق ؟هب ُمّلَكَتت امي َنوذخاؤمُن انو !هللا يبت اي :ُتلق

 .؛؟مهتَتِسْلأ ُدِئاَصَح الإ - - مهرخانَم ىلع :لاق ْوأ  ْمهِهوُجو

 ثيدح» :يذمرتلا لاقو .ذاعم نع لئاو يبأ ةياور نم مهلك ؛هجام نبأو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هاور
 يفإو «نبلاب ًاذاعم كردأ لئاو وبأو» :(ظفاحلا لاق) .[9 /تاقدصلا -۸ هنم فرط ىضم] :«حيحص نسح

 ثيدحلا:اذه» :ينطقرادلا لاق . ملعأ هللاو .ماشلاب ذاعمو «ةفوكلاب لئاو وبأ ناكو ءرظن يدنع هنم هعامس

 رهشو !لاق اذك .؛هيف "هيلع فالتخا ىلع باوصلاب هبشأ وهو «ذاعم نع بشوح نب رهش ةياور نم فورعم

 اذه نوميمو .ذاعم نع ”بيبش يبا نب نوميم نع هريغو يقهيبلا هاورو .ًاذاعم .عمسي مل - هيف ليق ام عم -

 ««ةشئاع “بيبش يبأ نب ٌنوميم كردي مل» :لاق دواد ابأ َنِإف ؛هكردأ الو لب ءذاعم نم عمس هارأ ام ةقث يفوك

 لآ كلا لوسر باحصأ نع ثدحي ناك : يلع نب ورمع لاقو . ةئس نيثالث نم ًاوحن ذاعم دعب ترخأت ةشئاعو

 ا ا ايا ياما دو معلا يراسل لا ا لو قثعمساا : لوقي هنم ءيش يف اندلع سيلو

 َكْئَلكن» : لاق ؟انيلع ُبَتْكُي هب هب ْمّلكتن ام ٌلكأ !هللا وسر اي :لاق ًارصتخم يناربطلا هاورو (هريغل ح) ,

 اذإف تكس ام الاس ارت نل كلإ ميكا دئاصح الإ ٍرانلا يف ْمهرخانم ىلع َسانلا ٌبكي لهو كأ

 .«كيلع وأ كل بك َتْمَّلكت

 لاس فام نأ : مَع نب نمحرلادبع نع بشوح نب رهش نع مارهب نب ديمحلادبع نع هريغو دمحأ هاورو

 اینو ءال : لاق ؟ةّضورُفملا ةالصلا دعب ٌةالصلا : لاقف ؟ٌلْضْفَأ لامعألا:ٌيأ !هللا لوسر اي: هك هاو

 ال ؛هيف اهل لصأ ال ثيدحلا يف ةمحقم اهنأب عطقلا باوصلاو !«يذمرتلا خسن رثكأ يف تسيل : اهيف هلرقب الصأ ةدايزلا هذهل =

 ا ا لوصألا ىلإ مهعوجر مدعو ؛مهمهف ةلقل - ةثالثلا نوفلعملا :دسفأ دقو .هريغ دنع الو يئذمرتلا دنع

 . هبنتف ؛طقف ةدايزلا:الإ ؛اهيجرخم دنع ةتباث يهو !«نيحلاصلا . 5 .ةالصو) ةلْمج دارأ هنأ اومهوأف

 نذإف ا ؛توملاب هيلع اعد ءدلولا دقف :(لكشلا) و ..كتدقفأ :يأ ؛فاكلا رسكو ةثلثملا ءاثلا حتفب )١(

 اهباداري الو ءبرعلا ةنئلأ ىلع يرجت يتلا ظافلألا نم لب «ءاعدلا هب دصقي ال ةقيقحلا يف وهو فاعذ الك هيلع ءاعدلا ٠

 : ,ههللا كلتاق» و كادي تبرت" : مهلوقك ؛ءاعدلا

 .[ش] .هانتبثأ ام هباوص ءاطح وهو ««هملعا : (6//5) ةيريثملاو (۸۹ /۳) ةقباسلا ةعبطلا يف قفز

 يفءامك هائتبثأ ام :هباوص ءأطخ وهو ء«ةبيش يبأ نيا» :نينطوملا يف (5/4) ةيرينملاو )7//4١:89( ةقباسلا ةعبطلا يف قرفز

 ء(۲۹۳/۱۳) «ةرهملا فاحتإ» و 8//519(«2) «فارشألا ةفحت» و «جيرختلاو مجازتلا ٍبتكو :(7770778/5) «دنسملا#

 : : . .[ش] .0715/6) هدنسملا فارطأ» و 1

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (5)

 امو نابل ًاهيشتو «عوزلا نم دصحي اهب ًاهيشت «(ةديصح) اهتدحاو ؛هيف ريخ ال يذلا مالكلا نم هنوعطتقي ام : (دئاصحلا) 2(

 i .هب دصحي يذلا لجنملا دجب لوقلا نم هعطتقي
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 :لاق ؟ةّضورفملا ةّقدصلا دعب ٌةقدصلاف :لاق ."يه اًمعنو ءال» :لاق ؟ناضمر مايص دعب ٌموصلا :لاق .٠ّيه

 ُهَعَبْضإ عضو مف ُهَاسل هو هللا ٌلوسر َجَرْخأف :لاق ؟ُلَّضْفَأ لامعألا يأ !هللا وسر اي :لاق .٠يه اًمعنو ءال»
 لكي هللا وسر برضف :لاق ؟انيلع ُبّتكيو .هّلك لوقن امب ُدَحاَوُنَأ !هللا لوسر اي :لاقف داعم َمَجْرَتْساَف .هيلع
 ئاصح الإ منهج ران يف مهرخانم ىلع مانلا بكي لهو !ِلبج َنْبا اي كمآ َكئَلكَتا :لاقف ءرارم ذاعم بكم
 .«!؟مِهنِْل

 !هللا ٌلوسر اي :ُتلق :لاق هنع هللا يضر قرضا: قي ونسأ نعو (حيحص) (۱۸)  ؟8517- ۷

 اذامف : تلق :لاق .«كناسل كلمت» : لاق ؟يدي كلما ْمّل اذإ ُكِلْمأ اذامف : تلق .«كّدي ُكِلْمَت» :لاق . ينصوأ
 . «ًافورعم الإ كناسلب لقت الف « ريخ ىلإ الإ كدي طّسبت ال» : لاق ؟يناسل كلما مل اذإ ُكِلْمأ

 .يقهيبلاو «نسح دانسإب يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 ٌدَذ يأ ْنَعَو (ادج فيعض) ۱۷٠١ -)١( وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (هريغل ص)) (۱۹)- ۲۸1۹۸ - ۸

 هللا َلوُسَر اي :ُتْلُق - [: لاق نأ ىلإ هلوطب ثيدحلا ركذف - ا هللا لوش َر ىَلَع ُتْلَخَد] : لاق ءهنَع هللا يضر

 والت كيل : لاق .ينذز !هللا َلوُسَر اي :ُتْلُق . لك كرمال نبر اهنا للا ىَوقَتب َكيِصْوَأ» :َلاق . ينص

 .يِنذز !هللا لوسر اي :ُتْلُقآ . ؛ضزألا يف كل وو ءواملا يف كل ر نا ؛ّلَجَوّرَع وللا رکو .نآْرعلا

 . يندر !هللا لوسر اي :ٌتْلُق .[؛كنيد ِرَْأ ىَلَع كل َنْوَعَو «ناطِيّشلل ةر 2 ءَتْمَّصلا ٍلوُطب َكْيَلَع» :َلاق

 َباَك نإ َّقَحْلا لف :لاق . ينذر :ُتُْق . هولا روب بهذي ءَبلَقلا تيم ُهنإَف ءكحّضلا رك َكايإو» :لاق

ySْنِم ُمَلْمَت ام سالا ِنَع َكْرجْحَيِلا : لاق :ينذز :ُتلُث] . ؛مئال َةَم ةَمْوَل هللا يف فَ  
 .[«ًڭكسفت

 . "دانسإلا حيحص :لاقو «- هل ظفللاو  مكاحلاو «؟هحيحص» يف ناّبح نباو «يناربطلاو «دمحأ هاور

 . ١[ /ءاضقلا - ۲۰ ىضم]

 ]۲١- «ملظلا نم بيهرتلا» يف نابح نبا ظفلب هذه نم لوطأ ثيدحلا اذه نم ةعطق انيلمأ دقو

 ىلع ًالِيْقُم «هنامّري ًاريصَب َنوُكَي ْنأ ٍلقاعْلا ىلعو» : مالسلا هيلع ميهاربإ فحص نع ةياكح اهيفو ١[« /ءاضقلا
 .عيدحلا ؛هينْمَي اميف الإ هُمالك َّلَق ؛ِهلَمَع ن مالك بِسَح ْنَمَو « هناسلل ًاظفاح ءهناش

 ديعس يبأ نعو ((فيعض) (7)- ۱۷١۷ وهف نيتفوقعملا نيب ام الإ (هريغل ص)) 1854-6 - )۲١(

 اهنإف ءهللا ىوقتب ٌكيلع» :لاق . ينصؤأ !هللا لوسر اي :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ ٌلجر َءاج : لاق هنع هللا يضر

 للف بانك ةالتو هللا ركب كيلعو «َنيملشملا ُةيئابَراهّنإف ؛هللا لبيس يف ٍداهجلاب كيلعو «ريخ لك عامج

 يناربطلا يدانسإ دحأ ّنأل كلذ !نوقلعملا ةثالثلا امهدلقو )700/1١(: يمئيهلا هعبت نإو ؛رظن هيف طقف هنيسحت :تلق (1)

 .(441) «ةحيحصلا» يف اذه نايبو )٤/ 5911/51٠(( «بعشلا# يف يقهيبلا كلذكو ؛تاقث مهلك هلاجر «حيحص
 .هدهاوشلف ؛هنم [؛حيحصلا» يف] تبثملار ٠ لصألا يف هيب ءرظن هيف مكاحلاو دمحأل هوزع :تلق )(

 .[ش] . ىضم ام ىلع ءانب اهيلع مكح الو «فيعضلا» نم انه ىلإ .٠ . .ةعطق انيلمأ دقو» هذه ةريخألا ةعطقلا 2
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 : ؛[َناطِيصلا بلْ كلذب كإف «ريخ نم لإ كّئاسل ْنُرْخاو] ''”وامسلا يف كل يكد «ضرألا يف كل رون

 نبا هادزو ٠ ميلس يبأ نب ثيل ةياور نم امهالك ؛«باوثلا» يف خيشلا وبأو ««ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 ا : .ًارصتخم هيلع ًافوقوم ًاضيأ خيشلا وبأو ايندلا يبأ

TAV foلاق .ينصؤأ !هللا لوسر اي: ا : 

 :لاق .«؟هّلُك اذه ْنِم َكِب ُكّلمأ وه امب َكئأبنأ َتْنِش إو ءىَتْوَملا يف كَسْفَت دُدْعاو ءةارت كّنأك هللا ِدبْما»
 .هناسل ىلإ هديب َراشأو .«اذه»

 .ديج دانسإب ايندلا يبأ نبا هاور

f11ابأ ايه : اقف ٌرذ ابآ كو هللا ُلوسر يقل: لاق هنع هللا يضر نسنأ'نعو (فيعض) (۸) م  

 ل لاق . «؟امهريغ نم نازيملا يف ُلقنأو ؛رهظلا ىلع ناتفيفخ امه نيِلْصَح ىلع كّدأ الأ !رذ

 . "امهلثمب قئالخلا لمع ام هديب يسفن يذلاوف «تمصلا لوطو «َقُّلُخلا نسحب كيلع» : لاق

 .[ /انه یضم] . ةدايزب يقهيبلاو «تاقث هتاورو «ىلعي وبأو ئناربطلاو رازبلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 ابأاي» : کک لاق : لاق ءادردلا يبأ ثيدح نم نايح نبا خيشلا وبأ هاورو "(؟) (4) ل

 ,؛تمصلا لوط ؟امهلثمب هللا قلت مل ءامهزجأ يطع ٠ ءامهتنؤم ٍفيفخ نيرمأب كئبنأ الأ !ءادردلا

 : [كانه ىضم] .«قلخلا

DAهللا لوبن لاق لاق اسوم یاس نب اوغص نم اض ال نإ نب هد (فیسض) ۲  

 .[كانه يضما . «قتلخلا ن نسخو ٌتْمَّصلا ؟ِنَدَبلا ىلع اًهِنَوْهأو ةدابعلا رس راب ْمكوبخأ الا : لع

fo؛مدآ نبا ٌحبصأ اذإ» : لاق هعفر هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يأ نعو (نسح) (۲۲) - مالا  

 َتجَجَوْما ناو ءاننقتشا َتْمَقَتْسا ناف كب نحن امَّنإف ءانيف هللا یتا : راف هايل رك ناك فقر

 . ؛١انخجّوْعا

 ملو ءديز نب دامح نع دحاو ريغ هاور» :يذمرتلا لاقو ءامهريغو ايندلا يبأ نباو يذمرتلا هاور

 | .«؟حصأ وهو» :لاق .«هوعفري
 اي :لاقف هناسلپ خاف ءافّصلا ىقتزا هنأ : هلادبع نع لئاو يبأ نعو (خيحص) (0!1 - YAVY _ كادي

 رثكأ» : لؤقي و هللا لوسر تعمس : لاق ّمُن .مَدنَت ْنأ ٍلَْق ْنِم مَنَ رش نع ثُكشاو َْنْغَت اريخ لق !ًداسل

 ١ ا ق

 هارت يذلا وهو ءرذ يبأ ثيدح نم دهاش هلو :(005) «ةحيحصلا# يف جرخم وهو رخ قيرط نم ًاضيإ دمحأ هاور انه ىلإ 00(
 7 اذه لبق

 .[ش] . «فيعضلا» يف ثيدحلاو «خيشلا لوصأ يف اذكه قفز

 ءردص ىلع هدب عضب نيقاهدلل جلعلا رفكي امك هريغك ا :(ريفكتلا) : يرهوجلا لاق .لذتو عضخت :يأ )۳( 
 i . ئجانلا هركذ . «هل نماطتيو .

 داكا راف هةوا رئال نع لف .(074) «ةحيحصلا» رظنا . هريغو يناربطلا نم بيوصتلاو ء(أطخ) : لصألا )4(
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 . نسح دانسإب يقهيبلاو ««باوثلا» يف شا وبأو «؟حيحصلا» ةاور هتاورو «يناربطلا هاور

 هللا يضر ٍقيِّدصلا ركب يبأ ىلع ًاموي لحد ّرمع نأ : ملأ نعو (حيحص) (14) 7818-4

 ةراوتلا "ينو اه نإ: ٍركب ىبأ هل لاقف . كل هللا رقع !هم : رمع لاقف اهنا ديجي وهو ءامهنع

 . يقهيبلاو ايندلا يبأ نباو كلام هاور

 ٌءْيش سيل :لاق ل هللا ٌلوسر نإ «دراوملا "”يندَروأ اذه َّنِإ : لاق : يقهيبلل ظل يفو (حيحص)
 . اهتَدج ىلع ِناسّنلا َبَرَذ وكشي الإ دسجلا

 هّرشو هتّدح وه :ًاعيمج ءارلاو ةمجعملا لاذلا حتفب (ناسللا برذ) و .هلعفت امع ففكا :يأ (هم)

 .هشحفو

 لإ نصي ال عير : لاق و هللا لوسر نع هنع هللا يضر سنأ نعو (عوضوم) (11)- ۱۷۱۱ ٥

 : يشل ُةَلقو هللا رکو « عضاوتلاو «ةدابعلا لَآ وهو «ٌتمصلا : :بَجَعب

 نبا لاق «ةيريوج نبا وهو «ماوعلا هدانسإ يف» : (ظفاحلا لاق) . ؛دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 .هبشأ وهو ؛هيلع ًافوقوم سّنأ نع يوُرو .«هريكانم نم ثيدحلا اذه ٌّدُع دقو «تاعوضوملا يوري ناك" :نابح

 1 .؟هريغو «باوثلا» يف خيشلا وبأ هجرخأ

 ابيهُو نع ًاضيأ يورو (فيعض رثأ) (۱۲) - ۱۷۱۲ ۹
)2 

 :مالسلا هيلع َمَيْرَم ْنْبا ىسيع لاق : ل هموم Bo اق "بیه

 ثيدحلا هبَجَمب الإ سانلا َّنِم ِدَحأ يف َنْعِمَتَْي ال ٌعبرأ)

 .امهريغو خيشلا وبأو أو ««تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ

 : لوقي ”اهعمس :لاق «ساّبع نا نع دهاجم نع يورو (فوقوم ًادج ض) (۱۳) ۔ ۱۷۱۳ ۔ ۷
 )رغ

 ملكت الو ءدولا كيلع ُنَمأالو ٌلْضَف هاف ؛َكينَي ال ام يف ملك ال : ةققوملا دلا َنِم نس هَل مخ

 رام الو َتَنْمَيَف هعضْوَم ريخ يف ُهَعَضو دق هين ٍرْمأ يف ف مُلَكَتم بر هن ؛ًاعِضْوَم هل دج ىتح ِكيِنَعَي ام يف

 . كلذ ىلع هّبن. دق يجانلا نأ عم ! رهاظلا ةفرخزملا مهتعبط يف =
 يف جرخم وه امم اهريغ يف الو «رداصملا كلت نم ءيش يف اهل لصأ ال ةدايز يهو !(دراوملا رش) : نيعضوملا يف لصألا ()

 , (070) ةحيحصلا)
 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)

  (f)«دهزلا» يف هجرخأ اذهو «كرابملا نبا وهو «هللادبع قيرط نم (547 /۲۸۹) هاور ايندلا يبأ نباو : تلق )1۲۹/۲۲۲(:

 نع هاقلت امم هنأ رهاظلاو «زوافم مالسلا هيلع ىسيع نيبو هنيب نكل .دهاز ةقث وهو ءدرولا نبا وه بيهوو . . .بيهُو انأبنأ

 .باتكلا لهأ

 . ؟هللا ركذو» لدب «ايندلا يف ةداهزلاو# : لاق هنأ الإ ءهلبق يذلا لثم ينعي 2

 وهو (يميتلا زرحم) هدانسإ يفو .ثيدحلا بقع فلؤملا لاق امك فوقوم وهف «لوقي سابع نبا عمس ًادهاجم نأ ينعي (5)
 .هريغو ظفاحلا لاق امك كورتع

 نم هتححصف ء(مهردلا) :لصألا ناكو .«اهمْهَد ليخلا كولم :لوقت برعلاو» :«سوماقلا حرش» يف ؛دوسلا ليخلا :يأ 000
 . لصألا يف تناك ىرخأ ءاطخأ هنم تححص امك ء(١١١ /9/6) «تمصلا#
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 ' ءب كركي نأ بحت امب َكنع بين هت اذإ َكاخأ رگذاو 5 يلف ميلحلاّنإف ؛ًهيفتس الو اميل

 .وارجإلاب خام ءولسجالاب ىزاج هلا یر جر لمم لطاو هتم ی ُب ْنأ بحت امم هفغأو

 : .ًافوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

(Yo)  YAVÊ _ 464ْنم' :لاق ب هللا لوسرنَّنأ ؛امهنع هللا يضر ؟'”ورمع نبا نعو عينا  

 3 1 . هاجت تمص

 .تاقث هتاورو «يناربطلاو ««بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 » : لكك هللا لؤسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو (ادج فيعض) (16) 1/14 ۹

 .«تمصلا مزليلف ؛مَلْسَي نأ هّرس
 .امهريغو خيشلا وبأو ايندلا يبأ نبا هاور

 دبعلا لإ : لوقي فك ّيبنلا مس هلأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) )۲١( - "ماله 1

 .«برغملاو ٍفرْشملا َنيِب ام َدَعْبأ رانلا يف اهب كي ؛اهيف نيت ب ام ةَملَكلاب ملكتي

 : ٍ ' .يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور

 ءأسأب اهب یر ال ةَمِلَكلاب ُُلكتيل ّلجرلا ّنإ» :الاق امهنأ الإ ؛يذمرتلاو هجام نبا هاورو (حيحص نسح)
 . ؛ًافيرخ َنيِعْبَس اهب يوُهَي

 ْ ١ ؟رش وأ ريخ يه له ركفتي ام : يأ ؛(اهيف نيبتي ام) : هلوق
 نع یورو ((هريغل ص) (۲۷) 54105 وهف نيتفوقعملا نیب ام الإ (فیعض)) (160)_ ۱۷۱١ ۔

 يف ٍتاجرد اهب هللا ُةُعَقر الاب اهل يقلُي ام ىلاعت هللا ٍناوُضِ نِم ِةمِلَلاب ملكي دبعا نإ :لاق لك يبنلا

 ّْ ."7«[منهج يف اهب يوهي ؛ًالاب اهل يقلي ال هللا طس نم م ةملكلاب مّلكتيل دبعلا نإ] (و) ؛ةّنجلا

 : هظفلؤ «؟ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو «يئاسنلاو ؛- هل ظفللاو  يراخبلاو «كلام هاور

 :. «راتلا يف ًافيرخ نيعبس اهب يوهي ؛ْتَمَلَب ام ٌعلبت نأ ٌّنظي ام ةملكلاب ُمّلكتيل ّلجرلا نإ» (حيحص نسح)

 الإ اهُنوقي ال ةملكلا ٌلوقْبل َدبعلا َّنإ' : لك هللا لوسر لاق :هظفلو ”'يقهيبلا هاورو .(ادج فيعض)

 امم دش هناسل ْنَع لرل َلُجرلا َّنإو ؛ضزألاو ِءامسلا نيب ام َدَمبأ اهب يوُهَي ؛سلجملا «؟[َلهأ] اهب َكِحْضِيِ

 « يرصم هدنس ثيالحلاو «صاعلا نب ورمع نب هللادبع وعن امنإ «كش الب مهو وهو» )/١/19(: يجانلا لاق .(رمع نبا) :لصألا (1)
 اذه دفتساف ءرمع نبا نع هل ةياور الو «ةروهشم ةعبرألاو ملنسم دنع هنع هتياورو هلع نمحرلادبع وبأ هيوريو ؛ةعيهل نبأ هيف

 .(915) ؛ةحيحصلا» يف هتنيب امك ؛ثراحلا نب ورمع عم مهدحأ هنرقو «ةلدابعلا ضعب ةعيهل نبا نع هاور دقو : تلق

 اذه ةلع تشيب دقو ءانه (نيتفرقسملاب] هيلإ راشملا وهو «هوحن يناثلا رطشلاب ارصتخم امهريغو «نيحيحصلا» يف وه :تلق (۲)

 .(1199) «ةفيعضلا» يف لوطملا

 .كورتم وهو ؛(يميتلا هللاديبع نب ىمحب) هيفو )١/91/1( ؟بعشلا# يف )۳

 ؛يقهيبلا بعش» و :تاعبطلا رئاس نم اهُّتبنأو (۹/6) ةيزينملاو («فيعضلا» )۲٤١/١- ةقباسلا ةعبطلا , نم تطقس )٤(

(AY 751/4[ش] . . 



 . ههْيَمَدَق نع لز

 ٌلجرلا َّنإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (15)- 1015-5

 . «ءامسلا نم َدَعْبأ هب يِوْهَي ؛موقلا هب ٌكحضُيِل الإ ًاءوس هب يري ام ثيدحلاب تدخل

 . نع _ يفوعلا وهو  ةيطع نع ليئارسإ يبأ نع خيشلا وبأ هاور

AVY 1له الا» : لاق ل هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نعو (نسح) (۲۸) -  

 ُمّلَكَتي لجر ىسع الأ .ءامسلا ّنم َدعْبَأ اهب طَقْسَيف بف ؛مزقلا اهب ُكِحْضُي ِةَمِلَكلاِب مّلكتي نأ مكنم ٌلجر ىسع

 . رانا ةلخذُب ىَبَح هنع یر ال ؛هيلع اهب هللا طك ؛ُةباحْضأ اهب ٌُكحضُي ةملكلاب

 . السرم نسحلا نع ديز نب يلع نع هاورو . نسح دانسإب ًاضيأ خيشلا وبأ هأور

 : لاق لب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ٌينزملا ثراحلا نب لالب نعو (نسح) (۲۹)- TAVA لح

 موي ىلإ ۀتاوضر اهب ُهل ىلاعت هللا ٌبْتكي هنّ ام ت ؤا نب ذاك ام هللا يفوض نم ماابي لجرلا ذل

 موي ىلإ ةطَحس اهب هل هللا بنكي ءّْقلب ام بت نأ نب ب ناك ام هللا خس نِ ِةَمَِكلاب ٌمُلكتيل لجرلا نو اقَْي

 . اقلب

e 

 .؟هحيحص) يف نابح نباو «هجام نباو يئاسنلاو . ؟حيحص نسح ثیدح» :لاقو يذمرتلاو كلام هاور

 .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو

 :ثلاق اهنع هللا يضر ةّيرافغلا ٍمكَحلا ت تنب 2"”ةمامأ نعو (فيعض) (۱۷) - ۱۷۱۷ ۔ 6٥

 تت لَك جن يق الإ اهنيبو هب نوكي ام ىتح نجلا َنِم ونذََل َلُجرلا نإ : لوقي ةي هللا لوسر

 . ؛ًءاعْنَص ْنم دَمْيَأ اهنم

 . قاحسإ نب دمحم ةياور نم امهالك ؛يناهبصألاو ايندلا يبأ نبا هاور

 اورثك ال» : ال هللا ٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمُع نبا نعو (فيعض) (18) 1718-5

 ُتْلَقلا ؛ ىلاعت هللا ّنم سانلا َدَعْبَأ َّنإو ءِبلَقْلل وشق ؛هللا رك ريغب مالكلا َةرْفَك نف ؛هللا ٍرْكذ ريب مالكلا

 . «يساقلا

 ©"7(بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو « يقهيبلاو يذمرتلا هاور
 ال :لوقي ناك مالسلا هيلع میرم نبا ىسيع نأ :هغلب ؛كلام نعو (فيعض رثأ) (۱۹)- 1714- ۷

 يف اورظنَت الو .َنوُمَلْمَت ال ْنكلو ؛هللا َّنِم ٌديعب ّيساقلا ّبلقلا َّنإف ؛مكبولق وسقف هللا رك ِريَمب مالكلا اورثكت

 ١ .ًاضيأ (۳۸ /۳) دمحأ هاور هجولا اذه نمو :تلق (0)

 نإف ء(١ /۹۸ ق) «ةلاجعلا» يف امك ؛فيحصت وهو ««باعيتسالا» يف عقو اذكو «(ةمأ) :ةرامع ةعبط يفو .لصألا اذك (؟)

 يرافغلا مكحلا يبأ ةنبا همآ نع ميحس نب ناميلس نع قاحسإ نبا نع (۳۷۷ /٠و٤1 /4) ًاضيأ هدنسملا يف ثيدحلا
 نيسحتو «قاحسإ نبا ةنعنع ثيدحلا ةلعو .ربلادبع نبا نظ امك نيتحتفب (ةَمأ) سيلو ؛هلوأ مضب (همأ) :هلوقف . . .تلاق

 | مهتاطبخخ نم هايإ ةثالثلا
 )۹۲١(. «ةفيعضلا» يف جرخم وهو .«هلاح فرعي ال» :ناطقلا نبا لاقو ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل نم هيف ()
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 ءو له معزا «نفاعر نك سالا مف یم مكلاك میو يف اورگناو ؛ازأ لاك سالا بون

 . ةيفاعلا ىلع هللا اودّمْحاو

 .«أطوملا» يف هركذ

٠ JWAبلع مهنا الك لک: لاق لَك يبنلا نغ اي ّيبنلا جوز َةبيِبَح أ نعو (فيعض)  

 : .«هللا ٌرُكْذ وأ ءركنُم نع هن ؤآ ءفورعمب رم الإ ؛ةلال

 دمحم ثيدح نمل هفرعن ال «بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو ءايندلا يبأ نباو هجام نباو يذمرتلا هاور ش

 خيش وهو ماج مالك ديزي نب دمحم يفو «تاقث هتاوز» :(ظفاحلا لاق) .«سينخ نب ديزي نبا
 .حلاص

 قي هللا وسر ُثعمس : لاق هنع هللا يضر ةبعش نب ةزيغملا نعو (حيحص) د ۷۹ 4 1

 : 1 .«لاؤشلا ةَرْثكو 20 ةعاضإو «لإقو ليف : ًاثالث مكل ةرك هللا َّنإ» : :لوقي

 1 "واد وبأو ملسمو «- هل ظفللاو  يراخبلا هاور

 1 ا د یا ت نم و و ج ناو ولم ربأ هاورو (حيحص) (۳۱) ۲۸۸۱ ۰

 كل : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (۲۱) - 1783 47١

 ا . دينْمَي ال اميف ًامالك مهّرثكأ ؛ًابونذ سانلا

 . , . «باوثلا» ىف يف خيشلا وبأ هاور

 نسخ نما ل للا وسر لاق : ر ا ويش جتا 10 كين كنف

 1 : . هيمي ال ام ةكرت ِءْرملا مالشإ

 .فالخ هيفف ؛ليويح نب ةرق الإ تاقث هتاور» :(ظفاحلا لاق) .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 نوكي اذه ْىلعف ..ىهتنا «تاقتثلا ةياور.نم دانسإلا اذهب يرهزلا نع ظوفحم وه» :يرمنلا ربلادبع نبا لاقو

 دمحأ لاق اذك . لبسرم ل ٌبنلا نع نيسح نب يلع,نع هنأ باوصلا :ةمئألا نم ةعامج لاق نكل ءًانسح هدانسإ

 نع ًاضيأ يذمرتلا هاورو .نيسح نب يلع نع يرهزلا نع كلام هاور اذكهو . مهريغو يراخبلاو نيعم نباو
 . «ملغعأ هللاو . ةريره يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم حضأ انانع اذهو# :لاقو , هب كلام نع ةبيتق

YAAY ENVYل ,رخآ ٌلجر لاقف «لجر يوت : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ص) (۳۲)-  

 ال امب لخب وأ ءهينعي ال امين ملكت هلعلخ !؟يربت الوأ» : هللا لوسر لاقف «ةنجلاب رشبأ :- عمسي كو هللا
 7 رە
 . (هصقني

 ةثالثلأ نوقلمملا لهج را طبخو 17757(1) «ةقيعضلا» يف نيبم وه امك ا مأ) .ةلاهج يهو قوق نمم ةلعلا :ټلق ()

 0 !«نسح» :اولاقف

 ا .( /154) ؟ةلاجبلا# رظنافأ. يجانلا هب مزج أطخ دواد يبأل هوزع قفز

 وسلا يف ناشر )17١/6(« هدتع ثيدح نم فرط وه :لوقأو ."ملسمأ يف وهف «بيجع اذه» :يجانلا لاق قف

«(1A0)فلؤملل ًاعبت ملسم يف هنوك نع لفغ هلآكف « ءهطرش ىلع سيلو ؛؟دراوملا» يف يمثيهلا هدروأ دقو ! 
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 .«تاقث هتاور» :(ظفاحلا لاق) .“'«حيحض نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ٌلجر دهشتسا» :لاق ًاضيأ سنأ نع ىلعي وبأو ايندلا يبأ نبا یورو (هريغل ح) 10 788 )۳٤(

 ينب اي كل ًائينه :لاقو ههجو نع بارتلا هّمُأ تحسمف «عوجلا نم ٌةطوبرم ةرخص هنطب ىلع دجوف حا موي انم
 . ؟هًرضي ال ام عنميو ءهينعي ال اميف ملكتي ناك هلعل !؟كيردي ام» : ب ٌئينلا لاقف !ًةنجلا

 ىلع لجر لتُق :لاق ةريره يبأ نع يقهيبلاو ًاضيأ ىلعي وبأ ىورو (هريغل ص) 1884-4 )۳١(

 هلعل !؟ديهش هنأ كيردي اما : ب يبنلا لاقف !هاديهش او :تلاقف ءٌديكاب هيلع تكبف ءًاديهش ب هللا لوسر دهع

 . (هصقني ال امب لخبي وأ ءهينْمَي ال اميف ملكتي ناک
 ةشئاع دنع تناك ةأرما نأ :نمحرلادبع نب ةملس يبأ نعو (فوقوم فيعض) (۲۲) - ۱۷۲۲ - ٥۵

 مانملا يف تّيأف .ٌتينز امو ٌتقرس امو ٌثملسأ دقف ءةنجلا َنّلُحَدأل هللاو :نهنم ةأرما تلاقف .ٌةوسن اهعمو

 املف !؟كينعي ال اميف نيملكتتو «كينغُي ال امب نيلخبت تنأو فيك !؟ةنجلا َنلُخدتل ٌةيّلأتملا تنأ :اهل ليقف

 ام تلق نيح كّدنع َّنُك يتاللا ةوسنلا يعمجا :تلاقو «تأر امب اهتَربخأف ؛ةشئاع ىلع ْثّلخد ٌةأرملا تحبصأ
 . مانملا يف تأر امب ةأرملا نهندحف َنئجف «ةشئاع نهيلإ تلسرأف تلق

 . يقهيبلا هاور

 (ردصلا ةمالس لضفو «دسحلا نم بيهرتلا) ١

 «ٌنظلاو ْمكاّيإ» :لاق هي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) 7886 - 5

 الو ءاوضَفاَبَت الو ءاوُدَساَحَت الو ءاوُسَفاَنَت الو ءاوسّمَجَت الو ءاوسحت الو «ثيدحلا ٌبذكأ ظل ناف

 ىوقتلا ُرَقْحَي الو هلُذْخَي الو ءهُمِلَظي ال ءملسملا وخأ ٌمِلْسملا . ْمُكَرَمأ امك ًاناوخإ هللا دابِع اونوكو ءاورّيادَت

 ةاخأ َرِقْحَي نأ ٌرشلا نم ءىرا ٍبْسَحِب .[تارم ثالث]  هرذص ىلإ ُريشبو  انهه ىوُقتلا ءانّهه ىوقتلا ءانُهه

 . «هلامو ُهضْرِعو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك ململ

 . يذمرتلاو دواد وبأو -©تاياورلا متأ وهو ءهل ظفللاو  ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 ليبس يف ٌرابُع دبع ٍفوج يف ممي ال» :لاق لڳ هللا لوسر نأ ؛هنعو (نسح) (۲) 1885. ۷

 ثيدح» :(؟717 مقر) )١1١(: باب :دهزلا باتك :«يذمرتلا عماج» تاعبط رئاس يفو ٩۷( /۳) ةقباسلا ةعبطلا ييف اذك 220

 :دازو ء(بيرغا ب (5917015) «هعماجا نم نينطوم يف حرص دقو ؛(۸۹۳ /۲۳۵ /۱) «فارشألا ةقحتا يف اذكو «6بيرغ

 )1١١/5(: ةيرينملا يفو «قيرطلا هذه نم هنإف دانسإلا اذهل بسانملا وه اذهو ؛4سنأ نم اعامس شمعألل فرعن الو»

 1 .[ش] !!!بيرغ نسح ثیدح»

 ثيدح يف (ًاتاوخإ) : هلوق ىلإ هلوأ نمق «تاياور ثالث نم ًادنسو ًانتم قفلم ره امنإو ءدحاو ثيدح يف كلذك هلا مهوياذه (5)

 ىلإ (ملسملا وخآ ملسمدا) :هلوقو ؛(هللا مكرمأ) اهيفو «ىرخأ ةياور يف (مكرمأ امك) :هلوقو «ةأطوملا» قيزط نم لقتسم
 لدبأ ْنكل .يراخبلا ظفل لوألاو .(تارم ثالث هردص ىلإ ريشيو ءانهه ىوقتلا) :ملسم دنعو «ةثلاث ةياور ءانثأ يف هرخآ

 هركذ . طقف (نظلا) ركذت يذمرتلا دنعو ءطقف (سسجتلاو «سسحتلاو «نظلا) دواد يبأ دنعو «(اوشجانت) ب (اوسفانت)

 .(16153) ةءاورإلا# رظناو . (؟ )١94/ يجانلا
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 . «ًدسَحلاو نامبإلا دبع فوج يف ٌعمَسجب الو منهج حبو هلل

 . يقهيبلا هقيرط نمو ««هحیحصا يف نابح نبا هاور

 ٌلكأي دسحلا ا ناف ءدّسحلاو ٌمكاّيإ» :لاق لكك هللا لوسر نأ ؛هنعو (فيعض) ۸ - ۱۷۲۳ - )١(

 08 َبشُعلا : واد َبطَحلا ٌرانلا ٌلكأت امك ؛تاَتَسحلا

 أ ْ .يقهيبلاو دواد وبأ هاور

 لك هلا لوسر نأ * نأ ثيدح نم امهريغو ضي يقهيباو هجام نبأ ءاورو (فيعض) (1)- 1/14 ٠

 2.0(. . .نمؤملل رون ٌةالصلاو . . .بّطَحلا ٌرانلا ُلُكأت امك ٍتاََسحلا ركاب ٌدسَحلا» :لاق

YAAY _ £1۷4ازيا ! 806 هللا :لوسر لاق نا هلم لا نير لم نب ةرمض نعو (نسح) (۳) -  

 . اوداسي ْمَل ام ريخب سانا

 ' . تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 يّنم سيل: . لاق كي يتلا نع هنع هللا ينضر رسب نب هللادبع نغ يورو (فيعض) 10 ۱۷۲ ۰

 ٍتانيؤملاو َنينمؤملا نونو نيذلاو# : : الڳ هللا لوسر الت م . . نم انأ الو ءةئاهك الو «قّميمَت الو ءدَسَح وذ

 . «أنيبُم ًامإو ًاناتهُب اولَمَتْحا ِدَقَف اوبس ام رعب

 : 2 .يناربطلا هاور
 يأ ىلع ثاخأالا : لكي يبنلا نع ًاضيأ هثيدح ١[ /ملعلا -5] «ءاملعلا لالجإ باب» يف مدقتو (فيعض)

 . ثيدحلا ؛َنودَساَحتيَف ايندلا نم ْمُهل َرثكُي نأ :لالخ ثالث لإ

 ١- )4( - 1715لاق ل هللا لور نأ ؛هنع هللا يضر هيبأ نع بنعك نب هللادبع نع (فيعض) :

 ِنيذ يف رجلا ءلاملا ىلع صْرحلا نم اھل َدَسْفأب تغ هدرز يف السر ٍناعئاج نابت ام» 0 ٠ نل

 (َبطَحلا ٌرانلا ُلُكأت امك ؛تانسحلا ُلُكأَيل دّسحلا ,

 .هَبُشعلا ر ٌرانلا لكأت امك ؛ِتاّنسحلا ُلكأي هّنإف ؛َدَسحلاو ْمُكاَيإ١ : ةياور يفو

 راي نر و نر ينازل كور امنإ «ظفللا اذهب هلوصأ نم يش يف هرأ ملو «نيزر هركذ

 . (00 /۲) «داهجلا» يف ًاضيأ يئاسنلا هجرخأ دقف «ةعجنلا دعبأ دقل : تلق 0(

 )1۹٠۲(. 1 ةفيعضلا» يف جرخم وهو . مسي مل لوهجم هيف : تلق ةفز

 ديزي )1 (w/e يقهيبلا داتسإ يفو )١401(: كانه جرخم وهو ءرخنأ عمجإ هاورو ءكورتم هجام نبا دانسإ يف )(

 «ديهمتلا» يف ربلادبع نبا هنعو ءطقف ىلوألا ةلمجلا (1140 /917/5) ةبيش يبأ نبا هقيرط نمو . ًاضيأ كورتم وهو « يشاقرلا
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 طب امك نعش + طن فلما لوألا نطوملا لدبو ««حيحصلا# يف سيل وهو ءانه نم فوذحم طقنلا ناكم : انلق]

 يزال يف الدلال هذ ىلع دينا بانك يف عيضاةخاع نمو «هراتلا نم ُج مايّصلاو» : يناثلا نطوملا لدبو «هراتلا ٌءاملا

 : | .[ش] .[لاوحألا لقأ ىلع :

 .(3 /دهزلا !4) يف يتأيسو لاق امك وهو )6(



 يف انه] ةريره يبأ ثيدح نم دواد يبأ دنع تمدقت ثيدحلا ةيقبو ««فرشلاو لاملا ىلع» : لاق لب «فدسحلا»

 .[بابلا

 بدا :لاق لكي هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ريبزلا "نبا1 نعو (هريغل ح) (4) - ۲۸۸۸ ۔ ۲

 قلحت نكلو ءّرعشلا ٌقِلَحَت :ُلوقأ ال يّنِإ امأ «ةَقلاحلا يه ُءاَضْعبلاو «ًءاضَْبلاو ُدّسحلا : مكلبق مَمألا ٌءاد مكيلإ
 . ؟نيدلا

 .[0 /انه ىضم] .امهريغو «يقهيبلاو «ديج دانسإب رازبلا هاور

 اي» : ال هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (0) - ۱۷۲۷ _ ۳

 :ثيدحلا «ْلَمْفاف ؛ِدَحأل ُنشِغ َكِيْلَق يف سيل يسمو حبصُت نأ ىلع َتْرِدق نإ ! يب

 . بیرغ نسح ثيدح# :لاقو يذمرتلا هاور
 تلك هللا لوسر عم ًاسولج انك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (5)- 1/786

 هيلعن قلع دق «هئوضُو نم هتيحل ٌُفطنت ٍراصنألا نم ٌلجر علطف . ؛ةنجلا لهآ نم ٌلجر مكيلع نآلا ُمُلطي» :لاقف

 لاق ُتلاثلا ٌمويلا ناك املف «ىلوألا ةرّملا ّلثم ٌلجرلا كلذ ٌعلطف ءَكلذ ةَ ٌيبنلا لاق ٌدغلا ناك املف «لامشلا هديب
 ورمع نب هللاٌدبع هعبت ءالي ٌيبنلا ماق املف ءلوألا هلاح ٍلثم ىلع لجرلا كلذ َمّلطف «ًاضيأ هتلاقم لم يك يبنلا

 : لاق ؟ُتلعف ّيضمت ىتح كيلإ ينيوؤت نأ تيأر ْنإف ءًاثالث هيلع ّلخدأ ال ينأ تمسقأف يبأ ُتِيَحال ينإ :لاقف

 اذإ هنأ ريغ ءًاتيش ليللا نم ٌموقي هرب ملف ؛ٌتالثلا ّيلايللا كلت هعم َتاب هنأ ٌتدحي هللادبع ناكف : سنأ لاق . معن

 هْعَمسأ مل ينأ َريغ :هللاٌدبع لاق .رجفلا ةالصل "موقي] ىتح رّبكو لجو زع هللا َرَكَذ هشارف.يف بّلقتو ٌراعت

 يبأ نيبو ينيب نكي مل !هللادبع اي :تلق .هّلمع ٌرقتحأ ٌتْدكو «يلايللا ثالثلا تضم املف .ًاريخ الإ لوقي

 ٍلهأ نم ّلجر نآلا مكيلع ٌعلطي» :تارم ثالث كل لوقي ةا هللا لوسر تعمس نكلو «ةرجُه الو ٌبضغ
 َريبك تلمع ٌكرأ ملف «هب يدتقأف ؟كّلمع ام ّرظنأل كيلإ يوآ نأ ُثدرأف «ثتارملا َتالثلا ٌتنأ تعلطف .«ةنجلا

 ام الإ وه ام :لاقف يناعد تيلو املف.. ٌتيأر ام الإ وه ام : لاق ؟ِِكي هللا لوسر لاق ام كب غلب يذلا امف لمع

 لاقف .هايإ هللا هاطعأ ريخ ىلع ًادحأ دسحأ الو ءًاشغ نيملسملا نم دحأل يسفن يف دجأ ال ينأ ريغ ؛َتيأر
 ١ . ٤يط ال يتلا يهو] «كب تمل يتلا هذه :هللادبع

 ديوس هخيش الإ ؛ًاضيأ مهب اجتحا هتاورو «يئاسنلاو « لسمو يراخبلا طرش ىلع دانسإب دمحأ هاور

 هبنتي ملو ؛(۲٠٠۲) ؛راتسألا فشك» يف امل قباطملا باوصلا وهو ؛(0 /ربلا .۲۲) مدقت اميف تتبثو ءانه لصألا نم تطقس 200

 .(5/94و195/١) انه عقو امك نيعضوملا يف هتخسن يف عقو ثيح يجانلا ظفاحلا كلذل

 . فيعض  ناعدج نبا وهو  ديز نب يلع (177) هداتسإ يف : تلق قفز

 .دمحأل قايسلاو « قازرلادبع «فنصم» هلصأو دنسملا" نم ةدايزلا فرفز

 )٤( ةقباسلا ةيشاحلا رظنا .

 هركذام ىلع ينانكلا ةزمح ظفاحلا لاقامك مسي مل لجر امهنيب ؛سنأو يرهزلا نيب عطقنم هنأ الول «لاق امك وه :تلق (9)
 =نأ دافأ مث .«فلؤملا اهل هبنتي مل ةلعلا هذهو» :(۲/۱۹۸) لاقو «يجانلا مث ء(١۳۹ )١/ :فارشألا ةفحت» يف يزملا ظفاحلا
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 ادمن اقفل“ هرخآ يف لاقو ءادعس مهبملا لجرلا ىمسو «هوحنب وا ءةقث وهو «رصن نبا
 : .اهوحن ةملك وأ ««ملسم ىلع ًانغاض ٹی مل ينأ الإ | !يخأ نبا اي تيأر ام الإ وه

 يال ين يهو كب ب يل ذه : هللادبع لاقف : يناهبصألاو يقهيبلاو «هل ةياور يف يئاسنلا داز

 "دنع ًاسولج انك :لاق هيبأ نع هللادبع نب ملاس نع “'ًاضيأ يقهيبلا هاورو (فيعض) (۷) - ۱۷۲۹ - ۰

 ٌلَخدف ِكلام نب دعس ُهءاجف . اجلا لهآ ْنِم بابل اذه ْنِم ٌلُجر ْمكيلع َنَمَلطَبلا :لاقف : لاق كك هللا لوسر
 َلُجرلا اذه ياب ىّتح يهنأ ياب انآ ام :رّمع نب هللادبع لاقف «- :لاق ثيدحلا ركذف : يقهيبلا لاق - هنم

 ُتْلَعَجو هم ابرق اهيلع ُتْعجطْضا ةع ىنلوانف - : لاق هيلع هلوخد يف ثيدحلا ركذف : لاق هَلمَع رظناف

 َلَحد مث أضن ماق ٠ ءِرَحسلا هجو يف ناك اذإ ىتح هللا َدِهحو للو ريكو حس ر ٌراعت اًملك هليل يِنْيَعب هُم همر

 لک يف وعدي «ٍراضق ْنِم الو ٍلاوط ْنِم سيل « ٍلّصَفْملا نم ةروس ةَرْشَع تاب ذعر رفع نب لصف ةجنملا
 «رانلا ٌباذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ٌةنسح ايندلا يف انآ مهللا) :لوقي ؛تاوَعد ثالثب ٍدهشتلا دعب نيتعكر

 اذإ ىتح ؛(هلك ٌرشلا َنِم َكيٌةوعأو هلك ٍرْيَخلا ّنِم كّلاسن نإ هللا ءانايندو انيرخآ رمآ نم انّمهأ ام انفكا هللا

 e  يِعَجضَم ُذُحَ :لاقف  :لاق نأ ىلإ ًاثالث هيلإ هدوعو هلمع 4 د :لاق - ف

 يع ىلع رن يلق
 كيد (ئاعت) .تمصاخ : : يأ ؛تحت ةانثم ءاي اهدعب ةلمهملا ءاحلابأ (ٌتْيَحال) ۔ رطقت : يآ .(فطنت)

 .دقحلا وه : ميملا نوكسو ةمجعملا نيغلا رسكب (رْمفلا) . ظقيتسا : يأ «ءارلا

 يآ !هللا لوسر اي : ليق : لاق امهنع هللا يضر وړم نب هلادبع نعو (حيحص) (ه) 1484 6

 موهخت) امل رعت (ِناَسْنلا قودص) :اولاق .«ٍناسّللا ٍقودص < :بلقلا مومْحَم کد :لاق ؟لَصفأ سانلا

 .«دسحالو ؛ٌلِغالو «ّيغبالو هيف ملا ال «ٌئقنلا قتلا وها : لاق ؟(ٍبْلَقلا

 ۲٤[. /انه يتأيل . هنم لوطأ هريغو يقهيبلاو « حيحص دانسإب هجام نبا هاور

 اولش مل يت ءال اه : : لَك هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع يورو (فيعض) (۸)- ۱۷۳۰ - 1۸ '

 .١ «رودّصلا ةّمالسو ء سُفنألا ةواخسو «هللا ةَمْحَرِب مولد نكلو دص الو ؛موصالو «ةالص ةّرْكب َةنَجلا

 يف قازرلادبع هجرخأ : تلق .«هبنتف .باتكلا يف ةرركتملا ةداعلا ىلع ؛ننسلا» يف ال «ةليللاو مويلا" يف هاور امنإ يئاسنلا =

 نب سنأ ينربخأ :لاق يرهزلا نع رمعم انربخأ :لاق ؛دمحأ : مهنم ةعامج هقيرط نمو 225١069 /۲۸۷ /۱۱) :فنصملا#

 نم ةهرب كلذ ىلع انيرجو ء(1۸۷ /7) «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلاو فلؤملا ىرج هيلعو «ةحصلا رهاظ دانسإ اذهو .كلام أ

 نع ؛رمعم نع :لاقف رمعم نع كرابملا نبا هاورو» ٠٠١(: /85) هبقع «بعشلا» يف يقهيبلا لاقف ءةلعلا تنيبت ىتح «نمزلا

 دلاج نب ليقع هاور كلذكو .سنأ نع مهتأ ال نم ينثدح :لاق ؛يرهزلا نع ةزمح يبأ نب بيعش هاورو . سنأ نع «يرهزلا ش

 انآ روق دفا E يدتسطاللا لاق كلذلو .0109/1) هءالبلا مالعأ» رظناو «؟يرهزلا نع

 .؟لولعم
 نسج : ةلهجلا لاف كلذ عمو ءرهاظ وهامك هوجو نم هلبق ثيدحلل فلام وهو . . فيعض وهو «يرملا حلاص هيف : تلق 0

 i !؟مدقتجلا هدهانكب

 لل



 . السرم «ءايلوألا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور
 ْنَم َحلقأ دق : لاق ل هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نع يرو (فيعض) (4) - نفضل ك7 متي

 . ثيدحلا «ٌةميقتسُم ةكقيلخو .ٌةئيمطم ُهَسْفنو ءًاقداص ُهّئاسِلو ءًاميلَس ُهَبَلَق لجو «ناميإلل ُهَبلق ٌصلخأ

 ]١/1[. «صالخإلا» يف همامتب مدقتو «يقهيبلاو دمحأ هاور
 (راختفالاو بجعلاو ربكلا نم بيهرتلاو ,عضاوتلا يف بيغرتلا) ؟

IAAهللا َّنإ» : لَو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رامح نب ضايع نع (هريغل ص) (1) - فحل  

 .هدَحأ ىلع ٌدَحأ يفي الو ءِدَحأ ىلع ٌدَحأ رځي ال یتح ؛اوعّضاوت ْنأ ّيلإ ىَحْؤأ

 .هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور

 ٰفصقن ام» : لاق لڳ هللا لوسر ّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲) - ۲۸۹۱ - ۹
 . «هللا ُهَعَقَر الإ هلل ٌدَحأ حضاوت امو رع الإ وفعبادبع هللا دازامو لام ْنِم ةقدص

 .[9 /تاقدصلا 8 ىضم] .يذمرتلاو ملسم هاور

 : 4 هللا لوسر لاق :لاق ّيرصملا بكر نع ٌيسنعلا حيصن نعو (فيعض) (1) - 1077 - ۲۰
 مِحّرو معَ ٍةيِصَْم ريغ يف ةع الام ناو ؛'"!ةنكسم ريغ ْنِم هَ يف ذو ةَصقْنَم ريغ يف عّضاوت نمل ىبوطا

 ْتَمْرَكو «ُةئَريرس ُتَحْلَصو ءهُيسَك ٌباط نمل ىبوط <« ءةَمَكحلاو هّقفلا ّلْهأ طلاخو «ةئكشملاو ّلذلا لأ

 ههلْوَق نم َلْضَقلا كسشأو .هلام ْنِم َلْضَفلا َقَمْناو وملعب لمع ْنَمِل ىبوط رش سانلا ٍنع لزَعو ةُئينالع
 لاق يك هريغو يرمنلا رمع وبأ ثيدحلا اذه نسح دقو «تاقث حيصن ىلإ هتاورو «يناربطلا هاور

 هل نأ امهريغ ركذو .«ةبحص هل فرعن ال» :هدنَم نبا لاقو ,؛؟ال مآ ا يبنلا نم عمس يردأ ال» : يوغبلا

 .فيدحلا اذه ريغ هل فرعأ الو «ةبحص

 وهو تام ْنَم» :ّهلي هللا لوسر َلاق :لاق هنع هللا يضر َنابوث نعو (حيحص) (۳) 7847-0
 . جلا لحد ِنْيَدلاو ٍلولغلاو ٍرْبكلا َّنِم م ٌءيرب

 حيحص» :لاقو مكاحلاو ««هحيحصا يف نابح نباو ؛هجام نباو يئاسنلاو ء- هل ظفللاو  يذمرتلا هاور
 يف هيلع مالكلا مدقتو .روهشمب سيلو «يازلاو نونلاب (زتكلا) ظافحلا ضعب هطبض دقو .«امهطرش ىلع
 .[19 /عويبلا ١5 ىضم] .؛نيّدلا»

 وبأ انَعَمو .ماشلا ىلإ هنع هللا يضر ٌرمع رخ : لاق قراط نعو (فوقوم حيحص) (4)- كدلك ۹۲

 هتقان مامزي ذخأو 2" قناع ىلع امُهعضوف هْيَمُح َعلَخو ٌَلزنف هل ةّقان ىلع ُرَمْعو «ةضاخَم ىلع اوتأف ةَدْيَبع

 . )۳۸۳١( «ةفيعضلا# يف جرخم وهو :هريغو (19 /) ؛ريبكلا يناربطلا» نم تبئملاو «(ةلاسب) :لبمألا 0(
 . يبهذلا حرص امك (حيصن) و وه لرهجم هنأ قيقحتلاو : تلق قفز

 اهنأ رهاظلاو :«هقتاع ىلع امهعضوف# ةلمجلا هذه تركنتسا دقو :(11/1-11) «مكاحلا كردتسم» هلصال ًاعبت لصألا اذك ()
 ؛ةيلحلا# يف وحنو ؛«هديب امهكسمأف» :(8197/141/1) «ناميإلا بعش» يف ام باوصلاو «خاسنلا ضعب نم أطخ
)/¥(. 



 !ةوفرشتش ثا ديلا لآ نأ ينؤشي ي ام ؟اذه ُلَعْفت َتْنآأ !َنينمؤملا ٌريمأ اي :ةَدْيَبُع وبأ لاقف [ًةضاخملا اهب] ضاخف

 امهم «مالسإلاب هللا انّرعأف موق لذأ انك اّنإ دمحم ةئال ًالاكت هّملَعج ةَديِبُع ابأ كّريغ اذ لَم ول هَر :لاقف

 . هللا انآ هب هللا ان َرَعأ ام ٍريغب رولا بط

 ١ . ءامهطرش ئلع حيحص» : لاقو مكاحلا هاور

 ١ :لاق لب هللا لوسر نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (۲) - ۱۷۳۳ 419

 د ءنْيْلِع ىلغأ يف هللا ُهلَمْجِب ىتج «ٌةجرد هللا ُةمقرَي ؛ةجرد هلل عضاون

 ؛ “وک الو باب اهيلع سيل ءا ةرْخص يف لتي ْمُكحأ نا ولو .نیلفاس لَا يف هلَمْجَي ىّبح ٌةجّرد
 : .«ّناك ام ًانئاك سانلل هغ ام ّجَرَخَ

 نبا دفع سیلو « تغ مشيهلا يبا نع جارد قيرط نم امهالك هينا يف نابع نباو ءهجام نبا هاور

 . هرخآ ىلإ ؛مكدحأ نأ ولو» ةجام

AE. 144ل :لأق - ةعقر الإ هُمَلعأ ال - هنع هللا يضر باطلا نب مع نعو (حيحص) ()-  

 و و اهانذآو ضْرألا ىلإ | فك نایاب ديزي لعجو - اذكه يل حضاوت ن : ىلاعتو كرابت هللا

 ! « ءامكلا َوْحَن اهَمَقَرَو ٍءامّسلا ىلإ هفك

 . !حيحصلا» ف مهب جتخم امهتاورو «رازبلاو دمحأ هاور

 ! مانا اه :ريثملا ىلع باطخلا نب رمع لاق :هظفلو ©" ؟يتاربطلاو,(عوضوم) فرن 5 لير °

 يف وهف «هللا كّشمَن شمت شيلا :لاقو «هلا ةر ؛هل حضرت نم :لوقي هللا لور تعم ياف ءاوعّضاوت

 يفو ٌريغَص سانا يأ يف وهف ءأَسحا :لاقو .هللاُهَمَصق ؛ربگت نمو ريض هفت يفو ؛ٌميظع سانا ني 3
 . یک هست

 يمد نيام١ : لاق ال هللا لوسر نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ح) (4)- 68 - ۲۸۹٩
 1 | .هةَتَمَكَح ْعَض : يي ُةَتَمَكَح عقر : ِكَلَمْلِل َليق عّضاوت اذإف «ِكَّلَم ديب ٌةَمَكَح هسآر يف الا

 e . يناربطلا هاور
 نسح امهدانسإو E د : 0

 دنع لجرلا اهلوقي ةملك (هْرأ)" :«ةياهتلا» يف لاق Y- N a a. «(«لوقي ولو هاوأ) لصألا )١(:
 اهورسكو واولا اوددش امبرو «(اذك نم هآ) : اولاق ًافلأ والا اوبلق امبرو «ءاهلا ةروسكم راولا ةنكاس يهو «عجوتلاو ةيلكشلا

 ا لوقيف ديدشتلا عم واولا حتفي ةب مھضعبو «(رآ) : اولاقو ءاهلا اوفذح امبرو ء(هّوأ) :اولاقو ءاهلا اونكسو

 ةفز  ksيللا فك ٠" ١ 5

 ا نا اورو“ :Af) ا «طسوألا# ب (87 /8) يمئيهلا هديق دقو «هيف سيلو «ريبكلا» يف هنأ مهري (۳)

 .اباوصلا وهو ءافوقوم رمع نع نسح دنسب (۸۱۳۹ /۲۷۵ /1) «بعشلا» يف يقهينلاو ۰ )٠۲ «عضاوتلا» يف ايتدلا

 ةدايز هنتم يفو ؛فيعض هدانسإ يفف « سابع نبا نع زازا و ا قو رن هر لقال 2(

 .(3789) ؛ةفيعضلا» يف هتجرخ كلذلو ؛ةركنم



 .هوحنو ماجللاك ةبادلا سأر يف لعجت ام يه :فاكلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب (ُةَمَكَحلا)

 » :َي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) 5 ۱۷۳۵١ - )٤(

 .«هللا ُهَعّضو ؛هيلع عفا نمو هللا ُهَمْفَر ؛ملسملا هيخأل عّضاوت

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ؛ ءاري نم : لاق هنع هللا يضر  دوعسم نبأ ينعي ۾ هللا نعو «فوقوم اض 260ج 14%

 . هللا ُهُعَفْرَي ؛ةَيْشَح عضاوت نمو «هللا ُةّضْفْخُي ًاميظْمَت لواطت نمو «هب هللا عمي «عّمَسُي نمو ءهب هللا ءار

 . ثيدحلا

 . هعفر يلصأ يف سيلو «يدوعسملا ةياور نم يناربطلا هاور

 :لاق كي هللا لوسر نع امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (ًادج فيعض) (5) 19/4

 . «ةءابعلا هيلع ّنإو ٍلجرلا يف نوكي ٌرْبكلا َنإف ؛ٌربكلاو ْمُكاّيإ»
 : اقا ةتاورؤ ءاطسوألا» يف يناربطلا هاور

AAV £144ّيلإ مكببحأ نم لإ : لاق ا هلا لوسر نا ؛هنع هللا يضر رباج نعو (هریغل ص) (8)  

 ةمايقلا موي ًاسلخم ينم مُكدَعْبأو ّيلإ مُكَضَمْبأ ّنإو «ًاقالخأ مكتياحأ ة ةّمايقلا م 2 ًاسلجم ينم ْمُكبَرقأو

 امف ءَنوقّدشتملاو نوراثرثلا انُمِلَع دق !هللا وسر اي :اولاق .«نوقهيفتملاو «َنوقّدَشَتملاو «نوراثرّتلا
 .!نورّيكتملا» : لاق ؟نوقهْيمتملا

 نم «هحيحص)» يف نابح نباو «يناربطلاو دمحأ هاورو .«"بيرغ نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 .[؟ /انه] . . مدقتو ةبلعت ڈ يبأ ثيدح

 ملكتملا وه :(ُقّدَّشَتملا) و .ًافلكت مالكلا ريثكلا وه :ءارلا ريركتو نيتحوتفم نيتثلثم نيئاثب (ُداَْرَلا)
 ع ا ورا مك دعا

TAA °كلي هللا لوسر لاق :الاق امهنع هللا يضر ةريره يبأو ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (9) -  : 

 . ههّتبَدَع "![امهنم ءيشب ] ينعزاني ُنمَق «هؤادر ءايربكلاو «هرازإ ٌرِملا»

 . ملسم هاور

 ٌرِملا : لجو َّزع هللا ٌلوقي» :هظفلو ءملسم هجرخأ يذلا قيرطلا نم «هجرختسم» يف يناقربلا ءاورو

 . هّبَّدَع امهنم ايش يعّران ْنَمَف «يئادر ًءايِرْبِكلاو ؛يرازإ

 كورتم هيفو !!«. . .يمئيهلا هاور «نسح# :(075 /۳) اولاقق يوق هنأ ةلهجلا هنم مزلتساو «هريغو يمشيهلا هعبتو !لاق اذك )١(

 .(1751/) «ةفيعضلا# يف نيبم وه امك

 «يئادر ءايربكلاو «يرازإ زعلا : لجو زع هللا لوقي» : لصألا ناكو :«2207 )١55/ يراخبلل ؟درفملا بدألا» نم ةدايزلا هذه (۲)

 ليبقلا اذه نمو « يتاقربلا ةياور ىلإ نيرظان خاسنلا ضعب فرصت نم هنأ رهاظلاو 75-0277 /8) ملسم نمو هنم هتححصف

 قيرط نم ؛دمحأ دنسم# يف يهو «(041) «ةحيحصلا» يف «بدألا» خسن ضعب نم اهتلقن تنك ؛«لجو زع هللا نع» :ةدايز

 . كانه ءارت امك رخخا
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 لاق :هدخو ةريره يبأ ثيدح نم «هحيحص» يف نابح نباو «هجام 5 دواد وبأ هاورو (هريغل ص)

 . «رانلا يف نفق امهم ادحاو ينعّران نمف «يرازإ ُةَمَظَعلاَو «يئادر ٌءايربكلا : ىلاعت هللا لاق" : ةي هللا ٌلوسر

 ٌلوقي» : ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) 1 1444-( ٠(

 .هرانلا يف هما امهّْنِم ادحاو ينعَران َْمَف :يرازإ ٌةَمَظَملاَو ءيٿ ئادر ءايِرْبكلا : العو لج هللا

 , "7بئاسلا نب ءاطع ةياور نم امهالك ؛«هحيحص» يف نابح نباو ؛ هل ظفللاو -هجام نبا هاور

 ال ةمالث» :لاق لك هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر دبع نب َةَلاَضَق نعو (خيحص) (11)- 1400-1
 ْنِم طونقلاو هللا ما ْنِم كش يف ٌلجرو ٌّنِعلا ُهَرازإو ءٌرْبكلا ٌةءادر ناف مادر هللا َعّران ُلجر : مهنع "لأست
 8 0 1 . عمر

 “نم لوطأ «هحیحص)» يف نابح نباو ؛- هل ظفللاو - يناربطلا هاور

١ Ya. ETPهي هللا لوو عبق :لاق هنع هللا يضر ٍِبْهَو ِنْب َةّتراح نعو (حيحص) (۱۲)  

 : . هريكتسم اوج لح لك ؟رادلا لأب مُر الأ» : لوقي

 : . ملسمو يراخبلا هاور

 واولا ديدشتو ميجلا حتفب (ظاّوَجلا) و٠ . يفاجلا ظيلغلا وه :ماللا ديذشتو ءاتلاو نيعلا مضب (َلْثعلا)
 . نيطبلا ريصقلا : ليقو . هتيشم يف لاتخملا مخضلا :ليقو . عونملا عومَجلا وه :ةمجعملا ءاظلابو

 الو قر ًةلحلا ٌلخدي ال» : لَم هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) 5-1710 قش

 . ظفلا ظيلغلا : :N لاق . «ُئِرَظْعَجلا

 : .دواد وبأ هاور

YY fTكب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر مْ نب ِكلام نب ةقارُس نعو (هريغل ص) (14)-  
 لكف ؛رانلا ُلْمَأ اَمأ» : لاق !هللا ٌلوسر اي ىلب :ٌُتلق . «؟رانلا لْمأو ةّنجلا ٍلْهأب كرب الأ !ةَقارُس اي) :لاق
 00 .«نوبولغملا ءافَمّضلاف ؛َّنجلا ٌلهأ اأو « ربكتسم ظاَوَج ٌيِرظْمَج

 . «ملسم طش ىلع حيحص» :لاقو مكاخلاو ؛نسح دانسإب ؛طسوألا" و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 الأ» ع يلا :لاق هنع هللا يضر ةفيذخ نعو (هريغل ص) (16)- 5904-51
 ا اي ا ! كيكتسملا ظفلا ؟هللا دابع ٌّرشب مكربخأ

 . ؟هّربأل هللا ىلع َمسقأ ول «هل هبؤي

 دواذ وبأو دمحأ هجرخأ . طالتخالا لبق هتم عمس نمم وهو «يروثلا نابفس هنع ءاور دق نكل ؛طلتخا ناك هنأ ىلإ ريشب : تلق )00
 .(551) «ةحيحصلا» رظنا .هجيرخت يف لفلؤملا ريصفت ت نيبتي هنمو ءهنع امهريغو

 .هريغو ۰ ۷ /18) «يتاربطلا# نم بيوصتلاو «(هللا لأسي) :لصألا (؟)

 :كلاثلا رهو «ىلاعت هتمحر نم سئايلا :يأ )۳( ٠

 .(047) «ةحيحصلا» رظنا .هريغو «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ كلذكو )4( ٠

 : .قلخلا بوثلا وهو :(رمطلا) ةينثت (0)

 الخ



 .رباج نب دمحم الإ ؛«حيحصلا) ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 ِتْحيَبْحا» :لاق لل ّيبنلا نع هنع هللا يضر ٌيِرْدُخْلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (11) - ۷“ ۲۹٠١
 ىضقف . مهئيكاسمو َنيِملْسملا ٌءافَعْض ّيف :ٌُهّنجلا ِتلاقو .ّنورّبَكتملاو َنوراّبجلا ّيف :ُرانلا ِتلاقف ءٌرانلاو هلا

 يلع امُكْيلكلو ؛ُءاشأ ْنَم كي ُبّذعُأ ؛يباذَع ُرانلا ِكّنإو ءاشأ ْنَم كب ُمَحْرأ ؛يَمْحَر ُةَجلا كَل : امُهّنْيَب هللا

 .«اهؤلم

 . 0 لوز

 ةثالث» : لل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعر (حيجتم) ا 5-404

 رمال ملأ ٌباذع ْمهلو ؛مهْبلإ رظنب الو «مهیگزب الو « ةمايقلا موي هللا مهُمّلكي

 .[۷ /دودحلا ١١ ىضم] . يئاسنلاو ملسم هاور

 . ريقفلا وه :دملاب (لئاعلا)

 الحلا علا : هللا مُهْضِْنُي ٌةعَبرأ» : لك هللا لوسر لاق :َلاق هنعو (نسح) (18) 7907-49

 «ُرئاجلا ٌمامإلاو ؛يناّرلا خيشلاو ءلاتخملا ريقفلاو

 .[۲ /ءاضقلا ٠١ ىضم] . «هحيحصا يف نابح نب باو «يئاسنلا هاور

 :ٌرانلا ٌنولخدي ةثالث ْلَّوأ يلع ضرع : لكي هللا ٌلوسر لاق : لاق : هنعو (فيعض) (۷) - ۱۷۳۸ ۰

 . «روخف ٌريقفو ءهنم هللا ّقح يّدْؤُي ال لام ْنِم ِةَوْرَت وذو طّلَسُم ريم

 .[۲ /تاقدصلا 8 ىضم] . «امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نبا هاور

 ال ةثالث» : هلي هللا ٌلوسر َلاق :لاق هنع هللا يضر املس نعو (حيحص) (19) - 7408-0

 . هؤهزملا لئاعلاو «ُباّدَكلا ُمامإلاو «يناّرلا حيشلا :ةّنجلا َنولُخْدي

 . ليج داتسإب رازبلا هاور

 .[۷ /دودحلا ١١ ىضم] .ربكتملا هسفنب بجعملاوه :(ّوُهْرَملا)

 هللا لدي الا : لاق ا هللا لوسر نأ! هللا لوسر ىلوم عفان نعو (رکنم) (۸) - ۱۷۲۹ ۷

 .«هِلَمَعِب هللا ىلع نام الو ؛ٍناز خيش الو ٌيْكَتْسم ٌنيكشم

 7١ ىضم] .تاقث حابصلا ىلإ هتاورو . عفان نع ةيمأ يبأ نب دلاخ نب حابصلا ةياور نم يناربطلا هاور

 .[۷ /دودحلا

 ءرّمُع نب هللادبع ىقتلا : : لاق فوع نب نمحرلادبع نب ةملس , يبأ نعو (نسح) (۲۰)- ۲۹۰۹ 481

RG ORهلئاذبع يقي  

 عمس هنأ معز - وِرْمَع َّنْب هللاّدبع ينعي اذه : لاق ؟ِنمْحلاِدْبَع ابأ اي كيب ام :ٌلجر هل لاقف « يكب رَمع نا

 دمحأ ظفللا اذهب هجرخأ دقو. .هلبق ةريره يبأ ثيدح ظفل ىلع لاحأ امنإو ؛هظفل ْقْسَي مل هنأ الإ «"ةنجلا» يف هجرخأ :تلق )١(
 . ملسم دانسإ هداتسإو «ديعس يبأ نع (۹ /*)



 . .هرانلا يف ههجو ىلع هللا بك ؛رْبك ْنِم ٍلدْرَح ْنِم بح ُلاقثم هلق يف ناك ْنَم١ :لوقي ةي هللا لوسر

 .«حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 جلا لخالد لوقي كي هللا وسر ُتعمس :«حيحصلا» ةاور اهتاوإ ًاضيأ هل ىرخأ يفو (هريغل ص)

 . ربك ْنِم ٍلٌوْرَخح نم بح لام هبل يف ناسنإ

 ام : :  لوقي هلا قون مس هنأ ؛هنع هللا يضر رماع نب ةبقح نعو (فیمض) (۹) 4 ۱۷٤۰

 «اهاري الو ءاهحير حبري نأ ُةَنجلا هل لت ؛ ربك نم ٍلَدْرَخ ْنِم ِةَبَح لاقثم هلق يفو «ٌتومي َنيح ُثومي ٍلَجَر ْنِم
 : 1 . ثيدحلا

 هک خس مل لير نع سطوح نب رهش ةيآوز نم اار
 6 ت وسلا نول : هنع هللا يضر مالس نب هللادبع نعو (نسح) (؟1) - 11_41

 ا لاق ؟اذه ْنَع هللا َكانْعأ دقو اذه ىلع َكُلِمْحَي ام :ُ هَل ليقف < «بطح

 . ربك نم ةلدرخ هبلق يف ْنَم نجلا لخدي الا : لوفي ل

 نک نم وَ لاقثما : لاق هلأ الإ ؛ يناهبصألاو ©“ "نسح دانسإب يناربطلا هاور (حيحص نسح)

Y7رشح : لاق ا45 يِنلا نع] هدج نع هيبأ نع ٍبيعش نب ورمع نعو (نسح) (۲۲)-  

 منهج يف ٍنْجِس ىلإ َنوقاسُيف «ناكم َّلُك نم للا هاش اَشْفَي ؛لاجرلا ِرَوُص يف دذا َلاثْمأ ةّمايقلا موب نوربكتملا
 . «لابلا ةّئيط : رانلا لهأ ةَراصُع ْنِم َنْوَقْسُي ءرايثألا ران ْمُهولْعَت <« (ٌسلوُب) : هل لاقي

 . ؟نسح ثيدحاا : لاقو .«- هل ظفللاو - يذمرتلاو يئاسنلا هاور

 ءاخلا حتفب (لاَبَحلا) و .ةلمهم نيس اهدعب ماللا حتفو واولا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضب (ُسَلْوَب)

 أ .ةدحوملا ءابلاو ةمجعملا

YAY 1Yدیا: .:لاق ل يلا نع تع هلا يضر وومسم نب لادبع نعو (عيحص) (60-  

 َّنإ) : لاق ؟ًَنَسَس لَن «ًانسَح هوت ّنوكي نآ تحي ّلجرلا نإ : ٍلجر لاقف . هرب ْنِم رد هلق يف ناک ْنَم ةنَجلا

 .«سانلا ُطْمَشو قحا رطب ربكلا « ٌلامَجلا بحي ٌليِمَج هللا

 :يدهرتلاو لشن ءاوز 1

 نيغلا حتفي (سانلا طمغ) و .هدرو هعفد وه : 0550 ءاطلاو ةدحوملا ءابلا حتفب (ٌّقَحلا طب

 :. ةلمهملا داصلاب "(مهصمغ) كلذكو «مهؤاردزاو مهراقتحا وه : ةلمهملا ءاطلابو ميملا نوكس و ةمجعملا

 يف يناريطلا هجرخأ هقيرط نمو اميس ال ىلوأ وزعلاب وهف 16187 ص) «دهزلا يف دمحا نپ هادی هاو ذكو : تلق )١( ١

 .0551) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «ةياور أ

 ثيدحلا عفر ركذ اهيف طقس يتلا عضا خاوملا دحأ اذه» ا .لصألا نم تطقس هريغو يذمرتلا نم ةدايز ' (۲)

 «ةئالثلا نولفغملا:هنع لفغ امم وهو :تلق -«كلذ ببس يردأ الو ء ءاهنع,لرقنملا لوصألا يف ةتباث يهو «باتكلا اذه نم

 : 1 !!مهدنع فوقوم ثيدحلاف

 . انسح ناكل فلؤملا هيلع هنن ولف . هيفانلا صمغو# : يذمرتلا ظفل وهو :تلق . (۳)

¥ 



 اجتحا» :لاقو .«ّسمانلا ىرّدْزاو َّنَحلا َرطَب ْنَم َرْبكلا ٌّنكلو» :لاقف مكاحلا هاور دقو (هريغل ص)
 .؟”ةهتاورب

 ٌلجر امتْيِب» :لاق ال هللا ٌلوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر َرَمُ نبا نعو (حيحص) (14)- 7418-4

 . «ةمايقلا موي ىلإ ضْرألا يف ُلَجْلَجَتي وهف ءهب فسح ءاليُخلا نم هرازإ رجب ْمُكلِبق ناك ْنَمِم
 ١ . امهريغو يئاسنلاو يراخبلا هاور

 «نيميجب (ُلَجْلَجَتي) و . بجعلاو ربكلاوه :ًادودمم ءايلا حتفبو رسكتو ةمجعملا ءاخلا مضب (ُالَيُخلا)

 . اهيف لزنيو صوغي : يأ

 ٌلجر انيب» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (هريغل ص) (۲۵) ۹ ۲۹۱٤

 موي ىلإ اهيف ُلَجْلَجَتَي وهف ُهنَدَحاف ضزألا هللا رَمُأ ؛امهيف لاعب ِنْيَرَصْحأ يدرب يف جرح ْمُكََْم ناك كم

 . ؟ةمايقلا

 .2"!حيحصلا# يف مهب جتحم اهدحأ ةاور «ديناسأب رازبلاو دمحأ هاور

 يف ناک ًالجر َّنِإ» :هعفري هبسحأ هنع هللا يضر ٍرباج نعو «هريغل ص) (15) - ۲۹۱۵ 3 ۰

 . (ةّمايقلا موي ىلإ اهيف ُلَجَْجَتَي وهف ءّضْرألا هب هللا فسخ ءاهيف َلاتحاو تخف "0. . .ِةَلُح
 .؟حيحصلا» ةاور هتاورو ءرازبلا هاور

 ٌلجر امنيب» :لاق ةا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲۷) - ۲۹۱۱ ۱

 مَ ىلإ ضرألا يف ُلَجْلَجتي وهف ءهب هللا فّسخ ذإ .دنيشم يف لاخي تار ُلُجَرُم ست هبت َلُخ يف يشم
 . (ةّمايقلا

 . ملسمو يراخبلا هاور

 .طشمم : يأ (لّجرم)

 اي :لاقف هَل يبأ يقاقُز يف سابع َّنْبا ٌدوقأ تنك : لاق بيرك نع يوُرو (ركنم) (۱۰)- 10741

 َعَم انآ انيب» :لاق ٍبلّطملادبع نب ٌساّبعلا ينكدح : لاقف نَا هدنع َتْنَأ :ُتلق !اذكو اذك َناكم انب !ُبْيَرُك
 َفَسَح ذإ ؛ُهْسْفَت هئَبَجْعأ دقو «هبقطع ىلإ رظنيو ِنْيدَرُب نيب رحب ٌلُجر لقا اذإ «عضؤملا اذه يف قي بنا

 .«ةتايقلا موي ىلإ اهبف ُلَجْلَجَتُي وهف «عضؤملا اذه يف ٌضْرألا هب هللا
 .ىلعي وبآ هاور

 يف امك امهلاجر نم سيل  دوعسم نبا نع هيوار  (ةدعج نب ىيحي) نإف ءامهماهوأ نم وهو !!يبهذلا هقفاوو :تلق )١(

 . متاح وبأو نيعم نبا لاق امك دوعسم نبا نم عمسي مل وه مث «هريغو «يبهذلا فشاک»

 قايسلاو «ةلح» : لاق امنإو ؛««نيرضحخأ نيدرب» هيف سيلو ؛ هلع حلاص يبأ قيرط نم ۲۹٠۱( /75 /۳) رازبلل وهو تلق (۲)

 . (نيرضخألا نيدربلا) نود هلبق امب ىوقتي فيعض وهو ؛يفوعلا ةيطع هيفو 4٠( /) دمحأل
 يف اهعضو الو «شماهلا يف  ةداعلاك  اهيلع هبني ملو طاقن عضوب ىفتكاو اهتركنل خيشلا اهطقسأ «ءارمح» :انه لصألا يف )۳(

 .[ش] ."فيعضلا»
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 َءالَيُخ بوث رج نم :لاق كي ّيبنلا نأ ؛ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۲۸)- 141۷-۳
 A E نع هللا يضر ركب وبأ لاقف . «ةتابقلا موب هيل هللا ريم

 . اليخ هّلَعْفَي ْنِّمم م َتْسَل َكّنِإا : كي هللا لوسر هل لاقف

 «سابللا# يف مذقتو . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو «- متأ وهو ءهل ظفللاو  يراخبلاو كلام ءاور
 .[1/14] . اذه اهنم ثيداحأ

  : eg YANA YEلوقي كل هللا لسو ُبعمس :
 «ْنابْضَع هيلع وهو ىلاعتو كرابت هللا يآ ؛هتّيشم دم يف لاتخا وأ هِسْفَت يف مظعت ْنَم» .

 :لاقو ه هرب مكاو :-؛حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو ءهل ظفللاو  ؛ريبكلا» يف يناربطلا ءاور
 ا ملم طرش ىلع حيحص»

 تشم اذإ» لاق بلا نأ ؛ ؛اهنع هللا يضر سيق ِتْنب لوح نعو (هريغل ص) (۳۰)- 414 ۵

 .«ٍضّنب ىلع مُهضعب طل «مورلاو ساف مُهْئمدَحو اطا يت
 . «هحيحصا" يف نابح نبا هاور

AY °1 . رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ نابح نباو يذمرتلا هاورؤ (هريغل ص) (1)-  

 دمو رتخبتلا وه . و ر اح ا ا اا نا عضو ا مدي ًءاطْبَطُملا)

 1 . . يشملا يف نيديلا
ONEاقع ابا ونا ياو ا و  RUSا  

 سنو «ئدّتغاوَريجت دبع ُدبعلا سش «لاعتملا ٌريبكلا ينو .لاتخاو لخت دبع ٌدبعلا ّسشب» :لوقي ةي هللا
 ًادتبملا ّيسنو a حب «ىلبلاو ٌرباقملا ّيسنو ءاهلو اهّس دبع ٌدبعلا سب ءىلعألا راّبجلا
 دبع دبعلا نب :(©20تاهّبشلاب ن َنيدلا يخي دبع دبعلا شب «"نیدلاب ايندلا ُلِخَي دبع ُدبعلا لشب] « ىهتنُملاو
 ۰ . لذي بَ هَر دبع دبعلا سئب ؛ لِي ّىوَه دبع ٌدبعلا نشب ؛هّدوقي ّعَمَط

 تيدح نم يئارطل ةاورو .«[يوقلاب هدانسإ را هي هكا لاقو يذمرتلا ةاور (فيعض)
 .[5 /عويبلا- ١53 مدقتو «هنم رصخأ ينافطغلا رامه نب ميعن

 بداو منهج يف نإ : لاق ل بنل نع هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (فيعض) (۱۲)- 1748 - 227
 ل

 0 ا نمت هل لاقي

 )١( «ةحيحصلا# رظنا . ةدرفملا بدالا» يف يراخبلاو «دمحأ ءاور هن لف «يراخبلا طرش ىلع وه امنإ : تلق )948(.

 نم ةدايزلاو «ةياهن» .هل ىفخت اذإ ديصلا بئذلا لتخو ؛هغوارو هعدخ اذإ :(هلتخي هلَتْخ) ؛لاقي . ةرخآلاب ايندلا بلطي :يأ (۲)
 ا .يذمرتلا

 اذكو «يذمزملا ظفل وهو «(تاهبشلاب) وه امنإو «كش الب فيحصت وهوا : (/115) يجانلا لاق :(تاوهشلاب) : لصالا (۳)
 ال رهاظ اذهو ««تاهبشلاب مراحملا لحتسي دبعا : :«تاهبشلا كرتو ی همدق يذلا رصتخملا يناربطلا ظفل

 . (هي ءافح

 1و



 . ادانسإلا حيحص» :مكاحلا لاقو .نانس نب رهزأ ةياور نم مهلك ؛مكاحلاو يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 .[۲ /ءاضقلا ۲۰ ىضم]

 . نيتدحومو نيءاهلا حتفب (بهبه)
 الد : لک هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس نعو (فيعض) (18) - 1744-4

 اا ام يطق ن رتا ف کک ی ب تعلی للا و
 .'(بیرغ] نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 .رّبكتيو عّفرتي : يأ (هسفنب بهذي) : هلوق

ATI 4اوبنّذت ْمَلْوَل» : ال هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ح) (۳۲)  

 . «بْحْعلا ؛ُهّْنم هنم ٌربكأ وه ام مکْیلع ُتيشَحل

 .ديج دانسإب رازبلا هاور

 ماوقآ نَه : لاق ال يبنلا َّنأ ؛ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۳۳)- ۲۹۲۲ ۰

 َءرُخلا ُهِدْهَدُي يذلا ٍلَمُجلا َّنِم هللا ىلع َنوُهأ ّننوكيَل وأ منهج ٌمْحَف مه امّنإ ءاوتام نيِذّلا مهئاباب َنورختفي
 ٌسانلا نقش ٌرجافو .ٌّىِفَت موم وه امّنإ ءوابالاب اهَرْخَتو يلماجلا جو كم تعا 10 هللا نإ ءهفثأب

 . «ٍبارُثلا َنِم َقلخ ُمدآو مد ونب ' "مهلك

 يف عونلا اذه نم ثيداحأ يتأتسو .«نسح ثيدح» :لاقو « هل ظفللاو - يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 . هللا ءاش نإ ؛«ملسملا راقتحا نم بيهرتلا»

 .هانعمو هنزو ؛جرحدي : يأ (ُِدْهَدُي) .ةيضرأ ةبيود وه :ةلمهملا نيعلا حتفو ميجلا مضب (ُلَمْجلا)

 يه :ًاضيأ ةددشم تحت ةانثم ءاي اهدعبو اهرسكو ةدحوملا ءابلا ديدشتو اهرسكو ةلمهملا نيعلا مضب (ُةّيبعلا) و

 .ةوخنلاو رخفلاو ربكلا

 (ميظعتلا ىلع ةلادلا تاملكلا نم اهوحن وأ «يديس اي :عدتبم وأ قسافل هلوق نم بيهرتلا) 7

 :يتفانملل اولوقت ال» : 886 هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةديرب نع (حيحص) (1)- كييك فحل

 .«ٌلجو رع مكبر مُتْطَخْسأ ذقف ؛ًادّيس كي نإ هّنإق ا

 اي :يتفانملل ٌلجرلا لاق اذإ» : لاق هظفلو ءمكاحلاو «حيحص دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هاور (هريغل ص)

 .؛هّبر بضغأ ذقف !دّيس

 . لاق اذك . هدانسإلا حيحص» :لاقو

 «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «هريغو ظفاحلا هفعض «(يماميلا دشار نب رمع) هدانسإ يفو «(501) هيذمرتلا» نم ةدايز )1١(
 )١9١8(.

 .«يذمرتلا» نم ةدايز (۲)

 .«يذمرتلا» نم ةدايز (۳)

 )٤( ؟ةحيحصلا» رظنا ؛نيِلّوألا دنع عبوت دق ةنأل ءرضي ال هنكلو «كلذك وهو ؛ًافيعض مكاحلا دانسإ يف نأ ىلإ ريشي )91/1(.
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 1 (بذكلا نم بيهرتلاو «قدصلا يف بيغرتلا) 4
 تحي كلام ّنب ّبْنَك ثعمس :لاق كلام نب بعك نب هللادبع.نع (حيحص) (1) - فكك دله

 يف هك هللا وسر نع لَنا مل : كلام نب ٌُبعك لاق «(كوبت) ِةَوْرَغ يف كَ هللا ٍلوسر ْنَع َفّلخت َنيح ُهَبدح

 امن ءاهتع فّلخَت ًادحأ ْبتاعُب ْملو ء(ذَ) َوزغ يف تلخ دق ين ريغ « كلوب ِةَوْزَع يف الا طق اهازغ وَ

 ذقلو ءداعيم ريغ ىلع مهد َنيبو مهب هللا عمج یتح « ٍشيرُ َرِيِع ٌنوديري نوملسملاو ب هللا لوسر جوخ
 تاك ناو «(ِرذَب) هشم اهب يل نأ بأ امو «مالشإلا ىلع انفلات نيح ةبقعلا هلل كي هللا ٍلوسر عم ثذهش

 طق ْنكا ْمَل يأ (كوبت) ةوزغ يف لكي هللا لوسر نع ُتْفلخت يح يربح نِ اكو . اهِْم سانلا يف ُرَكْذأ ُردَب)

 نق ج ىلع ها كسر اهني كذكع ايدل ورا كلت يف هنع ُتَّْلخَت َنيح ينم َرَسْيأ الو ىوقأ
 و اهوزغلا كلت ثلاك ىّح اهرب "یر الإ ةوزغ دیر ھی هللا دوسر نكي ْمَلو - «ةَوْزَعلا كلت
 اوّمأتيل ؛ْمُه مهرن َنيِمِلْسُمْلِل ىَلَجف «اريثك اودع لبقتساو ءًازافمو ًاديعب ارقص ليفتشاو ةييالش رع يب إل هللا

 يذلا م ْمِههْجوَب ْمُهَرَبْخَأو ٌريثك لك هللا لوسر عم نوملسملاو .؛ُديرُي يذلا مههُجوب ْمُهرَبْخأو «مهوزغ َة ها
 ّلّقف' : ٌبعك لاق ه- ٌناويدلا كلذب ديرب - ظفاح ٌبانك مهُمَمْجَي الو ريل ل هللا ٍلوسر عم نوملسملاو دي

 لكي هللا لوسر ازغو . للجو رع هللا نم ينو هيف نزن ملام [هل] ىََبس كلذ ّنأ “غ الا تي ب نأ ديري لجر
 ُتقِفَطو ُهَمَم نوملسملاو كلب هللا وسر ٌرهجَتف < “صأا اهيلإ انأف ا ا نيس و
 ؛ ذرا اذإ كلذ ىلع رواق نأ : : يسفن يف ٌلوُقأو ءًائيش يزاهج ْنِم ضا ْمَلو عجْرأف « مهعَم َرّهَحَت َرَهَجتأ يكل ودغآ

 ْنِم ِضقأ ملو ُهَمم نوملسملاو ًايداغ ل هللا ٌلوسر ٌحِبضأف جلا سانلاب رمت ىٌح يب ىدامتتي كلذ لري ملف

 غلا طرفو اوعرْسأ ىَّبح يب ىدامتي كلذ نري لع ءاعيش ضفا ْمَلو ُتْمَجَرف تود مث ايش يزاهج
 دعب سانلا يف تجرح اذإ ٌتْففطو . .كلذ يل زدم مل من ٠ - تف يل ايف - «مهترتاف لترا نأ بنَ

 هللا َذَع نم اجر وأ ياشلا يف هيلع ""ةصومغم الجر الإ سَ يل ىرأ ال يأ يري هللا لوسر ورځ
 لعق اما :(كوبت) ب مؤقلا يف ٌسسِلاج وهو َلاقف EE لون ينركذي مل ءءافعّضلا ّنِم

 تلل ةزورغال SEES ةةبوتلا  ملسم» نم حيحصتلاو :(نم) :لصالا )١(

 0 .هبيرغ حرش يف فلؤملا نم يتأي امكاهريغ مهوأ :يأ (۲)
 يف يه امنإو )١414(« ؛ملسم رصتخم» يف اهيف فلؤملا اهركذي مل كلذلو' «هذه ملم ةياور يف دري مل نيتضرتعملا نيب ام (۳)

 : .«يزاغملا» يف يراخبلل ظفللا نكل ءملسمل ىرخأ ةياور
 : .(نظي) :ملسم ظفل (4)
 ` .باتكلا يف يتأي امك ليمأ :يأ (0)

 . «نيحيحصلا» نم جيحصتلاو :(ترافتو) :لصالا ناكو ءتاق :يأ ()

 ا ٠ هريغو «متفلا» يف امك قافنلاب ًامهتم هنيد يف هيلع ًانوعطم : :يأ :ةلمهملا داصلاو ةمجعملا نيغلاب (۷)

 يأن امم هريغ لعو لع یو ؛هللا همحر هماهوأ نم وهو «يتأي امك فلؤملا هديق كلذبو ةمجعملا داضلاب (ًاضومغم)

 !!ةثالثلا نوقلعملا هيلع هيبنتلا :



 ُنْب داعم هل لاقف . هْيَفَطِع يف ُرظّنلاَو ُمادْرُب سيح !هللا لوسر اي :ةّمِلَس ينب ْنِم ٌلجر َلاقف .0؟كلام نب ُبْمَك
 كلذ ىلع وه انيبف ءال هللا ٌلوسر ٌتَكسف ءًاريخ الإ هيلع انْمِلع ام !هللا ٌلوسر اي هللاو ءَّتْلُق ام شب :ٍلبَج
 وهو «ّيراصنألا َةمَكْيَح وبأ وه اذإف .هَةَمثْيَح ابأ ْنُك١ : ا هللا وسر لاقف «ُبارَّسلا هب ٌلوزي اضم الجر ىأر
 ْنِم ًالفاق هّجوَت دق قي هللا ٌلوسر ّنأ يغلب اًملف :ٌبعك لاق .نوقِانُملا رمل َنيح ٍرْمتلا عاصب قّدصت يذلا

 ا :لوقأو ءَبذَكلا رّكَذتأ ٌتْقِفطف ءيّنَب ينرَّضَح (كوبن)

 َوُجنا ْنَل يأ ُتْفَرَع ىح ؛لطابلا يع حاز ءامداق "ظا دق وكي هللا لوسر نإ :ليق امّلف «يلْهأ نم يأر

 0 ٍدجشملاب أدب ِرفَس نِ مق اذإ ّناكو «ًامداق لك هللا لوسر حّبصأو .ُهَقذِص ٌتْعَمْجأَف ءادبأ 00

 ٌةَعْضِب اوناكو .هل َنوفِلْحَيو هيلإ َنورْدَتْعَي اوقفطف ءنوفّلخُملا هداج كلذ لعق اًملف «سانلل سّلج ّمُن
 الف تج ىح «هللا ىلإ ْمُهَرِئارَس َلكَوو ءْمُهَل َرَففَتْساو ْمُهمَيابو ؛ مهتينالع مهم ليقف 0 0
 ْمَلأ ؟َكَقَلَح ام» : يل لاقف «هڼدب دَي نيب ُتْسَلَج ىتح يشم تجف . «لاعت» : لاق مف ٍبَضْْملا مت مَ ْتمْلَس

 جرخاس يأ ثزأرل ايندلا لهآ نِي كربغ دنع ُتسلج ول هللاو يّنِإ !هللا لوسر اي : :ٌتلق .؛؟كَرْهَظ َتْعَتْبا دق ْنَكَن
 ؛ يع هب ىضرت بذك تيدح ويلا كد ْنَل تمل ذقل هللاو يثكلو ًالدجج ُثيطعأ ذقلو ردع هطَخَس نم
 لجو رع هللا ىْفُع هيف وجزأل ينِإ ؛هيف يلع دج قدص َتيدح َكلَدح نيو ؛ ىلع كطْخْسي ن نأ هللا ّنكشويل

 :لاق . قلع كَم نيح يئي تبا الو ىو طق تن ام وُ نم يل اك ام هللاو - هللا وفع :ةياور يف -

 ةَمِلَّس ينب ْنِم لاج راو ءُتْمقف ةف .«َكيف هللا َيِضْقَي ىتح ْمُقَف ءقدص ذقف اذه امأ» : ل هللا وسر َلاقف

 هللا لوسر ىلإ تْرذنعا نوكت ال ْنأ يف َتْرَجَع ذقل ءاذه َلبق ابْنَ َتِبْذأ انملع ام هللاو :اولاقف ينوعبتاف

 يِتتوُبتْؤُي اولاز ام هللاوف : لاق ءّكَل ا هللا لوسر رافغتسا َكَبْنَد كيفاك ناك ذقف !َنوُهّلِخُملا ِهْيلإ [هب] َرَدتْعا امي

 :اولاق ؟ٌدَحأ يعم اذه ّيِيَل لَه :ْمهل تلق مت :لاق .يسفن َبُدَأف ا هللا لوسر ىلإ عجْزأ نأ ُتْدَرأ تح
 م و ا م َتْلُق ام ّلثم الاق ٍنالجَر َكعم ُهَيقَل ٠ مَعَ

 ةَوْنأ امهيف (ارذب) ادهش دق ٍنيحِلاص ِنيَلُجَر يل اوركذف :لاق .ّيفقاولا ةّيمأ نب لالهو "”ّيرماعلا
 و ا ا ب و

 انئيَلف . ترآ يتلا ضرالاب يِ امف «ضرألا يسفن يف يل ْثرْكََ ىح انل اور :لاقو « ُسانلا اَنَيتَتْجاَف :لاق
 «مُهدلجأو موقلا بش دا تنك انآ ئاو نايك اموتویُب يف ادَمَقو ان اناكتْساف ّيابحاص ااف هلل َنيِسْمََح كلذ ىلع
 دعب هم يف وهو كي هللا لوسر ينآو ءٌدَحآ يملك الو «يقاوسألا يف ٌفوطأو ةالصلا ُدَهْشأَف ٌجرخأ ُثنكف

 اذإف ءٌرظنلا هٌقراسأو هنم ًابيرق لص يُ ؟ال مأ مالسلا دَر ِهيتَمَش رح له :يسْنَت يف لوقف r ةالصلا

 .ءارلاب لصألا يف عقوو -لاز :يأ ءيازلاب (حاز) و . هلظ ىلع يقلأ هنأك «همودق اند : يأ قفز

 ةوزغ - "يرابلا حتف» رظلا .«يرمّعلا عيبرلا نب . . » :يراخبلا ةياور يف ام باوصلاو ءاطخ وهو :«ملسم» يف عقو اذك قفز

 !قيقحتلا وعدم هنع لفغ امم وهو ؛(١٠7/١)؛ةلاجعلا» و «كوبت

 . (ةالصلا دعب هسلجم يف وهو هيلع ملسأف) : ملسم يف فرفز
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 بيم نيملسملا ةوفج ْنِم كلذ ٌنيلع َلاط اذإ ىح يّْنع ضرغأ هّوحن تلا اذإف لإ رظت ينالص ىلع تبقا
 5 هيلع ٌتنَّلسف «ّيلإ سانلا ٌبَحأو .يّمع نبا وهو ؛«ةداتق يبأ 'طئاح َرادج تروس ىتح

 ُتْدُعَف .ٌتكسَف :لاق ؟هلوسرو هللا ّبَحُأ يأ يمّلْعَت له !هللاب َكّدشْنَأ !ةداتق ابأ اي':هل ُثلقف السلا
 .رادجلا تروس ىح تيتو «يانيع ْتَضافَت . ُمَلْعأ هلوسرو هللا : لاقف ْةُدَسانف ٌتْدُعَف ءتَكسف هُْدَّشانف

 ىلع لدي نم :ُلوقي ةئيدملاب هٌميبي ماعطب َمِدَق نمم «ماشلا ٍلْهآ طابنأ ْنِم ی اذإ ةئيدملا قوس يف يشُمأ انأ انيبف

 ًابتاك ُتْنكو ءَناّسَع كلم ْنِم ًاباتك ّيلإ َمَقدف ينءاج ىتح ّيلإ هَل َنوريشپ ٌسانلا َقَفَطَق :لاق ؟كلام نب ٍبْمَك

 اني ْقَحْلاِف َةَعْيْضَم فم الو ناوه رادب هللا َكذَمَْي لو ؛كافج دق َكَبحاص نأ انب دق ةف نب مآ : هيف اذإف ؛هّتأرقف

 ْتْضَم اذإ ىّتح «[اهب] اهُيرَجَسَف وللا اهب "ميف ءءالبلا نم ًاضْيأ هذهو :اهّيأرَق نيح ُتْلُقَف .:لاق «كساون

 ْنأ كمآ ك هللا لوسر َّنِإ :َلاقف «ينبنأي كي هللا لوسر [لوسر] اذإ حولا ٌتَبْلَتْساَو ‹ءَنيسْمَحلا ّنِم ٌنوعَبْرَأ

 ٍلْثمب يبخاص ىلإ َلَسْرأو ءاهّتَبَرْفَت الف اهلا يب ءال :لاق ؟لَمفأ اذام م امّا :ثلقف :لاق . كتارا َلرمَْ
 ٌةأرثا تةاجف :لاق . رثألا اذه يف هللا يِضَْب ىتح مُهدنع ينوكف ِكلهأب يقَجلا : ينأرمال ٌثلقف : لاق . كلذ

 ْنأ ُهَرْكَت لهف ءٌمداخ هل سيل ؛ٌعئاض خيش هيم َنْب لاله َّنإ !هللا لوسر اي : ثلاقف كي هللا وسر بمآ نب لاله

 ام ِهزْمأ نم ناك ُدْنُم يكبي ٌلازإام هللاوو ءّيلإ ٌةَكَرَح هب ام هللاو هلا : ثلاق . َكّنَبَرْقَي ال ْنكلو ءال» :لاق ؟ةَمدخأ

 نب لاله ةأَرمال َنِذأ دقف [كتأرما يف] هلكت هللا وسر َتنَدأَتِسا ول : يلْهأ ضعب يل لاقف :لاق .اذه ِهِمْوَي ىلإ ناك

 اذإ ب هللا ٌلوسر ٌلوقي [اذ] ام ينيرْدُي امو هلي هللا لوسر اهيف ُنأتْسأ ال :ٌثلقف :لاق .ُهَمِدْخَت ْنأ ةا

 .انمالك نع ىت نيح ْنِم ليل نوسم انل َلُمَكف «لايل َرْشَع كلذب ملف : لاق ؟باش جر انأو اهيف هدأت
 رك يتلا احلا ىلع ٌسسلاج انأ انيبف ءانتويُ ْنم ِتيَب رهظ ىلع هليل َنيِسْمَح َحابص ٍرخَفلا الص ُتيَلَص مك :لاق

 ىلع ىقؤأ خراص َتوص ُثعمس ءْتَبُْحَر امي ضزألا يلع ثقاضو يسْفَت يلع. ْتَتاض دق هانم لجو رع هللا

 دف :لاق جر ءاج دق نأ ُتََْعو ادجاس تزف :لاق . رن !كلام َنْب َبْمَك اب :هنوص ىّلْأب لقب (عّلَس)
 ّيَبحاص لبق بهدف ءاننورُشَبي ٌسانلا ٌبمذف رجلا ةالص ىَلص َنيح انيلع هللا ةيوتب ّمانلا قت هللا لوسر

 نب عزا ٌتوصلا َناكف ل ىلع فزاد « يلق ما ني س ی و .ًاسرف ّىلإ لجو ضَكَرو ءنورُشَبُم
 كلما ام هللاو ءهت ناشبب هاي امُهُتوَسَكَف يو هل ُتْعَرَت ينشب ُهَتْوَص ُتعمس يذلا ينَءاج اًملق « سرَقلا

 ينوتتهي اجت ا اجْوَف سانا يناّقلتي لك هللا لوسر مكانا ُتْفلَطْناو . امّ نوت ُترَمَتْساَو ؛ذكموي امهَريغ
 ُةَحْلَط َماقف «ٌمانلا لوح وال هللا لوسر اذإف «دجسملا انلخد ىح .كيلع هللا ٌةبوت كئبهتل : َنولوقيو «ةبوتلاب

 ال ِْعَك ناكف :لاق «هُريغ َنيرجاهملا َنِم لجر ّيلإ ماقام هللاو : يناّنَمَو ينَحَفاص ىح ُلِورَهي [هللا]دْيَبُع ُنْب

 ٍمْوَي ريخب ْرِشْبَأ» :رورسلا ّنِم ُهُهِجَو قربي وهو : لاق هللا لوسر ىلع ْثلَس الق : ٌبْمَك لاق :ةَحْلَطِل اهاسْنَي
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 يف ؟ملسم» خشن عيمج يف وهو" :(١٠7/١)'يجانلا لاق «(ُثممايتف) :هظفلف. هل قايلسلاو  ملسم امأو .يراخبلا ظفل اذه )١(

 هنأ هديؤيو تلق  «هنم ديجب سیلو ««بيغرتلا» خسن يف دوجوملاو يراخبلا ظفل يه يتلا (تمميت) يف ةغل يهو ءاندالب

 : . (يقيقحتب .۱۹۸- مقر) فلؤملل !ملسم رصتخم# يف باوصلا ىلع عقو

 ولم ١



 .«هللا دنع نم ليه :لاق ؟هللا ِدْنِع ْنِم ْمأ !هللا وسر اي كين ْنِمأ :ُتلُقَف :لاق .هَكْأ َكْددَلَو دم َكيلع ّرَم
 اًملف :لاق .ُهْنِم كلذ فرع اًنكو :لاق ِرَمَف ةَمطق ةهجو َّنأك ىتح هجو راسا رس اذإ ال هللا ٌلوسر ناکو
 لاقف .هلوسر ىلإو هللا ىلإ َةَقَدَص يلام نم َملَحنَأ ْنأ يتبوت نم نإ !هللا لوسر اي :ُتلق ؛هْيدَي َنيب ُتسلَج
 .ٌريْيَخِب يذلا َيِمْهَس كمآ يئإف :ُتْلقف :لاق . كل ٌدْيَخ رهف ءَكِلام ضب كيلع كِسْنأ» : ه6 هللا لوسر
 :لاق .ُثيقب ام ًاقْدِص الإ َتّدحأ ال نأ يبت نم َّنإو ءقدصلاب هللا يناجنأ امّلإ !هللا وسر اي :ٌتلقو :لاق
 ىلإ] قي هللا لوسرل كلذ تركذ ذم ثيدحلا ٍِقْدِص يف هللا ءالي [نيملسملا نم] ًادحأ [نأ] ُتِملع ام هللاوف
 لذه يموي ىلإ يب هللا لوسّرل كلذ تلق ذنم ًةبِذَك ُتْدّمعَت ام هللاو «[هب] هللا ينالبأ امم َّنَّسْحَأ [اذه يموي
 َنيِرِجاهُملاو ٌّيبنلا ىلع هللا بات دل :ّلجو رع هللا َلَرْئآف :لاق . يق اميف هللا ينظَفْحَي نأ وجْرأل ينو
 اذإ ىح اوُفَلخ َنيِذّلا ةئالّثلا ىلعو . ْمْيِحَر ٌفوؤر مه نإ لب ىتح 4ةّرسُملا ةعاَس يف ومي َنْيذلا راصْنألاو
 لاق . «نيقداّصلا عم اونوكو هللا اوفا [اونمآ نيذلا اهب ايل» غلب ىتح ««ْثَبحَر امي ضنألا ُمِهْيَلَع ثقاض

 ها هلا لوس يفد نب يس يف قغ الشل هلا ناد مب قمن يلع هلا متل ام هلا :ٌبعك
 دحأل لاق ام ر رس يحولا للا ريح اوبّذَك نبذل لاق هللا نإ ءاوبذك نيذلا َكَلَع امك كاف بدع نوكأ ال نأ

 ارج منهج مُماوأمو نسج مُلا مَع اوصاف منَ َء اوضيُْمل مل ملقا اذإ ْمُكل هللاب وفخم :لاقف

 لاق . 4َنيِقِساَلا مولا ٍنَع ىَضْرَي ال هللا ناف ْمُهْنَع اَضْرَت نإف ْمُهْنَ اوصل مَ نوفل . نوبسکی اوناك امہ

 رفقتشاو ْمُهَعتابف ءهل اوُلَحَنيح الإ هللا لوسر ْمهنم لق نيذلا كتلو رفا نم هلال اها افلح انك : ٌبْعَك
 َنيذلا َنالّثلا ىلعو» : لجو رع هللا لاق ''”كلذبف «هیف ىلاعت هللا ىَّضَق ىّتح ارم دي هللا لوسر اجزاو مه

 هل فّلَح مَع انّرثأ هؤاجْإو ءانايإ هُفيلْخَت وه امنو ِورَملا ِنَع امل افلح امم هركذ يذلا ّسيلو 4اوُمُّلُخ
 . هم ليقف هيلإ ٌردتْعاو

 يذمرتلا ىورو .ًارصتخمو ًاقرفم هوحنب يئاسنلاو دواد وبأ هاورو .- هل ظفللاو - ملسمو ؛يراخبلا هاور
 .«ثيدحلا ركذو» :لاق مث هلوأ نم ةعطق

 ناقل . عماسلا دنع ةيفخ ةلالد هضعب ىلع وأ هيلع لدي ظفلب هركذ اذإ : ءيشلا نع (ىَرَو) :هلوق

 نم ىلع تاف : يأ (وزغلا طَراَمَت) : :هلوقو .رخأتيو لواطتي :يأ (يب ىدامتي) . اهب ءام ال ةالفلا : يه ةزافملاو

 ٌلوزيو) . بيعلاب هيلإ راشملا بيعملا وه :©"”نيتمجعملا داضلاو نيغلاب (ضوُمْغَملا) . هكاردإ هيلع َدْعَبَو هدارأ
 ضر يف فورعم لبج : (علس)و . . هيلع علط : يأ (عْلَس ىلع یقؤأ) . هيف ًالايخ هصخش رهظي : يأ بارلا دب

 ةزمهلا حتفب (رَّعصأ هيلإ انأف) :هلوقو .ريخأتلا :ءاجرإلاو هرخأ :(انرمأ أجرأ) .دصقأ : يأ (ُمَمَي) . ةنيدملا

 «ليملا :(رعصلا) و ؛كلذ يهتشاو اهيف ءاقبلا ىلإ ليمأ يأ :ةلمهملا داصلا نوكسو ًاعيمج ةلمهملا نيعلاو

 . ةصاخ دخلا يف : يرهوجلا لاقو

 !!هدعب يذلاك !قيقحتلا نرعدملا هنع لفغ امم وهو ء؟نيحيحصلا* نم بيوصتلاو ؛(كلذب) :لصألا )0(

 .«بيرغلاو ةغللا لهأ نيب فالح الب ةلمهملا داصلاب وه امنإو» : يجاتلا لاق «مدقت امك أطخ ةمجعم اهنأ داصلا يف هلوق (۲)

۱74 



Ye YYيل اونتا» : لاق ينل ن هع هللا يضر تماصلا نب دبع نعو (ريغل ص) 10 -  
 اوظفحلاو ْمُتنِمَتلا اذإ اوُدأو ءْمَتْدَعَو اذإ اوفؤأو ُمُتنَّدَح اذإ اوقُدْضا ١ :ةلجلا ْمُكَل ْنَمْض م ذأ ؛مُكِسقلأ نم اس

 .«مكيديأ اوفو «ئكراصُبأ اوُضْعو ْمَكَجورف

 نب زيبا زو نم ا يقهيبلاو مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نباو ءايندلا.يبأ نباو دمحأ هاور |

 ا : (ظفاحلا لاق) د ع :مكاحلا لاقو .هنع بطنح نب هللادبع

 : ١[. /حاكنلا ١1 ىضم]

YAY YEا 2 لو 298 یبا نع تع لاا يضر كلام نإ يف نکو ارن ت (9)  

 .ممراصإ ارض ني الن َنمّشَلا اذإو فلي الف َدَعَو اذإو ءبي الق مكذحا َتّدَح اذإ : جلاب كل لت

 .«ٌمگَجورف اوظَفْحاَو ْمُكَيِدْيأ امك و
 0000 ا رك عامر

AYY EYeيف تيب ميعز انأ» :لاق ل ّيِنلا نأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (هريغل ح) (4) -  

 0 .اجزام ناك ْنِإو َبِذَكلا كرت ْنَمِل نجلا طَسَو

 نس يف مدقت ثيدح يف هجام نباو «هنسحو يذمرتلاو «دواد وبأ هاوزو . 5 نسخ دانسإب يقهيبلا هاور

 1 |: .[۲/بدألا-۲۳ ىضم] .«قلخلا

aةا لا يضر لسا قلك نبأ نع ثراحلا نب نمحرلادبع نع .(هريغل ح) (۵) 41 ۰  
 ام لع ْمُكَلَمَح ام : ل 35 يلا لاقف اوسخ ةاعّبتف ءاًضوت هدب سعف روهي اعدف لي ينل دنع انك : لاق

 اذإ اوقُدِصاَو مما اذإ اوُدأف ؛ةلوسرو هللا مكي نآ ْمتيَبْحأ نإف» :لاق . هلوسرو هللا بح : انلق . ا

 7 : . ؛ْمُكَرَواج ْنَم روج اونسخأو دخ

 ."يناربطلا هاور

  )8(- 11176 FVلاق ل هلا لوسر نأ ؟امهنع هللا يضر [و]رمع نب هللادبع نعو («ربغل ص) :

 .هةَمْعَط يف ٌةَمِعو «ةقيلخ نحو «ثيدح ُقدِصو «ةنامأ ظْفَح : ايندلا ّنِم كتاف ام َكيلع الف َكيف ّنُك اذإ عر

 0 ,.19 /عويبلا - ١١5 ىضم] . ةنسح ديناسأب يقهيبلاو يناربطلاو ايندلا يبأ نباو دمحأ هاور

  )۷( - YAP TFAل هلأ لوس نو تط : : لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نعو (حيحص) :

 كيب كبير ال ام ىلإ كبير ام ْعَد» ٠ یر ٌبِذَكلاو «ٌةيِْأَمُط قذصلا ّنإف :

 .[/عويبلا- ت نحمل جلاقو يااا اور

 هدنسپ ٠14/5455 8١( اور دق هو ایم ال تن قب ىعأ مهر ؛نيرخألا ىلع يقييبلا ميدقت هجو ام يردأ ال :تلق )١(.

 ٍ؛ .(4800) (هننسا يف اذهو ءدواد يبأ نع ؛

 يفد .نكنب نباو 0 يببأ نبا ةياور نم ؛ةباصإلا# ىنك يف اذكو ؛«طسوألا مجعملا» نم حيحصتلاو .ء(نب) :لصالا :(؟)

 و .(۴۹۹۸) «ةحيحصلا9 رظنا . دارق يبأ نب نمحرلادبع نع مهريغ ةياور

 101482 )٤/ ؟عمجملا» يف م اذكو..مدقت امك «طسوألا" يف يأ قفز

(oA 



FFI _ 4يت اي :انلق : :لاق امهنع هللا يضر اعلا ِنْب رر نب هلادبع ْنعو (حيحص) (۸) -  

 ناسللا انفرع دق !هللا يبن اي :انلق :لاق . «ٍقِواَصلا ٍناسّللاو ءموُمْخَملا بلَقلا وذ» :لاق ؟سانلا ُرْيَح ْنَم !هللا

 اي :انلق :لاق .هَدَسَح الو َيْفَب الو هيف َمْنِإ ال يذلا ؛ٌنيقنلا ٌيقتلا وه]» :لاق ل 8

 ىلْوَم حفار الإ انيف اذه ُفرْمَن ام :انلق .«ةرخآلا ُبِحْيو ءايندلا ًاَنْشَي يذلا» : لاق ؟ِهِرَثأ ىلع ْنَمَق !هللا لوسر
 . “نيف اهنإف هذه اأ :انلق .«نَسَح يلح يف ٌنِمْؤم» :لاق ؟هِرَثأ ىلع ْنَمَف فا هللا لوسر

 . متأ وهو هد دظنل اذهود لاو ا اکا ل ماقتل خخ داپ جام نأ وو

 اورَحَت» : ا هللا لوسر لاق :لاق ٍرمّتْعملا نب روصنم نعو (لضعم فيعض) 1748-47 )١1(

 . «ةاجنلا هيف نف هيف َةَكلها ّنآ مُْبأر نإو قذصلا
 . تاقث هتاورو «ًالضعم اذكه «تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 مكيلع» لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيحص) (۹) - ۲۹۳۲ 0

 ىتح َقْدّصلا ىّرَحَتَيو «ُقُدْصَي لجرلا لازي امو ءّنجلا ىلإ يده َريلاو ءّربلا ىلإ ياهي َقذصلا ناف ؛قدصلاب
 ٌلازي امو ءرانلا ىلإ يهب روجُفل ناو ءروجلا ىلإ يدب َبذَكلا نلف !َبذَكلاو ْمكاَيو قيد هللا دنع بَ

 . اباد هللا َدْنِع َبَنْكُي ىّتح ؛َبذَكلا ىّرحَتيو ُبِذُكَي دبع

 . هل ظفللاو هححصو «يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 : ل4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر قيدصلا رکب يبأ نعو (حيحص) ۲ _ ۲۹۳۳ - )1١(

 . «رانلا يف امُهو ؛روجفلا َعَم هتاف ؛َتِذَكلاو ْمُكاّياو ءَدّنجلا يف امّهو را عم هّنِإف ؛ٍقدصلاب ْمُكيلع»

 . «هحيحصا يف نابح نبا هاور

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم نعو (هريغل ص) ۲۳ ۲۹۳٤ -)١1(

 يف امهو ءروجُفلا ىلإ يدهي هنإف َبِذَكلاو مكايإو ءةنجلا يف امهو بلا ىلإ يدهي هنإف ٍقدصلاب مكيلع» : ةي
 . «رانلا

 . نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 للي يبنلا ىلإ ًءاج ًالجر َّنأ :امهنع هللا يضر ورْمَع نْب هللادبع نعو (فيعض) (۲) 1747-4

 َلَخَ ؛َّنمآ اذإو 5 ب اذإو رب ؛ٌدبعلا َقَدَص اذإ «ٌقدصلا» :لاق ؟دّنجلا ُلِمَع ام !هللا لوسر اي :لاقف

 اذإو َرَفَك ءّرَجَق اذإو ءرَجَف ؛ٌدبعلا َبَدَك اذإ ءُبِذكلا» :لاق ؟ِراَنلا ُلِمَع امو !هللا لوسر اي :لاق .هَةنَجلا
 . رانا لحد ينعي ؛رفك

 . ةعيهل نبا ةياور نم دمحأ هاور

 ُبِذُكَي ُدبعلا ٌلازي ال : لاق دوعسم َنْبا َّنأ ؛ُهَّعلب هنأ ؛كلام نعو (فوقوم فيعض) (۳)- ۱۷٤۷-6٥
 .نيبذاكلا َّنِم هللا دنع ُبَتْحُيف هلق وسي ىتح .ءادوس ةَ هلق يف تكيف ,َّبِذَكلا ىّرَحتَيو

 )١( ةدايزلا هنمو ء(١٠۲ /5) ؛ناميإلا بعشا نم حيحصتلاو «(انيفف) :لصألا .

۸۱ 



 .؟عوفرم الصتم ه وسب مدقتو (اذکم ةاطؤملا» يف كلام هركذ

 ٌتيأر» : كي هلا لوسر لاق : GE ا و ا فني فحل

 ءقافآلا علب یتح نع ٌلَمحُت ةيذكلاب ُبذكي «ٌباّدكف هُ دش قشپ هتيار يذلا : يل الاق ينابتأ نْيَلُجَر ةليللا

 3 ٤ . «ةّمايقلا موي ىلإ اذكه هب ُعَتْصِيف

 -5] «ةالصلا كرت» يف هلوطب مدقتو .«هحيحصا» نم «بدألا» يف ب اذكه يراخبلا هاور

 8 ٤١[. /ةالصلا

TAT EYEVناق هللا يشر ةريزغ نبأ نمو احس (8-  aقيال  

 ,0P ناخ نمت اذإو «فلْخا د َدَعَو اذإو ءَبَّدَك ٌتَّدح اذإ : تالت

 لما هنأ َمَعَرو ىَّلصو ماص نإو» : هل ةياور يف ملشم دازو . ملسمو يراخبلا هاور

 هي يلا نأ ؛ ؛امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحصل (14) - ۲۹۳۷ 4

 اهم يلج واقل ني الخ هي دنع ني ٌةَلِصَح هيف ناك ْنَمو ءًأسلا ًاقفانُم ناك هيف َّنُك ْنَم ٌحبرأ» :ل

 1 1 .ارَجف ٌمّصاخاذإو ءردَغ َدهاع اذإو ءَبذَك َتَّدَح اذإو ناخ نما اذإ

 : .يئاسنلاو يذمرتلاو ذواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 لک هللا لوسر ٌثعمس :لاق هنع هللا يضر كلام ٍنْب سنأ نعو «هريغل اح)) (19) - ۲۹۳۸ - 4

 معلا ملم ينإ :لاقو ءَرَمَتعاو جَو ءىَّلَصو َاصْنِإو ؛ٌقفانُم وهف هبف َّنُك ْنَم ٌثالث» :لوقي
 . ناخ نمسا اذإو .فلخأ ٌدَعَو اذإو

 . تاعباتملا يف هب ساب الو «قثو دقو «يشاقرلا ديزي ةياور نم ىلعي ويأ هاور

 نیا :ة هلا وسر لا: لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) ۰ _ ۲۹۳۹ - )۱١(

 . «اقداص ناك نو َءارملاو «ةَحارُملا يف بذَكلا كري ىح لَك َنامْيإلا ُدْبَعلا

 .يناربطلاو دمحأ هاور

fلاق :هظفلو ' ؛هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم ىلعي وبأ ءاورو (هریغل ص) (19) -  

 تاک نإو ءاربلا بو او ردنا عدي یک وانبألا ع ا

 1 . ةريثك دهاوش هنتملو «هلاح ينرضخي ال نم مهديناسأ يفو

 ُنؤملا ُعَبطُي» : ةي هللا ٌلوسر لاق. :لاق نع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (4)- 148 ١

 . (ءادرسلا ةنكنلا) ةلمج نود «حيحصلا» يف انه وه : تلق (۱)
 يف ذه شاو تال انکو ؛ذكد)ةقل دنع ییل كلك: تلق . 21/100) يجانلاهلاق . يراخبلا يف تشيل (يل) ةظفل (۲)

 1 : ..مدقتملا لوطملا ثيدحلا

 :هلدب امنإ ؛«ردغ دهاع اذإو» : NU حيبق يرحت اذه :يجانلا لاق !«ردغ دهاع اذإو» : :لصألا (9

 يف اته باوصلا ىلع ًابيرق ينأيسو : تلق . «هدعب يذلا ورمع نبا ثيدح يف زم ًامنإف روكذملا ظفللا امأو < ««ناخ نمتئا اذإو»

 ٠ .(دعولا زاجنإ-۳۰)



 .«ٌبذكلاو ةئايخلا الإ ؛اهّلك ٍلالخلا ىلع
 0 ْدّدَح :لاق شَمْعَألا ُتعمس «ٌعيكو انثدح :لاقو دمحأ هاور

 عبط : لاق لل ئببلا َّنأ ؛هنع هللا يضر ر یاد یا ی تست نفر تا ا ۲

 . «بذكلاو ةّنايخلا ريغ ؛ِةَّلِخ ّلك ىلع ٌنمؤملا

 :لاقو ًافوقومو ًاعوفرم «للعلا» يف ينطقرادلا هركذو .'حيحصلا» ةاور هتاورو «ىلعي وبأو رازبلا هاور
 .«باوصلاب هبشأ فوقوملا»

 ."اعوفرم رمع نبا ثيدح نم يقهيبلاو «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (ًادج فيعض) (5)- ٠ - ۱۷٠١

 ٌبناجم ٌبذكلا» :لاق كو هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ركب يبأ نعو (فيعض) (۷) ۔ ۱۷۵۱ ۳
 .؛ناميإلا

 .«ٌفوقوم هنأ حيحصلا» :لاقو يقهيبلا هاور
 ٌنمؤملا نوكيأ !هللا لوسر اي :ليق : لاق ِمْيَلُ ِنْب ناوفص نعو (فيعض لسرم) (8) - ااه 1

 :Yn لاق ؟ًاباّذك ٌنمؤملا نوکیآ : هل لق . معنا : : لاق ؟ُاليخَب ٌنمؤملا نوكيأ : هل ليق . معنا : : لاق ؟ًانابج

 . السرم اذكه كلام هاور

۱۷١۳ - {Yooعمت ال ٠ :لاق لي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۹) -  

 e ٌةامألاو ةتايخلا ٌعمتْجت الو ًاعيِمَج ٌبذكلاو ٌقذصلا عمتي الو ءعىرْا بلك يف ٌناميإلاو ُرْفكلا
 . ةعيهل نبا ةياور نم دمحأ هاور

  t3)11م4 ٠( هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َناعْمَس ٍنْب سالا نعو (فيعض) 6 :

 .«ٌثذاك هل تنو .ٌقّدصم كل وه ؛ًاثيدح ٌَكاخأ َتّدَحَت ت نآ ةنايخ ترج

 . تاقث هتاور ةيقبو «- فالح هيفو - نوراه نب رمع هخيش نع دمحأ هاور

 ٌلوسر ٌُتعمس : لاق هنع هللا يضر ٌيِمَرْضَحلا ٍديَسُأ نب َنايفس نعو (فيعض) ۷ - 1009 - )۱١(
 .«ٌبِذاك هب هل َتْنأو «ُقّدَصُم كل وه ؛ًاثيدح ٌكاخآ َتّدَحُت نا ةَتايخ ْتَرَْك» : لوقي لي هللا

 ملعأ ال١ :لاقو اذه نايفس «همجعما يف يوغبلا مساقلا وبأ ركذو .ديلولا نب ةيقب ةياور نم دواد وبأ هاور

 .«ثيدحلا اذه ريغ ىور

 هلي هللا لوسر تغمس : لاق هنع هللا يضر ّيِمّلْسألا َةَرْرَب يبأ ْنَعو (عوضوم) (۱۲) - 1005-4

 .هرْبَقلا باذع [نم] ٌةميمنلاو ءةجولا دوسي َبِذَكلا نإ الا» :لوقي
 عفان نع رذنملا نب دايز ةياور نم مهلك ؛ يقهيبلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 «ةفيعضلا# يف جرخم وهو ؛ينطقرادلا لاق امك هفقو باوصلا نأ عم «طلتخم سلدم ؛(يعيبسلا قاحسإ وبأ) هيف :تلق 0(

.)۲( 

 .ًافنآ روكذملا ردصملا رظناو «يدع نبا لاق امك ًادج فيعض ؛ يفاصولا ديلولا نب هللاديبع هيف (۲)

AF 



 .[18 /انه] «ةميمنلا» يف امهيلع مالكلا مدقتو . [هنع] ثراحلا.نب

 ر لاق 8 هلا وسر نا ؛ت هلا يضر بره يآ نع يرو (عوضوم) (۱۳)- 101

 ا .«ًءاضقلا درب ءاعدلاو ءَقْررلا ٌضقْنَي ُبْذَكلاو ءرّمُعلا يف ديزي نيدلاولا

 . يناهبصألا هاور

ER (ًادج فيعض) لاف ل ّيننلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو )۱(-۱۷۵۸- E 

 .«هب ًءاج ام ِنَتَن ْنِم ؛اليم هنع ُكَلملا َدَعابت

 .نسح ثيدح# :يذمرتلا لاقو ؛.«تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نباو ؛يذمرتلا هاور

 ٍلوسز ىلإ َْضَعْبأ تلُخ ْنِم ناك ام : :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (۱۸) - 7441-9

 . ةبْؤت ٌتَدخأ ْدَق هت هئا ملعب یس يق نم ريف ءپ كلذ نِ لح ىلع طا ام بِلا نِ هللا

 : .هل ظفللاو رازبلاو دمحأ هاور

 نم 3 هللا لوسر ىلإ عب یخ نم ناک ام :تلاق :هظفلو ء(هحيحص» يف نابح نباو (حيحص)

 هبت اهيف كدا دق ا مَلْمَي ىح هِيْنَت يف ٌلازي امف «ةَبذكلا هّدنع ُبذكي ٌلجرلا ناك دقلو ءِبِذَكلا

 iS سي وس

 بوت هل ددي ىتح ءهسْمَت نم هَل جْوْحَيف لق ْنإو دحأ نم ا هللا وسر برج امو «بذكلا نم ل

 دوسر اب : طلق :تاق اهم هلا يضر "تم تن امسأ نو (فيعضا (۱)- ۷۵ ۷

 َبَنْكُت ىتح: ؛ًابْذَك ُبَتْكُي بِذَكلا نإ : لاق ؟ابِذَك كلذ ُدَعُي ُدَعُي ءهيهتشأ ال :هيهتشت ٍِءْيَشِل انادحإ ْتَلاق ْنِإ !هللا
 و هر يق

 1 . (ةبيذك ةبيذكلا

 يليألا ديزي نب سنوي ةياور نم مهلك ؛يقهيبلاو ««تمصلا» يف ايثدلا يبأ نباو  ثيدح يف  دمحأ هاور

 ابأ نآ انخيإشم ضعب معز دقو .اهنع دهاجم نع ًاضيأ دادش يبأ نعو ءاهنع بشوح نب رهش نع دادش يبأ نع

 هللاو ١ لوهجمب سيلو «هريغو انركذ امك ًاضيأ سنوي هنع ىور دقف .جيرج نبا ريغ هنع وري مل لوهجم دادش

 : : . 0 .ملعأ .

 لاق نم" :لاق هنأ ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ( (هريغل ح) (14) 7947 ۳

 ' . بدك َيِهَف ءهطغُب مَ َمُك اه ّلاعت : بصل

 .هنم عمسي ملو «ةريره يبأ نع يرهزلا نع امهالك ؛ايندلا يبأ نباو دمحأ هاور

 لوسوو مؤ يث يعد : لاق هنع هللا يضر رماع نب هللادبع نعو (هريغلاح) (۲۰) - ٤ ۲۹٤۳

 )١( ؛ةفيعضلا» رظنا. . يتطقرادلا هبذك نم هيقو !لاق اذك )18548(.

 «ناميإلا بعش» و ء(١١۲/١٠٥) ؛تمصلا# و :(558/5) ةدنملا» يف ثيدحلا نإف ءأطخ وهو «(ديزي) :لصألا (؟)

 نع دهاجم نغ دادش يبأ نع يليالا سنوي نع ينعأ «ةيناثلا قيرطلا نمو ؛سيمع تنب ءامسأ ثيدح نم ۰/0 ٠

 . )۲۳۹١( «ةفيعضلا» يف امك لاحلا لوهجم دادش وبأو . هريغ يف الو ؛دنسملا# يف هل دوجو الف لوألا قيرطلا امآو . ءامسأ

 4م١١8



 ُتْدَرَأ :ثلاق .1؟ةَيِطْعَت نأ ٍتْدَرأ ام» : ةي هللا ٌلوسز اهل ٌلاقف . ٌكطْعَأ ّلاعت اه :ثّلاقف ءانتْيب يف ٌدِعاق ل هللا

 . ذك كيلع ثب انيس هطغُت ْمَل ول كن امأ» : ا هللا وسر اهل ٌلاقف ءار ُهيطغأ نأ

 .ًادايز هامسف ايندلا يبأ نبا هاورو . هنع-هايمسي ملو  رماع نب هللادبع ىلوم نع يقهيبلاو دواد وبأ هاور

SHEDلوقي ب هللا لوسر ُثعمس : لاق هج نع هيبأ نع ميكح ِنْب هي نعو «نسح) (11) : 

 . هل ُلْيو كَل ليو «ُبذكَيف م ّموقلا هب ٌكَحْضُيل ثيدحلاب ُثّدَحُي يذّلل ٌلْيَو»

 . يقهيبلاو يئاسنلاو  هنسحو  يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ال ةا : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲۲) - 7440-4675

 ٌلئاعو ءٌباّذَك ُكِلَمو ءٍناز خيش :ٌميلأ ٌباذع ْمُهَلو ْمِهنَلإ رظْنَي الو هيرب الو «ةمايقلا َمْوَي هللا ْمُُمّلَكُي

 . ؟ربکتشم

 .[۷ /دودحلا ١١ ىضم] . غو شاور

O DDال ةثالث» : ةي هللا ٌلوسر لاق اند  

 «ؤُمْرَملا لئاعلاو «ُباَذكلا مامإلاو «يناّرلا ٌخْيشلا : ةلجلا َنولْخْدَي

 .[۲۲ /بدألا يف انهو كانه ىضم] .ديج دانسإب رازبلا هاور

 .ربكتملا هسفنب بجعملا وه :(ُوُهْرَملا) . ريقفلا وه : (لئاعلا)

 (نيناسللا يذو نيهجولا يذ بيهرت) 0

4V ۸َّسانلا نودجت» : هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1)  

 هل ْمُهَدَش ٌدَّشأ نأشلا اذه يف سانلا رايج َنودجتو ءاوُهَتف اذإ مالشإلا يف ْمُهُرايخ ةّيلهاجلا يف مُمرايخ َنداعَم

 . جو ءالؤهو جوي ِءالؤُم يتأي يذلا ؛ِنيَ ٍنَِهْجَولا اذ سانلا رش د َنودجَتو «ةهارك

 . ملسمو يراخبلاو كلام هاوز

 هللا يضر َرَمُع ِنْب هللادبع هّدَجل اولاق ًاسان َّنأ :دیز نب دمحم نعو (حيحص) (1) 71448 ۹

 ىلع ًاقافن اذه ُدعَت ائك» :لاقف ؟مهِدْذِع ْنِم انْجَرَح اذإ مّلَكدَل ام ٍقالخب لوقنف انناطلش ىلع ُلُخْدَت نإ :امهنع
 . ب هللا لوسر ِدْهَع

 . يراخبلا هاور

 هللا لوسر ٌتْعِمس :لاق هنع هللا يضر صفو يبأ ِنْب ِدْنّس نع يورو (عوضوم) (۱) ۰ - 17١

 . ران ْنِم ِناهجو هلو ةّمايقلا موي ينآي ؛ايندلا يف نْيَهُجولا وذ» : لوقي كك

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ناك نم :كو هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر راي نب رامع نعو (هريغل ص) 009-7444 01١

 يوقي قرط نم (۸۹۲) «ةحيحصلا» يف جرخمو ءانه ؟حيحصلا» يف وهو «اران نم ناناسل . . .» ؛ ظفلب حص امنإو :تلق )١(

 م١



 .«ران نِ ٍناناسل ةايقلا موي هل ناك ؛ايندلا يف ٍناهجَو هل

 : . ؟هحيحصا يف نابح نباو دوادوبأ هاور
VYاذ نك نم : لاق ا هلل اوسر نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نع يوُدو (ريغلاص) (4) - 40  

 .«ران ْنِم ِنْيَئاسِل ةَمايقلا موي هل هللا َلَمَج ؛ ٍنْيتاسِل

 . مهريغو يناهبصألاو يناربطلاو «تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 :هلوق نمو ؛ةنامألاب اميس هللا ريغب فلحلا نم بيهرتلا) 1

 (كلذ وجنو «رفاك» وأ «مالسإلا نم ءيرب انأ» .

o1 VYماهنب یلاعت هلل نإ" : : لاق الڳ ٌيبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (1) -  

 .«ٹمصّيل وأ « هللاب فلْحَيلف ًافلاح ناک ْنَم < مكئابآب اوفلخت نأ

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 مارت : لاقف هيبأب ُففلحي الجر لكي ٌنينلا عمس : لاق "هنع هجام نبال ةياور يفو (نسح)

 .؛هللا نم َسْيلف هللاب ضرب ْمّل ْنَمو ا

 ثلختال :رمع ّنْبا لاقف . 0 :ٌلوقي الجر حمس هنأ :20هنعو (حيحص) (1) - 7407-75

 كرشأ وأ ٌرفك دقف هللا ريغب فلح ْنَم» : لوقيإلي هللا وسر تغمس يُنإف ؛ هللا ريغب

 es لاقو مكاحلاو «؟هحيحص)» يف نابح نباو «هنسحو يذمرتلا هاور

 كرش د هللا نود اهب ٌفّلحُي نیمی لك : لوقي ب هللا لوسر تعمس :: مكاحلل ةياور يفو (هريغل ص)

qor _ foهللاب فخ نالا : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فوقوم حیحص) (۳) -  
 1 .قياص انأو هريغب فلخأ ْنأ ْنِم لإ ُبَحآ ًابذاك

 00 . ؟حيحصلا» ةاور هتاورو ءًافوقوم يناربطلا هاور

0f 71ةئامألاب فلح ْنَم ٠ ':لاق كلنا لوس لأ ؛هنع هللا يضر ةديرب نعو (عيحص) (4) -  
 . هانم سيلف

 0 .دواد وبأ هاور
 ا :لاقف تلح ْنَم» :لك هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (0) - ۵ ل ۷

 .اًاملاس مالسولا ىلإ عجري ْنَلف ًاقداص ناك ناو ¿لاق امك وهف ًابذاك ناك ناف «مالسإلا

 ر ىلع حيحصا : نا نس مو بأ هاور

 )١( ا مهسارت ناب كيج و“ لصألا 1) .

 )( دعس قيرط نم اهنإف ةياورلل فلاخم اطع اًدهو «لجرلا عم هتصق ىرر يذلا وه هسفن:رمع نبا نأ ينعي اذهو ؛رمع نبا :يأ
 نابح < نبأ ةياور هوحنو «هل ب 1880(2) يذمرتلا دنع وه اذكه .ثيالحلا . . .عمس رمع نبا نأ ةديبع نبا )۱۱۷۷-

 .رمع نبا نأ ةديبع نب دعس نعو# : هلؤقب ثيدحلا أدبي نأ باوصلاف ء(دراوم .٠

 )۳( .هننس) نم ؟روذنلاو ناميألا* يف هجرخأ هنإف ؛ يئاستلا هتاف : تلق

1۰A 



 ىلع فّلح ْنَم» :لاق لكي ٌّنبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (5) - ۸ _ ۲۹١١

 وه :لاق نإو ءٌينارصُت وهف ؛ٌينارصت وه :لاق ْنإو ءٌيدوهَي وهف ؛ٌيدوهي وه :لاق نِ ؛فّلح امك وهف نيمي
 لوسر اي :اولاق . «مّهج "اج نم هاف « ةّيلهاجلا ًءاعد ىعد ْنّمو «مالسإلا نم م ٌءيرب وهف ۽ ؛ مالشإلا نم ءيرٻ

 . «ىّلصو ٌماص نإو» :لاق ؟ىَّلصو ٌماص نإو !هللا

 . لاق اذك .«دانسإلا حيحص" : لاقو هل ظفللاو  مكاحلاو ىلعي وبأ هاور

 الجر لك هللا لوسر مس : لاق سنأ ثيدح نم هجام نبا یورو (ًادج فيعض) (۱) 1731 4۹

 ."نّبَجَو» : هلك هللا لوسر لاقف . ٌيدوهي ًاذإ انآ : لوقي

 ْنَم» : لڳ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كاحصلا نب تباث نعو (حيحص) (۷) - ۲۹۵۷ _ ۰

 .«لاق امك وهف ؛ًابذاك مالْإلا ريغ َِّلَمِب فلح

 /؟١ همامتب ىضم] .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو «ثيدح يف كو. يراخببلا هاور

 ١١[. /دودحلا

 (ىوقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل لضف ال هنأو «ملسملا راقتحا نم بيهرتلا) ۷

 وخأ ْملْسملا» :لاق هي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) 7458-01 )١1(

 هرذص ىلإ ريشيو  ءانهه ىوفتلا ءانهه ىوُقتلا ءانهه ىو ءهرَقحَي الو لحي الو ُمِلْظَي ال ,ملشملا
 هضْارِعو همد ؛مارح ملشملا ىلع ملشملا لَك ؛ ملشملا ُهاخأ َرِقْحَي نأ ٌرّشلا ّنِم ءىرما بسحب «- "تام ثالث]

 . «هّلامو

 .هريغو ملسم هاور

AYنم نجلا لدي ال» : لاق و يبنلا نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيحص) (۲)- 1494  

 ىلاعت هللا َّنإ» :لاقف ؟ًانسح ُهَلْعَتو ًانسح هُبَْت نوکی ْنأ بحي ُبحب ّلجرلا نإ : ٌلجر لاقف . رک نم ِةٌرَذ ٌلاقثم هلق يف
 . «سانلا طمع ءٌّقحلا ٌرطَب رْبكلا «َلامجلا بحي ٌليمَج

 . يذمرتلاو ملسم هاور

 .«ّسانلا ىرّدْراو «ٌّقَحلا رطب ْنَم َربكلا ّنكلو» :لاق هنأ الإ ؛ مكاحلاو (هريغل ص)

 . ؛هتياورب اجتحا) : مكاحلا لاقو

 وه :ةلمهملا ءاطلابو ميملا نوكسو ةمجعملا نيغلا حتفب (سانلا ٌطْمَع) و .هٌدرو ُهَْفَد :(ٌقحلا رطب)
 .[۲۲ /انه ىضم] . مكاحلا دنع ًارسفم ءاج امك ؛مهؤاردزاو مهراقتحا

 )١( ءيشلا وهو : مضلاب (ةوثج) عمج (اثجلا)» :؛ةياهنلا» ييف لاق المجموع؟ 

 يف ظفاحلا لاق امك كورتم هنإف ء(ررحم نب هللادبع) هخيشب هلالعإ ىلوألاو ءةثالثلا هدلقو «ةيقب ةنعنعب يريصوبلا هلعأ (؟)

 .«بيرقتلا»

 .(5905) «ةفيعضلا# رظنا .ملسم نم ةدايز ()

AY 



AYملا : ايب هللا لوسر لاق“: لاق هنع هللا يضر ةريره يبآ نعو (حيحص) () - ۹41۰ _  

 . مها وهن ؛(سانلا كّلَم) : لوقي ّلجرلا

 امهيأ يردأ الو «مقرلاو بصنلاب هتعمس :قاحسإ وبأ لاق» :"لاقو دواد وبأو « "لسمو كلام هاور

 وهف ةريغب ًايردزم هسفنب ًابجعم كلذ لاق اذإ» :كلام هرسفو .؛اهعفر وأ (مهكلهأ) نم فاكلا بصنب ينعي . لاق
 . ىهتنا «هقلخخ يف هللا رئارس يردي ال هنأل ء مهنم ًاكاله دشأ

 لاق» : الإ هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر هللادبع ِنْب ٍبْنْنُج نعو (حيحص) (4) - 19314

 هل تَرَ دق ينإ ؟ ريغ ال نا. يلع یلاتب يذلا اذ ن : لجو رع هللا اقف «نالفل هللا رفعي ال هللاو لج

 : . .«كلمَع ٌتطَبْحأَو

 .ملسم هاور

1Y1 A0شاتلان نيرا نإ : ال هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نعو (فيعضو لسرم) (17-  

 م اود قلا اج اذف ؛همَطو هبرکب ٤ ءيجتف اله مَ : هل ٌلاقيف جلا نم باب ةرخآلا يف مهرَحأل عتب
 نإ ىتح «كلذك ٌُلازي امف ءهتود َقِلْعُأ هداج اذإف مَع هرکی ٤ ُءيجيف الم مله : هل لايف «رخآ ٌباب هل حم

 ا .«سايإلا َنِم هينأي امف « مله: هل ٌلاقيف جلا ٍتاوْبأ نم بابلا هل حتي ْمُهَدَحأ

 1 .”ةالسرم يقهيبلا هاور

Aلاق لي هللا لوسر ذأ ؛هنع هللا يضر ٍرماع نب ةبقع نعو (هريغل ص) (0) - 1457 - : « 

 وتا لم نوما ی ءهوؤلْت مل عاصلا ع مدا دلو مّن امّنإو 5 ألام اس كعب دهوكبملا

 .(ًانابج ؛ٌاليخب ذب ًاشحاف نوكي ْنأ لجرلا ُب ٌبلسح] «جلاص لمع وأ ءِنيّدلاب الإ

 الفقع لموت َّسيل» :لاق يفيببلا ظفلو .2"ةعيهل نبا ةياور نم امهالك ؛يقهيبلاو دمحأ هاور

 دنع هل نكل ٠ ورخألا تعو (۲۵۱/ «اطوملا» يف وهو :كلام قيرط نم (1/55) ؛درقملا بدالا» يف ف يراخبلا اذكو :تلق 220

 . عباتم (۲۹۲۲) ملسم :

 حيحص)ا يف امنإو راد یا ا !, يف دري مل روكذملا قاحسإ يبأ لوق نإف ءاطخ وهو «رهاظ وه امك دواد ابأ ينعي : تلق ()

 وه اذه 5 «عفرلاب (مفگلا) را بصتلاب (مهكلها) يردا ال :قاحسإ وبأ لاق :هظفلو «ثيدحلا بقع «ملسم

 . يجانلا هدافأ . ؟ملسم حیحص» يوار دهأزلا هيقفلا نايفس ني دمحم نب ميهاربإ

 دقو «سلدم. وهو «ةلاضف نبا وهو. .هنع (كرابملا) هيف ءفيعض هيلإ دنسلاف ءيرصبلا وهو (نسحلا) نم هلاسرإ عمو :تلق ()

 يف مكلك :ئنعملاو» :«ةياهنلا» يفو .يجانلا هلاق .لعفي الق ءىلتمي نأ برقي نأ وه :ءافلا ديدشتو ةلمهملا ءاطلا حتفب (5)
 المي نأ نأ غلب مل يذلا ليكملاب مههبشو ؛مامتلا ةياغ نع رصاقتلاو صقنلا يف ةدجاو ةلزنمب دحاو بأ ىلإ باستنالا

 ٠ .«لايكملا 1

 .(81 4/544 /۱۷) يئاربطلا اذكو ٠٤١(. /4) «دنشملا» نم ةدايز (0) .

 يف هتجرخ دقو داما نزف کا ت دعا سرع («عماجلا» يف بهو نبا هنع هاوز نکل :تلق ()

 .ًامهو الإ هنظأ امو «دواد بال ١ ١ /54)«ةنسلا جاهنم» يف هازعو )٠۳۸ ٠( ؛ةحيحصلا»
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 اپ الب ًاهجاف نوکب نأ يلجرلا بشع . حلاص لمع وأ يذلا

 . «اليخب ًاشجاف ًایذب نوكي نأ يلجرلاب ىفكو «ّىوقت قت وأ نيد الإ ّلضف ِدَحأ ىلع ٍدَحأل سيل: هل ةياور يفو

 . ضعب نم مكضعب بيرق : يأ «ةفاضإلاب (عاّصلا ٌتفط) : هلوق

 تشل كَّنإف !رظنا» : هل لاق تي ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر زذ يبأ نعو (هريغل ح) (3)- 1937 - ۷
 .«ىوُفتب لضم نأ الإ ءدوُسأ الو رَمْحأ ْنِم ريَ

 ذ يبأ نم عمسي مل ينزملا هللادبع نب ركب نأ الإ .نوروهشم تاقث هتاورو ءدمحأ هاور

Es (هريغل ص) لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو )۷( YATE TAA 

 يرعب لشق ال الأ جاو مُكابأ ناو جار مكب نإ سانلا اهّيأ اي» :لاقف عادولا ةبطُح يتيرشلا مايآ طَسْوأ

 نإ «ىوقتلاب الإ ر َرَمْخَأ ىلع وسال الو دَّوْسَأ ىلع َرَمْحأل الو ءّيِبَرَع ىلع ّيِيَجَعِل الو ؛ّيمجَع ىلع
 ٌركذ مث ,؛َبئاغلا ٌدهاشلا غ ٌلميلف» :لاق . هللا لوسر اي ىلَب :اولاق . ؟ُتْنَلَب لَه الآ « «4ْمُكاقْنَأ هللا َدْنِعْمُكَمّرْكأ

 ضارغألاو لاومألاو ءامدلا ميرحت يف ٌتيدحلا .

 . لهجي نم ضعب هدانسإ يف :لاقو يقهيبلا هاور

 ناك اذإ» : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ادج فيعض) (۲)- ۱۷۹۳ _ ۹
 نأ الإ منيا ٠ «مكاقثا مترك تلم ءابش قامو 00000 يماني يرام هللا 2١ اعل موب

 .کبتت مضاو يبست ُمقْرأ مويلاف !نالف ِنْبا ِنالف نم ٌريخ «ٍنالف نبا نالف :اولوقت
 “فوقوملا ظوفحملا» :لاقو ًافوقومو ًاعوفرم يقهيبلاو ««ريغصلا» و ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور
 ْمَل ؛هلمَع هب أب ْنَما :هيفو «حيحصلا ةريره يبأ ثيدح ١[ /۳] ؛ملعلا باتك لوأ يف مدقتو (حيحص)

 , بست هب ْعِرْسُي

FAN 44لجو رع هللا نإ : لاق هلأ كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۸) -  

 ٌنُهَتنيَل يش رجافو ءّىِقَت نمؤُم «پارٹ نِ ماو ءمدا وتب سانلا ءءابالاب اهّرْخَفو ةّيلهاجلا ةَيْبُع ُء مكنع بما

 نتا َُقدَت يتلا ؛«؟!نالْطجلا َّنِم هللا ىلع َنوُهأ توكيل وأ وخال مهو رت

 . «اهفنأب

 . (۲۷۰۰) ؛ةحيحصلا» يف جرخم وهو «هقيرط ريغ نم هريغو دمحأ ءاور نكل ءةبالق يبأ ةبيش ىلإ ريشي :تلف (1)
 - ۲۸۹ )٤/ ؟يقهيبلا بعش# و (۲(ضورلا 147/7584 ۳۸۳ /۲) (هريغصا و ( 10 988/4 ٩ يناربطلا طسوأ يف هدعب فقز

(olf o14 ۹°ةقباسلا ةعبطلاو (77/5) ةيرينملا نم تطقسو ؛«بيغرتلا» تاعبط ضعب يف اذكو «؛نوقتملا نيأ» :  

 .[ش] .(/)
 اع ورمز افوقاومأ م .ورمع نب ةحلط قيرط نم ۲-۱٤( -1845/4) «؟بعشلا» يف يقهيبلا دنع وه :تلق ()

 )1١379(. هريضنلا ضورلا" يف جرخم وهو .كورتم ةحلطو
 فبل لاطلاق ررلا :يفاكز الو دول > لح تشل عج رعد فيئاث ناكسإو هلوأ ركب )٤(

 .[4 57٠ مقر تحت] فلؤملا نم قبس امك ةيضرأ ةبيود وهو . ةمدقتملا يذمرتلا ةياور
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 واقل, شار قبلا [۲۲ /انه] «هظفل مدقتو «هنسحو - يذمرتلاو دواد وبأ هاوز

 . [هرخآ يف كانه] «ربكلا» يف هبيرغ ىنعم مدقتو
 : (ركذي امم كلذ ريغو «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ يف بيغرتلا) - 18

 عطب ااا : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق.هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحض) (1 7435-0
 . «هللا الإ هلإ ال :لوق اهُعَقْرأو «قيرطلا ٍنع ىذألا ٌةطامإ اهانْأ «ٌةبْعُش َنوعْبَس وأ َنوُتسو

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمزتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 ةكوشلاو رجحلاك راما يذوي ات لک :(ىذألا) ب دارملاو .هلازأو هاججن ؛قيرطلا نع ءيشلا (طامأ)

 .كلذ وحنو.«ةساجنلاو مظعلاو

AVL 4Yاما يلع تشر : لكي ئئبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حبحص) (۲) -  

 e ءىواسم يف ُثذجوو «قيرطلا ِنَع طامي ىّآلا اهلامغأ نساجم يف .ٌُتدَجوف < اهيو اهئسَح يت

 0 ١ ش . نفت ال دجشملا يف نوكت هما

 : : .هجام نباو ملسم هاور

 يت يرذأ ال نإ !هللا ناب :ٌتلق : لاق هنع هللا يضر ةر بأ نعو (حيحص) (7)- YANA خا

 ىّذألا ٌرمأو مالك للا ا : الب هللا لوسر َلاقف. ءهب هللا ينعم ايش ينزف ؛َكَدْعَب ىقبآ ذأ يضخت

 : 1 . ؟قيرطلا ٍنع

 يقيرط ْنَع ىذألا لزم :لاق هپ عفن ايش يمّلَع !هللا يبن اي : تلق :ةزرب وبأ لاق : ةياور يفو ٠
 4 4 ا . ؟نيملْسملا

 ناو ياو

 ىمالش لکا : ل هللا ٌلوسز لاق : ا رر او قفا 1434-4 ٠

 ءاهيلع لوحي هاد يف ّلجرلا ُنيعْيو «ةقّدص نيالا نيب لدي ؛سمشلا هبف علت موب لك ُةَقدَص هيلع سانلا نم

 نع ىذأل ميو قص ةالصلا ىلإ اهي وطلع اقص بطلا ةملكلاو «ةَئدص هانم اهيلع هل ترب أ

 . (ٌةقَدص يتيرطلا

 , ملشمو '”يراخبلا هاور

 ّلك ىلع» كي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (1) - ۱۷٩٤ - و

 فورعملاب َكْرْأ» :لاق .هب انتأبنأ ام دشا ْنِم اذه : :موقلا ّنِم لج لافف . موب ّلك ةالص ٍناسْنإلا َنِم مسن

 اهوطْخَت وضخ ليو ا ووا یم رتا وااو «ًةالص ٍفيعضلا ىلع كلمحو ءةالص ٍركنملا ِنَع كينو

 . الص ةالصلا ىلإ

 ٩[. /ةالصلا ا «هحيخص# يف ةميزخ نبا هاور

 ! ٠.093 مقر) «ةاكزلا» يف ملسمو هل قابسلاو «٠هوحإنو باكرلاب ذخأ نم باب باهجلا# يف (1)
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 سفن نم سل : : لاق الڳ هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ّرذ يبأ نعو (هريغل ص) 17 ۹¥ - )١(
 لك اهب قصت ةادص ان نبأ ني !هللا لوسر اب :لبق ٠ ,«لسملا ويقل م لك يف م اهل الإ ھا نب
 ِنَع يهنلاو «ٍفورعملاب رمألاو «ليلهتلاو ٌريبكتلاو ٌديمحتلاو حيبستلا : :ةَريثكل ريخلا َباوَُأ نإ» :لاقف ؟موي
 ةد مشو «هيباح ىلع لما لذتو «ىمغالا يهو «عّصألا يشو «قيرطلا نع ىذألا يمت ءركنملا
 . «كسفن ىلع َكنم ٌةقَدص هلك اذهف ؛ فيعضلا عم َكِيَعارِذ ِةَدِشِب لمحو < ءِثيِفَتْسملا ِنافُهَللا َعَم َكْيَقاس

 .“؟رصتخم يقهيبلاو ؛؛هحيحص"» يف نابح نبا هاور

 نع َّمظَعلاو ةكؤشلاو رّجَحلا ٌكتطامإو ٌةّقدص ٌكيخأ هجو يف َكُمْشَبَتو» : ةياور يف "دازو (هريغل ص)
 «ٌةقدص َكل ةّلاضلا ضرأ يف َلُجرلا َكُيدهو ؛ٌةقدَص سالا قيرط

  E A EY:لوقي كلي هللا لوسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر ةديرب نعو (عيحض) »

 وسر ای كل نيم: اولاق . «ًةقدص اهنم لصق لك نع قَدصَ نأ لعق + لصف ةع تالو نوتس ٍناسْنإلا
 يزجت ىحضلا اتعگرف ْرِدْقَت ْمَل نإف « ٍقيرطلا ِنَع هيُحَتُت ءيشلاو ءاهئفْدَت دجشملا يف ةعاخّتلا» : لاق ؟هللا

2 
 ,كْنَع

 . "امهيحيحص» يف نابح نباو ةميزخ نباو «دواد وبأو- هل ظفللاو - دمحأ هاور
AVY ۹۸نب ٍلِقْعَم عم ثنك : لاق هيبأ نع ةّيواعم نب رضخأ نب رينتسملا نعو 0  

 هثذخاف هلم تيار .قبرطلا نع ُهاَحَن وأ طاماف ءّىذأب انْررَمف ؛تاقّرطلا ضعب يف هنع هللا يضر راسي
 ُتْعَنَّصف ايش َتْعَنَص ص كثير !مَعاي: تلق ؟َتَْتَص ام ىلع كلَمَح ام !يخأ نا اب : لاقو يدب دخاف هّتيَحَتَف
 تلم نمو «ٌةنسح هل ْثّبتُك ؛َنيملشملا ٍقيرط ْنِم ّىذأ طامأ ْنَم١ :لوقي دي هللا ٌلوسر ٌتعمس :لاقف .ُهلثم
 . اًةّنجلا لد ؛ةَنَسَح نم

 نب ريتتسملا نع» :لاقف «ادرفملا بدألا باتك» يف يراخبلا هاورو .اذكه «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 .«باوصلا وهو" : (ظفاحلا لاق) . «هدج نع ةرق نب ةيواعم نب رضخأ

 انْحِرَف امف ٍثيدحب قي هللا بن ثّّدح : :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (5) 119 - 4
 ياده يفو . تيرطلا نع ىَنألا ةطامإ يف رجل نؤمن :لاق هب نر نِ ذَا مالشإلا انفع نم ِءٰيقب

 اهُمَمْلَيف ٌةرورضَم نوكت َةَمْلُسلا يف رجول ُهَلِإ ىح للا هحْلَم يفو “متزألا نع هرييغت .يفو ؛ليبسلا

 يذمرتلاو ءادرفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأو ٠ متأ هنتمو «ىلعأو حيحص هدانسإ نال ىلوأ (138/0) دمحأل هوزع :تلق (۱)
 . (808) ؛ةفيعضلا) يف جرخم رهر 1 هنسحر هرحن

 ةياورلا مقرو و ًاضيأ نابح نبا اهاور دقف :(ادازو) باوصلا لعلو ؛يقهيبلا يأ دارفإلا ةغيصب لصالا اذك ()
 .(م55) ىلرألا

 يناربطلل «ريبكلا» يف امك ءاهتابثإ باوصلاو ءءاه نود «طامأف» :(8 /4) ةيرينملاو 4١79/0 ةقباسلا ةعبطلا يف ()
 .[ش] .تاعبطلا رتاسو ۴٩ عمجملا و( 000 20

  (E)هنانسأ وأ هناسل يف ةفال ؟هنيبي الو همالك ححصي ال يذلا وه . ١تهاية؛ .
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 TT 0 امو

 هيون فرط يف نكت ٍةَعْلسلا يف ٌرَجؤيل هنا ىح هله هنایتإ يف رجول هِل :دازو رازبلاو ؛ىلعي وبأ هاور
 : . «ءاهّرأ هل ُبتْكُيو هيلع هللا اهدرَبف هداؤف كلذب قفف ؛- اهوحن ةملك وأ - اهتاكم ُدِقْفيف اهسَملَيف

 كل ثيدحلا اذهل دهشي ام مدقتو . .دحاو ريغ هقثو دقو «ةفيلخ نب لاهنملا هدانسإ يفو

AVY f°ناجح فَ عم لڃرو يشمي داعم ناك : لاق يورهلا ةبيش يبأ نعو (نسح) (۸) -  

 ْنَمو ءٌةَتْسَح هل بيك ؛قيرطلا نم أرجح عقر ْنَم» : E Î لاقف ؟اذه ام :لاقف ٍقيرطلا
 : اَدّنَجلا لحد ؛ٌةنَسَح هل ثناك

 .تاقث هتاورو ؛؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 N لاق هل الإ ؛ءادردلا نأ ثيدح نم ةطسوألا يف هاوزو (هريغل ح) (4) - ٠-7974

 .هةّنجلا اهي هلأ ةّسح ُهَدْنِع هل بت ْنَمو «ةَئسَح هب هَل هللا بت مهوب انيس َنيملشملا يتيرط

ETN١ ل  DJLاسننإ لك قل: : لاق ي هللا لوسر نأ' ؛اهنع هللا يضر ةشث ةشئاع نعو (خيحص)  

 e ءهللا سو هللا َنّلَمو ءهللا َدِمَحو ءهللا ربك ْنَمَ « « ٍلّصفم ثم ثالثو نيس ىلع مَآ ينب نِ

 هِرَكتُم ْنَع ىه وأ «فورعمب رمو « َنيملسملا يتيرط ْنَعامظَع ذأ ُةَكْوَش * وأ «ٌنيملشملا يتيرط ْنَع ًارجح َلَّرَعو
 .2يشميلا : لاق امبرو ةبوت وبأ لاق . هادا نص هتف حرر دقو لطموب يب هّنإف ؛ةئم ثالثلاو َنيتسلا كلت َدَدَع

 . ةمجعملاب ينعي

 . يئاسنلاو ملسم هاور

 يت لجر امني : لاق لڳ يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (11)- كلش نسل |

 : .«ُةلَرَفَعَف «هلةللا ركشف ؛هرُخاف كوش د نضع َدَجَو ٍقيرطب

 : © 1 . ملسمو يراخبلا هاور

a25 ذقلا :  

 ا .1َنيِملْسملا يذؤت ْثن

 ال ؛نيميلسلا نع ا اذه نيل هللاو :لاقف «يتيرطلا رهط ىلع ةوجش ِنصُمب جر رم :هل ىرخأ يفو :

 .«ةجلا ٌلِخدأف « مهيذؤُي

 يَ نق اح لنيل لج َعْرَن» : اک هللا ٌلوسر لاق : هظفلو دواد وبأ هاورو (حيحص نسح)
 هَل :كلذ هللا ركشف ؛ةطاماف ًاعوضْوَم ناك - :اًمإو .«[هاقلاف] ٌدعطقَم ةعّطقم ةرجش يف ناك» :لاق اَمِإ - .يتيرطلا نح َ

 . اًدَجلا ُهلَجْدأف

TAVV EFا ن اا يفز كلا نی ونا عر نک یا 002  

 ليصفتلا اذه نع لفغو'.(١۴۴۷) «ةفيحضلا» يف هتنيب امك «فيعض دنسلاو :دهأش اهل مدقتي ملف ءةعلسلا ةيضق الإ : تلق )0(

 !!اونثتسي ملو !؛هدهاوشب نسح' :اولاقف ةثالثلا نوقلعملا
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 . دّئَلا يف اهل يف ُبّلقتي هنأ دقلف» : ل هللا ٌيين لاق : لاق «سانلا يتيرط ْنَع اهلّرعَف ّلجر اهاناف «ّمانلا

 . تاعباتملا يف هدانسإب سأب الو .ىلعي وبأو دمحأ هاور

 (ركذي امم اهريغو تايحلا لتق يف ءاج امو ؛غزولا لتق يف بيغرتلا) 4
 ٌةَغَّرو لق ْنَم» : ل5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ۲۹۷۸ 4

 «ىلوألا ةَسحلا ٍنودِل ؛ةنسح اذكو اذك ُهَلف ةيناثلا ةبرضلا يف اهّلتق ْنَمو «ةنسَح اذكو اذك ُهَلَق ةبرض لوا يف

 ."ةيناثلا نود ؛ ةنسح اذكو اذك ُهَلف ء ةثلاثلا ةبرضلا يف اهلتق ْنَمو

 . هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 «كلذ نود ةيناثلا يفو ءةنسَح عم هل بك ةبرض وأ يف ًاغزو ّلتق ْنَم» :ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 . كلذ نود ةّئلاثلا ىفو
 5 همر .

 . صربأ ماس نم رابكلا :(غْرَولا)

 هللا يضر ةشئاع ىلع ثّلخد اهَّنأ : ةريغملا ن هكافلا ةالوم َةَبئاس نعو (هريغل ص) (7)- ” 90/4 م.

 َّنإف ؛ٌغازؤألا هب لق :ثّلاق ؟اذهب َنيعَتْضت ام !َنينمؤملا مآ اي :ثلاقف ءًاعوضوم احمر اهِتْنَب يف ثأرف اهنع
 نع ٌرانلا ٍتأفطأ الإ ضرألا يف ٌةَباد ْنُكت ْمَل رانلا يف ّيِقلَأ امل ٌُمالسلا هيلع ميهاربإ ّنأ» :انَربَخأ لي هللا لوسر
 . ؛هلْئَب للي هللا لوسر رماف «هيلع خفن ناك إف ؟؛ ْعّرَولا ريغ

 . ةدايزب يئاسنلاو ء«هحيحص» يف نابح نبا هاور

 .غازؤألا لقب رم لو هللا لوسر َّنأ :اهنع هللا يضر كيرش مأ نعو (حيحص) (۳) 7948 - ۹

 . «ميهاربإ ىلع حفني ناك» :لاقو
 . خفنلا ركذ راصتخاب يئاسنلاو ملسمو هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 « غّرولا لقب رم فَ ّيِبنلا َّنأ : هنع هللا يضر هيبأ نع دعس نب رماع نعو (حيحص) ( 47-7981 - ۷

 .ًاقسْيَوُف هاّمسو
 .دواد وبأو ملسم هاور

 لَن نم» : ل هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فيعض) (1) - ۸ - ۱۷٩٩

 . ")نم يلف ؛اهتبقاع ةقاخم ةيَح كرت ْنَمو ةَنَسَح لف ؛ًاغّرو لق ْنَمو ءتانّسح ٌمبس ُهلف ؛ةّيح

 نع هايور" : (ظفاحلا لاق) .هرخآ ىلإ «. . . كرت نمو» :هلوق نود «هحيحص» يف نابح نباو دمحأ هاور

 هذه دانسإو" :(ظفاحلا لاق) .«ةنسح نيعبس ةبرض لوأ يف» :لاق هنأ دواد يبأو ملسمل ىرخأ يفو» :اهبقع فلؤملا لاق (1)

 :دواد يبأ دنعو «(يخأ) :ملسم خسن ضعب يفو .ةريره يبأ نع يتخأ ينتثدح : لاق ًاليهس نأل ؛مطقنم ةريخألا ةياورلا
 ليهس مهو  حلاص يبأ دالوأف ريدقت لك ىلعو «فطعلا واوب (يتخأو يخأ) :خسن ضعي يفو .كشلا ىلع (يتخأ وأ يخأ)

 :ليهس لاق :ةياورلا هذه يف «ملسم» خسن ضعب يف دجو دقو «ةريره يبأ نم عمس نم مهنم سيل  ةدوسو دابعو حلاصو

 .«ملعأ هللاو . طلغ وهو .نييلوألا نيتياورلا يف امك ؛ يبأ ينئدح

 - هريغو ةريره يبأ نع «حيحصلا# يف ةروكذملا اهدهاوشب ةحيحص ةريخألا ةلمجلا نكل :تلق ()
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 1 . اهنم عمسي ملو «دوعسم نبا نع.عفار نب بيسملا.

 تا بغ ورع ئای :لاق مُلا ب صّوخألا يبأ نع يورو (فيعض) (۲)- ۱۷۹۷ 89
 ! هللا ٌلوسر ُتعمس .:لاق ّمُّم ءاهلتق بح هبيضقب اهَبرَض مّن ُهَتبْطُخ عطقف «رادجلا ىلع يشمت َةّيَحب وه اذإف موي
 . همد لح دق ًاكرشم لت املاک ؛ةيح لف ْنَم١ : لوقي ل

 . ًابرقع وأ ةيخ لتق نم» : لاق هنأ الإ ؛رازبلاو ءافوقومو ًاعوفرم يناربطلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور

 1 اولا" و :لاق هنع هللا يضر ووعسم نبا نعو (هريغلمص) ۱۰ - ۲۹۸۲ - )٥(

 .«يّم سيلف ّنُهراث فاخ ْنَمف ءّنُهَلك ِتاّيحلا
 مل ةوعسم نب هللاديع نب نمحرلادبع ذأ الا ؛تاقث اهتاور ديناسأب يناربطلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ٠ هيأ نم عمي

 اناس ام : لاق كي ّيبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) -)١( لك 11

 ا . هانم سيلف ؛ٌةقيخ نهم ٍءْيش لق كرت ْنَمو . ِتاّيحلا ينعي - ٌَنُهاَنْيَراحذنم |
 . ؟هحيحص) يف نابح نباو دواد وبأ هاور

AE 11كرت ْنَم « :ةل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نب ٍنْبا نعو (هريغل ص) (۷) -  
 .«ٌنهانْيَراح ذنم ٌّنُهانْمَلاس ام ءاّنم سيلف ؛ َّنهِمْلظ ةقاخم تاّيحلا

 . ٠ سابع نبا ىلإ هعفر ةمركع نأب  هيوار  ملسم نب ىسوم مزجي ملو «دوادوبأ هاور

 :ةقي هللا ٍلوَسرل لاق هلا ؛هنع هللا يضر ٍلّطملادبع نب سابعلا نعو (فيعض) (۳)- ۱۷۹۸ ۲

 . نهن ل ٌيبنلا رمأف ؟ راغصلا ٍتاّيحلا ينعي - ِناّنجلا هذه ْنِم اهيف نو «ٌمّرْمَر سكن نأ يرن اَّنإ»

 .. سابعلا نم عمس هارأ ام طباس نب نمحرلادبع نأ الإ .؛ حيحص هدانسإو «دواد وبأ هاور

 :ليقد «ثيدحلا يف امك ةريغصلا ةيحلا يهو. :(ناج) عمج ؛نونلا ديدشتو ميجلا رسكب (ناتجلا)
 .ءاضيبلا ةقيقذلا :ليقو :2 "!ةفيفخلا ةقيقدلا

 ينب ن اترا تق مك جلا شک چا : سای نب نع یورو (عيحص) (00 - 440 ١
 : :؟0«ليئارشإ

EE؟ ولا اچ نع ليش هلا لو نأ! تع هللا يضر ىلي يب نعو (فيعضا (- 4  
 يذلا َدْهملا مكدشنا ءوت مكيلع ذَحأ يذلا َدْهَملا مكدشنأ : :اولوقف ُمكتكاسم يف ًائيش ّنُهِّْم ميار اذإ» : لاقف

 .«و ل ف ؛انوذت ل نا: كيل دع

 هدنسملا» نم هتححضف ! (يشبحلا) لصألا يف ناكر ؛ةلضن نب كلام نب فرع همئماو .ةنمجعملا حتفو ميجلا مهب 0

 .لاجرلا بتكو (۲٤و۳۹۵ /۱) '

 .[ش] . اهريغو (۳۸ )٤/ ؛ةيرينملا# يف امك تبنملا باوصلاو !«ةيفخلا» : :ةقباسلا ةعبطلا يف (۲)

 0147 5) ؟ةحيحصلا» يف جرخم وهو . ًاعوفرم هنع حص دقو ءأفوقوم هنع حيحص دنسب دمحأ هاور : تلق (۳)
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 ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع تباث نع ئليل يبأ نبا ةياور نم مهلك ؛يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 نب دمحم وه ىليل يبأ نباو «هجولا اذه نم الإ هفرعن أل «بيرغ نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو «هيبأ نع

 ."'7«يتأي ءىليل يبأ نب نمحرلادبع
 ٥  )۹( - ۲۹۸1بابل وبأ انئّدح ىتح هلک ٍتاّيحلا لتقي رَمُع نبا ناك : لاق عفان نعو (حيحص) :

 ٌكسمأف ««ِتوُيبلا ِناَلج ِلدَق ْنَع ىهت ا هللا لوسر ّنأ» .

 . ملسم هاور

 ِناَنِجلا ٍلْثق نع. ىهن» : لك هللا لوسر تعمس : ةبابل وبأ لاق :دواد يبأل “ "[و] هل ةياور يفو (حيحص)

 . اءاسنلا ٍنوطب يف ام ِناعبتيو ءرّصبلا نافطخي ناذّللا امهّنإف "”ْييفطلا اذو َرتْبألا الإ «توُيبلا يف نوكت يتلا

 :لاق ءهتْيب يف ٌيرذخلا ٍديعس يبأ ىلع لحد هلأ :بئاسلا يبأ نعو (حيحص) 7440-5 - )1١(

 ٌثفتلاف ءِتْيبلا ةّيجان يف نيجارَع يف ًاكيرحت ُتْغمسف الص َيِضْقَي ىّتح هرظَتْنا ٌتسَلجف يامي كلجون

 اذه ىرتأ :لاقف رادلا يف بْب ىلإ َراشأ فرصنا اًملف «ُتْسّلف سيجا نأ ّيلإ راشاف ءاهلتقأل تْبَكوف يح اذإف

 «ِقَدْنَحلا ىلإ كي هللا لوسر عم انججرخف : لاق ء سْرُعب ٍدهع ُثيدح نم ّىتف هيف ناك : لاق . .معن : : ف ل

 ٌكيلع ٌدخ» :ُهَّل َلاقف ءامْوَي ُهنَدأتْساَ هِلْمَأ ىلإ عجريف راهنلا فاصنأب ةي هللا لوسر ُنِذَأَتْسي ىتفلا كلذ َناكف

 اهْيَلِإ یوهاف «ةمئاق نيالا نيب ثأر اذإف «عججَر مث حال ٌلجرلا حاف . «ةَظْيرق كيلع ىَشْحأ ينإف «ٌكحالس

 « ينَجًرْخأ يذلا ام ظنت ىتح تيل لاو كن َكِيَلع ففكا :هل تلاقف رَ ةفياصأو «هب اهتمي حولا

 ءرادلا يف ٌةَركرف «جرح مث هپ اهمظتناف «حئّرلاب اهِيلِإ ىوهآف «شارفلا ىلع ِةَبوِصْنَم ِةَميظَع ِةيَحِب اذإف لَخَدف

 هل كلذ انّركّذو ل هللا ٌلوسر انئجف :لاق . ىف ا ةيحلا توم عرشأ ناك مهيأ ىرذُ امف يلع ف ْتَبَرطْضاف

 متْيأر اذإف ءاومّلسأ ذق انج ةئيدملاب ّنإ» :ل لاق من . «مُكبحاصل اورففتشا» :لاقف .انل ُهَيِيْحُي ُب نآ هللا ذا : القو

 CN «هولّْقاف كلذ دعب ْمُكَل ادب نف اا قل هو ای مم

 اوُجّرحف ًائْيَش اهنم ميار اذإف رياوَع ٍتويبلا هذهل نإ : لاق ل هللا لوسر لإ : هيف لاقو هوحن ةياور يفو

 .. «مكبحاص اونفذاف اوبَمْذا» : ا «رفاك ُهّنِإف هولتقاف الإو «بَّهَذ نلف «اثالت اهيلع

 .دواد وبأو ملسمو كلام هاور

)١11(- TIAA IYربنملا ىلع ُبْطخي لكي يلا حمس نأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص)  

 يف هريغو يطويسلل تعقو ماهوأ ىلع هيبنتلا هيفو ء(۸١١٠) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو دج ظفحلا ءىيس وه :تلق (1)

 !«هدهاوشب نسح- :ةثالثلا نيقلعملا لوق هوحنو «هجيرخت

 (3187) دواد يبأو (۴۲۳۳) ملسمل ثيدحلا مهوزع عم ةثالثلا نوقلعملا هل هبنتي مل هروهظ عمو ؛لصألا نم تطقس , (؟)

 . هللا مهاده !ةتبلا هنم ءيش الو «نرغقحي مهنأ ءارقلا ماهيإل اهنولقني مهنأ دكؤي امم «ماقرألاب

  ثيدح دعب هريسفت يتأي فيل

 فقس يف يتلا داوعألا اهب دارأ :لاقو . «ةياهنلا7 يف امك .قذعلا خيرامش هيف يذلا رفصألا دوعلا وهو :(نوجرعلا) عمج كح

 . نيجارعلاب اههبش ؛تيبلا

 انو



 :هللاذبع لاق .«لبحلا ٍناطِقْسُيو ءرّصبلا ٍناسِمْطَي امهّنإَف رتبألاو يطل اذ اولُثثاو .تاّحلا اولتفا» :ٌلوقي
 هلل :لاق ةتاّيحلا ِلدَب َرَمأ ال هللا لوسر َّنإ» :ُتْذقف . اهل ال :َةَبابُل وبأ ينادان اهلّتفأ َّبَح ٌدراطأ انأ انئيبف
 0 . «رماوعلا نمو «تويُبلا تاوذ ْنَع كلذ دعب ىهن

 . ةبراقتم ظافلأب يذمرتلاو دواد وبأو كلام هاؤرو . ملسمو يراخبلا هاور

 3 نس :لوقي بالكلا لقب ر ماي ل هللا لوسر ٌتعمس :لاق ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 2ع : يرهزلا لاق - . ؛ىلابخلا ٍناطِقْسَتْسَيو ءرّصِبلا ٍناسِمَتْلَي امِهّنإف ءرتبألاو نيا اذ اولُثْقاو ءتبالكلاو
 انأ انيبف ءاهّتلتق الإ اهارأ ةّيح ُكرْثأ ال ثثيلف :رَمُع نب هللادبع لاق : : ملانس لاق - - ملعأ هللاو امهْيِّمْس نم كلذ

 !هللادبع اي ٌداْهَم :لاقف ءاهذراطأ انأو ديال وبأ ؤأ باّطخلا نب ڈیز يب رم ٍتوِببلا تاوذ نم ًاموي ٌةّبَح ٌدراطأ

 .«تويبلا تاوّد ْنَع ىه لک هللا لوس َّنإ» : لاق . هل رمأ لي هللا وسر نإ :تلقف

 اهي رّمأف راو حولا و هع دج ضياع َّنِإ :لاق دواد يبأل ةياور يفو (حيحص)

 ؛ . هب يف دعب اهي مَ 3 :عفان لاق . عيقبلا ىلإ ُتَجرخأف

 :(ةيفطلا)' لصأو .ةيحلا رهظ يف نادوسألا ناطخلا امه :ءافلا ناكسإو ةلمهملا ءاطلا مضب (ِناَيفُطلا)

 نيتيفطلا اذ نإ :لاقي» :يرمنلا رمع وبأ لاقو . لقُملا يتصوخب ةيحلا رهظ ىلع نيطخلا هبش رقما ٌةّصْوَخ

 :ليقو . بنذلا عوطقم هنأك رتبأ سنج : ليقو . ىعفألا وه : DEE «ناضيبأ ناطخ هرهظ ىلع نوكي سنج

 :ةلوقو :أ'ليمش نب رضنلا لاق تأ لماحلا هيلإ ترظن اذإ بنذلا عوطقمإ قرزأ تايحلا نم فنص وه

 بهذ دق»': (ظفاحلا لاق) .«امهيف هللا اهلعج ةيصاخب هيلإ امهرظن درجمب هناسمطي :هانعم (رصبلا ناسمتلي)»

 يف اؤنثتسي ملو «ةنيدملا ريغو ةنيدملاب تويبلاو ىراحصلا يف ؛ عمجأ تايحلا لعق ىلإ ملعلا لهأ نم ةفئاط
 ينأو:مدقتملا دوعسم نبا ثيدحك ةماع تءاج ثيداحأب كلذ يف اوجتحاو ًاعضوم الو ًاسنج الو ًاعون كلذ
 «نلتقي ال نهنإف ءاهريغو ةنيدملاب تويبلا نكاوس الإ عمجأ تايحلا لتقت : ةفئاط تلاقو . سابع نباو.ةريره
 تلاقو .تايحلا عيمج لتقب رمألا دعب نهلتق نع يهنلا نم باطخلا نب ب ديزو ةبابل يبأ ثيدح يف ءاج امل
 تويبلا ريغ :يف نهنم دجو امو «َنْلَعُق راذنإلا دعب َنْيَدَب نإف ءاهريغو ةنيدملا يف تويبلا نكاوس رذنت : ةفئاط

 تويُبلا ذهل َّنإ» : ةه هلوقب ءالؤه لدتساو . دجاسملا يف اهنم دجو ام لتقي : كلام لاقو .راذنإ ريغ نم لتقي

 ..«ةوُلثقاف الإو بَهَذ نف ًاثالث اهيلع اوجّرحف ًائْيَش اهنم مثير اذإف ءرياوع
 جرحأ :لوقي نأ هيفكي : كلام لاقو .©”مدقتملا ىليل يبأ ثيدح يف درو ام اهل لوقي نأ مهضعب راتخاو

 الف انيلإ تذع نإ جرح يف تنأ :اهل لوقي :هريغ لاقو .انيذؤت الو انل :ودبت ال نأ رخآلا مويلاو هللاب كيلع

 يبأ ثيدح يف ءاج امل ؛طقف ةنيدملا تايح الإ رذنت ال :ةفئاط تلاقو . عيتتلاو درطلاب كيلع قيضن نأ انيمولت

 نم لتقتف تويبلاو ضرألا عيمج يف ةئيدملا ريغ تايح امأو ءةنيدملاب نجلا نس ةفئاط مالسإ نم مدقتملا ديعس

 )١( ؛اهتالاح يف ةلخنلا هبشت ةرجش :(مودلا) و «ةلعف ةدحاو ؛(موّدلا) لمح (لقملا)و» :«ناسللا» يف .

 مقر حيحصلا ثيدحلا يف روكذملا جيرحتلاب ئفتكيف «فيعض وه : تلق مز )١١- (انه .
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 ٌلحلا يف لَن يتساوفلا َنِم ٌنمَح» :ِكك هلوقلو مَن نجلا نم نيملسم دوجو ققحتن ال انأل «راذنإ ريغ
 . ةيحلا نهنم ركذو .«مرّحلاو

 : ةبابل يبأ ثيدحل اهريغو ةنيدملاب نك ءاوس «راذنإ ريغ نم نيتيفطلا وذو رتبألا لتقي : ةفئاط تلاقو

 . هنِيفطلا اذو رتبألا الإ تولا يف ُنوكت يتلا ٍناَنجلا لعق نع ىهت» : ل هللا لوسر ُثعمس

 .«ملعأ هللاو . رهاظ ليلدو «يوق هجو لاوقألا هذه نم لكلو

 ابن ثّضرق ٌةلمن نإ : لاق لَو يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (12) - ۲۹۸4 - فضلي

 .«1؟مهسُم مقألا َنِمهَمَأ تفرح دلّت َكَئَصَرَ نأ يف[أ] هيلإ هللا ىحوأف ءْثقِرْحأف لَنا ةَيرَقب رمأف ءءايبنألا َنِم

 «؟ةّدحاو ًةَلمَت الهق» (: ةياور يف داز)

 .هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 هزاهجپ رمأف لمت ُهْبَغدَلَف ءةرجش تحت ءايبألا نم ين َلّرَت» :لاق :دواد يبأو ملسمل ةياور يفو

 .«؟ةدجاو ٌةلمَت اله :هيلإ هللا ىحؤأف ءْتَقرْحُأف رمأ مث ءاهتخت ْنِم َجرْخأ

 ةلمن الهف) :هلوق يفو . مالجلا باق يعرج يللا اذه نأ هجو ام ريغ نم ءاج دق» :(ظفاحلا لاق)

 هللا اهلها ةئيدَمب وأ ةيرَقب رم هلآ» :' بخ يف ءاج دقو ءمهتعيرش يف ًازئاج ناك قيرحتلا نأ ىلع ليلد (ةدحاو

 هذه هب ترجف ةرَجش تحت لر هَّنإ م بْنَ ْفرَتقي ْمَل ْنَمو ٌباوَدو ٌنايِبِص ْمهيف ناک ٌبر اي :لاقف ىلاعت
 امّنِإ :لاقف ءهقّلَخ يف هئاضقو هللا ةردق عيدَب ىلع هضارتعا ىلع هل ًاهيبنَت ءهْيدَي ىلع هللا اهَرَدَق يتلا ٌةّصقلا

 باقعلا نمي ال دلب يف عقو اذإ ركنملا نأ ىلع هيبنت ثيدحلا يفو .«؟ةدحاو َتْلَتَق الهف ٌةَدحاو َكْئَّصرَ

 . «ماعلا

 نم برأ لق ْنَع ىه يك يلا ّنأ» : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (17) - 11940

 . «درصلاو دهدهلاو ؛ةّلْخنلاو «ةلمنلا : ٌباوّدلا

 . ؛هحيحصاا يف نابح نباو هجام نباو دواد وبأ هاور

 هفصن ميظع "شير هل «راقنملاو سأرلا مخض ذ فورعم رئاط :ءارلا حتفو ةلمهملا داصلا مضب (ُهَرّصلا)

 تاوذ رابكلا وهو ًاصاخ هنم ًاعون دارأ امتإف «لمنلا لتق نع هيهن امأ» : (يباطخلا لاق) .دوسأ هفصنو ضيبأ

 امنإف ءدرصلاو دهدهلا امأو «ةعفنملا نم اهيف املف ةلحنلا امأو .ررضلاو ىذألا ةليلق اهنأل ؛لاوطلا لجرألا

 .ريزعلا وه ليق ءروكذملا يبنلا مسا يف نيلوق ٠١( /1) «حتفلا# يف ظفاحلا ىكح دقو «تايليئارسإلا نم الإ هارأ ام :تلق (1)

 يف يبطرقلاو ءهرابخألا يناعم» يف يذابالكلا مزج كلذبو : ظفاحلا لاق .مالسلا هيلع ىسوم هنأ يذمزتلا ميكحلا ىورو

 : هلوقب ربخلا اذه فيعضت ىلإ ظفاحلا راشأ مث . هبنتف ؛ عرفرم ريغ هنأ ماد ام كلذ نم ءيشب مزجلل هجو الو :تلق .«ريسفتلا»

 .؟هركذف . . .رم يبنلا نأ وهو ءًاببس ةصقلا هذهل نإ :لاقيو"

 ةدحوملا مضب (َنّنرب هل) :وه امنإو «فيحصت وهو «هل «نئسلا يشاوح# يف اذكو ءانه دجو اذك» :(؟/701) يجانلا لاق 0

 ءناسنإلا نم عباصألا ةلزنمب يهو «ريطلاو عابسلا نم (نئاربلا) :يعمصألا لاق .نون هرخآو ءةنكاس ةلمهم امهنيب ةثلثملاو

 .«نئثربلا رفظ :(بلخملا) و : لاق



 ناك هيف رش الو ةمرحل كلذ نكي لو هلق نع يلا ناوبحلا أ كلو ٠ ءامهفحل ميرحتل امهلتق نع ىهن

 .«همحل ميرحتل كلذ

 ا ا نامثع نب نمحرلادبع نعو (خيحص) ۰ - ۲۹۹۱ -)۱٤(

 ا . اهي ْنَعهاهنَق ؟ءاود يف اهم عدْفض ْنَع
 ةللاو . دبجب سيل لادلا حتفو ؛لادلاو داضلا رسكب عدفضلا» : (ظفاحلا لاق) . يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 : . «ملعأ

 ءهفالخإ نم بيهزتلاو ,ةنامألاو دعولا 8 يف بيغرشلا) ٠
 ش (هملظ وأ دهاعملا لتقو ردغلاو ةنايخلا نمو

O RAS t1انس لإ | ََمَت» ل  

 . ثيدحلا ؛ْنُحي الف َنم ا اذإو ٠ ْفِلُخُي الف دعو اذإو ءْبِذُكي الف مكُدحأ ٌتّدح اذإ : ةّنَجلاب مكل لبق

 4 .[باب- ۲٤ /انه] «قدصلا» يف مدقتو . يقهيبلاو مكاحلاو ىلعي وبأ هاور

YYيل اونمضلا : لاق ا ينل نأ ؛هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (هريغل ص) (1) فيك  

 . ثيدحلا امم شما اذإ اوذأو ْمُتْذَعَو اذإ اوفوأو ملح اذإ اوقُدْضا : :ةجلا مُكل ْنَمْضأ اس

 : ١[: /حاكتلا ]١0/ مدقتو . يقهيبلاو مكاحلاو ««هحيخص" يف نابح نباو «دمحأ هاور

 نم هلوح نمل لاق هنأ لي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) ٠ 457 1190 )١(

 ءةنامألاو ةاكزلاو ءةالصلا» :لاق ؟هللا لوسر اي نه ام :تلق . «ةنجلاب مكل لفكأ تسب يل اولفكا# : هتمأ

 و .«ناسللاو ءٌنطبلاو «ٌجرفلاو

 .[۱۳ /ةالصلا 5 ىضم] . "ب ساب ال دانسإب طسوألا» يف يناربطلا اور

TYEرج يف تلر ةئامألا ند :6 هللا لوسر انثدح :لاق ةفيذح نعو (حیحص) ()- ۵ -  

 ٌماني» :لاقف ؛ةنامألا عْفَر نع انثّدَح مث .هّنُسلا َنِم اوملعو ءِنآرَقلا ّنم اومِلَمَف ءنآرقلا نر م ا «ٍلاَجرلا بول
 ءهبلق نم ٌةنامألا ضبقتف «ةموّللا ٌلجرلا ماني مث ءتكّولا ّلثم اهُر أ ليف يلق نم ُهئامألا ضيقت َةَموَنلا لجرلا

 اش اعام شوف ناو رفا (طفتف َكِلْجِر ىلع ُهَمْجَرْحَ رْمَجَك ٠ رار
 الجر ٍنالُف ينب يف َّنإ :لاقي ىح لالا يدوي حا ةاكي ال َنوعَياَي سالا حيطبن - هِلْجِر ىلع اهّجَرْحَدَف

 . نامی ْنِم ٍلدْرَح ْنِم َةَبَح ٌلاقثم هبلق يف امو !ًهَلَمْعْأ ام !ُةَقَرظأ ام : لُجرلل لاقي ىَّتح .ًانيمأ

 يخأ نبا يميتلا يشرقلا هللاديبع نب نامش نبا وه امنإو «كش الب حيبق فيحصت وهو“ :يجانلا لاق ؛(ةدابع نب) :لصألا )١(

 1 ١ .؟ةرشعلا دحأ هللاديبع نب ةحلط

 1 .(1849) «ةفيعضلا» يف هتنيب امك نيلوهجملاب لسلسف وهو ؛لاق اذك قفز

 اذكر (لجزلا) ىلإ هنسملا لعفلا يكذتو ءام محللاو دلجلا نيب راص اذإ :(ًاطيفنو ًاطقن - بعت باب نم - هدي تطفن) :لاقي (۳)

 .وضعلا ىنعم رابتعاب ةثنؤم (لجرلا) نأ عم (اربتتم هارتف) : هلوق ريكذت
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 .ریغو ملسم هاور

 فاكلا ناكسإو واولا حعفب (ُتْكَولا) و .ءيشلا لصأ وه : ةمجعملا لاذلا ناكسإو ميجلا حتفب (ُرْذَجلا)

 .هريغو لمعلا نم ديلا طفنت وه :ميجلا ناكسإو ميملا حتفب (ُلْجَملا) و .ريسيلا رثألا وه :ةانثم ءات اهدعب

 ْ .ًاعفترم : يأ «ءارلاب (ًاربتنم) : هلوقو

 َبونذلا ٌرَمكي هللا ٍليبس يف لعقلا» :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (نسح) (4) - ٩ _ ۲۹٩٩

 !ٌبر ْيأ :لوقيف كام ذأ :ٌلاقيف ءهللا ليبس يف َّلِيَق نإو ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي» :لاق .؛ةنامألا الإ ءاهّلك

 موي اهتثيهك ةتنامأ هل لَو ءةيواهلا ىلإ هب لطيف ءةيواهلا ىلإ هب اوقلطنا :لاقيف ؟ايندلا ٍتيهذ دقو فيك
 تلز ؛ٌجراخ هنأ ٌّنظ اذإ ىتح ؛هيبكنم ىلع اهلمحيف ءاهكردي ىتح اهرثأ يف يوهيف ءاهفرعيف اهاريف «هبلإ عف
 ليكلاو ٌةنامأ ْنزولاو ةنامأ ٌءوضولاو ءةنامآ ةالصلا» :لاق مث .«نيدبالا دبأ اهرثأ يف يوهي وهف «هيبكنم نع
 .«عئادولا كلذ ٌدشأو  اهددع ًءايشأو - ًةنامأ

 :لاق ءاذك» :لاق ؟دوعسم نبا لاق ام ىلإ ىرت الأ :تلقف بزاع نب ءاربلا تيتأف :- ناذاز ينعي لاق

 !؟(اهلهأ ىلإ ٍتانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ# :لوقي هللا تعمس امأ «قَّدَص :لاق .اذك

 باتك» يف دمحأ مامإلا نب هللادبع ركذو .©"19/عويبلا ١١ ىضم] .ًافوقوم يقهيبلاو دمحأ هاور

 . «ديج هدانسإ» :لاقف ؛هنع هابأ لأس هنأ ؛ ؛دهزلا

 نمل ناميإ ال» : و هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (۲)- 1991-1
 .ههل روهط ال نمل ةالص الو «هل ةنامأ ال

 .[17/0] «ةالصلا» يف مدقتو . يناربطلا هاور

 ولو هللا لوسر ّعَم ًاسولج انک :لاق هنع هللا يضر َيِلَع نع يورو (ًادج فيعض) (۳)- ۱۷۷۲ ۷

 : هلأ :لاقف ؟هتيلأو نيدلا اذه يف ٍءْيش ٌدَّشأِب ينريخأ !هللا ٌلوسر اي :لاقف (ةيلاعلا) ٍلْهأ ْنِم ٌلجر انيلع عّلَطَف
 ههل ةنامأ ال نمل نيو ال ِهّنِإ ءةنامألا» : (ةّيلاعلا) اخأ اي هّدشأو .هلوسرو هّدبع ًادمحم َّنأو .هللا الإ هلإ ال ْنأ ٌدهشأ

 . ثيدحلا «هل ةاكز الو ءهل ةالصالو

 ١[. /عويبلا ١5 ىضم] .رازبلا هاور

 ّسمخ يما ْتّلَعَف اذإ» : لاق لكَ ٌيبنلا نع هنع هللا يضر لع نعو (ًادج فيعض) (4) - ۱۷۷۳ ۸
 ةتامألا تناك اذإو وُ مَتْفَملا ناک اذإ» :لاق ؟هللا وسر اي يه امو : ليق .«ءالبلا اهب لح دقف ِ؛ٌةَلْصَح َةَرْشَع

 يف ٌتاوضألا ِتَعَفَبراو ابأ افجو .هّقيدص بو هنأ ّقعو هتَجوَر ٌلجرلا َعاطأو َامَرْفَم ةاكزلاو امم

 "نتفلا» و 0قاقرلا» :نطاوم ةثالث يف كلذك هجرخأ : تلق .«ةاصحلا ةجرحد هدنع سيل نكل ءيراخبلا اذكو :يجانلا لاق )١(

 ًاضيأ هجام نباو ء(۳۸۳ /۵) دمحأو ؛«حيحص نسح ثيدح# :لاقو همامتب (۲۱۸۰) يذمرتلا هجرخأو ؛«ماصتعالا» و

 . حيحص هدانسإو «٠هقاس ىلع هجرحدف ىصح نم ًافك ةفيذح ذخأ مث" : لاقف ةاصحلا ةلمج فقوأ هنأ الإ ؛(4097)
 ءرزعي نأ هب ىلوألا ناكف «هيلع ةمث يجانلا هكردتساف .هدانسإل هديوجت هنع ركذ الو ءدمحأل كانه فنصملا هزعي مل :تلق (۲)

 . كانه هنايب مدقت :غلاب لهجب هيلع اولاعت مث :هايإ دمحأ مامإلا ديوجت ةثالثلا لقنو ءهيلإ

144 



 ِتْدَحّتاو ءريرحلا سیلو محلا ِتيِرْشو ورش ةفاخم لججرلا َمرْكَأَو ,مهلذرأ موقلا ٌميعز ناكو ؛دجاسملا

 «اخشم وأ ًافْسَح وأ ءَءارْمَح ًاحير كلذ دنع اوبقترَيلف ءاهلوأ ة ةئألا هذه رح َنَمْلو «فزاعملاو بايقا

 نب ؛جرفلا ريغ ؛ يراصنألا دنس نب عت نع ثيدحلا اذه ىور ًادحأ ملعن ال» :لاقو يذمرتلا هاور

 . «ةلاضف

 ُةتامألاو الود يتلا دخت اذإ» :ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلل باور يفو (فيعض) (0) 199/4 ٠-
 ءهابآ ىصقأو ءهقيدص ىتذاو ُهَمأ ّقعو «هّتأرئا ٌلجرلا ٍ,الطاو ءٍنيذ ريغل ملعب ًامَرْغَم ٌةاكزلاو ءًامتْعَم

 رش ةفاخم لجرلا مرو «مهلدرأ موقلا م ٌميعز ناكو مهّقِساف ةليبقلا داسو ؛ٍدجاسملا يف تاوصألا ٍترهظو
 قارمح ًاحير كلذ ٌدنعا وبقْريَلف ءاهَلَوأ ِةّمألا هذه ٌرخآ نَمَلو رومخلا ِتبِرْشو ؛ٌفِزاعملاو ٌتانّْيَقلا ترهظو

 عقل مارس نم ءافّذقو ًاخشمو ًافسخو

 بیرغ ثيدح» : يذمرتلا لاق

 ثالث» دل لوسر لاق: : لاق هنع هللا يضر نابوث نع يوو (ادج فيعض) (5) رام _ £4

 ةممّتلاو ناخ الف كب يلا مهلا : لوقت ٌةئامألاو ءٌطفأ الف e محلا : شرعلاب ٌتاقّلَعَتم

 ٌرفْكأ الف كب ينإ مهلا : لوقت

 ١ /ربلا -۲۲ یضم] . رازبلا هاور ”[ .

 مكر : لاق كك ينلا نع امهنع هللا يضر يصح نب نارمع نعو (عيحص) () اا ل

 الو نونوُحَيو ءَنودَهْشَتْسُي الو نودّهشي موق مُهَدْعَي نوكي م ث مولي نينا م متو نيا م 4 هين

 .ُنَمْسلا ُمهيف ُرَهظَيو ءنوُقوُي الو نورو «َنوُنَمَتْوُي

 . ملسمو يراخيلا هاور

 غلي هللا لوسر تعيب : ؛ لاق تع هللا يضر واسقخلا نبأ نب ب هللا دبع نعو (فیعض) (۷)- ۹ ۱۷۷٩

 «ٌتتحف : «ثالث دعب كلذ ُثركذ ّمُن «ٌتيِسَّنف «ناکم يف اهب هينا نا هُندَعَوَو قب هل تق كَ نأ لبق مّ

 ا , «كرظتنأ ثالث ذنم انهه انأ ءّيلع َتْقَقَش دقل !ىتف ای» : لاقف هلام وه اذإف

 ةرسيم نب ليدب نع نامهط نب.ميهاربإ نع امهالك ؛«تمصلا باتك» يف ايندلا يبأ نباو ءدواد وبأ هاور
 ميركلادبع اندنع اذه : ىيحي نب دمحم:لاق» :دواد وبأ لاقو .هنع هيبأ نع قيقش نب هللادبع نع ميركلادبع نع

 ىور» :لاقف ؛ةباحصلا باتك» يف نكسلا نب يلع وبأ ءاسمحلا يبأ.نب هللاَدبع ركذ دقو .«قيقش نب هللادبع نبا

 .«ملعملا ميركلادبع نع ليدب نع : لاقيو ءهيبأ نع قيقش نبا نع ةرسيم نب ليدب نع نامهط نب ميهاربإ ةقيدح
 . بلع هللاو .باوصلا وه هنم ميركلادبع طاقسإ نم يلع وبأ هركذ ام نوكي نأ هبشيو

 انا ةنيسلا ف مرمر: ةفرعي الا : ظفاحلار يبهذلا لاق IT «فيعض ينعي : :تلق )١(

 :رازبلا ركب بأ لاق. باوصلا وه يناثلاو» :نيهجولا ركذ نأ دعب ؟بيذهتلا» يف لاقف' ءرجح نباو رازبلا كلذ سكعو :تلق (۲)

 = يبأ نبا هو ميركلادبع لوألا هجولا ىلع هتلعو ؛تلق . «امالسإ هل ملعأ ال يلهاجأ هللادبع دلاو ًاقيقش نآل ءاطخ لوألاو
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 : ثالث يتفانملا ٌةيآ» : لاق هلي هللا لوسر نأ ؛ هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5)- ب د عسل

 . (ٌناخ ّن ّنمّشنا اذإو ,تلخأ َدَعَو اذإو «بّذَك ٌتّدح اذإ

 . ملسمو يراخبلا هاور

 E ل ا لا يا

  )1( 44Aلوقي ي هللا لوسر تعمس : لاق هظفلو ؛ سنأ ثيدح نم ىلعي وبأ هاورو (هريغل ح) :

 ىضم] .ثيدحلا ركذف «ٌملسم يّنِإ :لاقو ءرَمَتْغاَو ٌجَحو ىّلصو ماص ناو فام وهف هيف َّنُك ْنَم ثالثا
 [كانه .

 :لاق يلي ّيبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۸) 17446 _ ۲۳

 اذإ :اهَمدي ىتح ٍقاَّتل نم ةَلصَح هيف تاك َنُهِْم ٌةَلََح هيف ثناك ْنَمو ازا افا ناک یت نك زم عيرأا

 . «رَجَف َمصاخ اذإو هرّدَع َدَهاع اذإو ءِبَّذَك ٌتَّدَح اذإو ناخ نما

 .[كانه ىضم] . ملسمو يراخبلا هاور

 َنيِلَّوألا هللا عمج 1ذإ» : لاق كي ّيبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (9) ٤ 10٠٠١

 . ")نال نبا ٍنالف ُةَرْدَع هذه :ٌليقف ؛ٌءاول رداغ لكل مي ةَمايقلا موي َنيرخآلاو

 .©"!هريغو ملسم هاور

 هذه :ٌلاقُي ؛هب فرعي ةمايقلا موي ٌءاول رداغ لكلا :"”ءلسمل ةياور يفو (حيحص) ٠ ٠٠١ )1١(

 ْ .«نالث ةَرْدَغ

 َمُهّللا» : لوق هلك هللا ُلوسر ناك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (11)- ۳۰۰۲ ۰

 .«ةَاطبلا تسب اهّنإف ؛ةئايخلا نم كي ٌدوعأو «ٌعيِجَّضلا سب هّنإف ؛عوجلا ّنِم كب ٌدوعأ ين

 . هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 انأ ٌةنالث : ىلاعت هللا لاق» : لب هللا ٌلوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو (فيعض) (۸) - 1۷۷۷ 4م

 هنم ىفْوَتْساف ًاريجأ رّجاتْسا ٌلُجرو مَن لکا من ارح عاب ٌلجرو ردع مٿ يب ىطغأ لجر :ةمايقلا موي مهُمْصخ

 ىبحي نب دمحم لوق ىلعو «لوهجم هنإف ؛ يليقعلا هللادبع دلاو قيقش : يناثلا هجولا ىلعو .فيعض هنإف ؛ ملعملا قراخملا =

 .ًاضيأ لوهجم وهف ؛(قيقش نب هللادبع نب ميركلادبع) هنأ

 لاق .نيملع نيمسا نيب طقست امنإ هنأل ءاطخ وهو (نبا) فلأ طاقسإب (نالف نب نالف) :«ملسم# خسن نم ريثكو لصألا )١(

 :نولوقيف حورلاب دوعصلا ثيدح هنمو «ةباتك (نبا) نم فلألا اهيف فذحت ال يتلا عضاوملا دحأ اذه )١/۲٠۲(: يجانلا

 ثيدحلا ةمتت فالخب ةعبرألا نم (نبا) يف فلألاب ىتوي .. .ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا كلذكو «نالف نبا نالف

 . ؟رطسلا لوأ (نبا) عقت نأ الإ فذحت اهنإف «ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي : روكذملا

 . . عفري» لبق ام هدنع سيل نكل ««بدألا» يف اهمنأ ًالوطمو ًارصتخم نطاوم يف يراخبلا هاورو : تلق (۳)

 0 و ی و او فض

 !ةدلقملا ةلهجلا ىلع هلبق يذلاو اذه يفح دقو .«ةيزجلا» رخآ يف ًاضيأ يراخبلا دنع يهو ءًاصاخ
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 .«هَرجأ طب ْمَلو ءلَمَعل

 .[377 /عويبلا ١١ ىضم] . يراخبلا هاور

ETTY عي تملا نا هع هللا نضر یل یار: : لاق كيرش نب ديزي نعو (حيحص) (۱۳)- نك نيك ١ 
 ناب او امر س لنا يف انو الا تانك الإ ةؤرخ تاك نم 12 امال :لوقي هّتعمسف
 ْنمَق ءْمُهانْدأ اهب ىمْسَي ٌةَدحاو َنيِمِلسملا هما : دالك هللا وسر لاق :اهيفو «تاحارجلا ّنم ًءايشأو «لبإلا
 , ثيدحلا فرص الولع تبقا موي نم هللا ليال ؛َنيعمجأ سلا ةكيالملاو هلا تن هيه ميم رق

 ."هریغو ملسم هاور

 .هدهع ضقنو هردغ اذإ : را لاقي

EPPAالد اقالة هلا وسر اخ ام :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (خيحص) (۱۳) - نك  
 . هَل َدْهَع ال ْنَمِل نيد الو هل ةامأ ال ْنَمِل ناميإ

 وسر انيطخا : لاق هنأ الإ ؛«هجيحص) يف نابح نباو ؛؛طسوألا» يف يتاربطلاو «رازبلاو دمحأ هاور

 :ثيدحلا ركذف «هتيَطخ يف لاقف ةي هللا

 ."مدقتو ءرمع نبا ثيدح نم ؛ريغصلا#.و «طسوألا» يف يناربطلا هاورو

(١ - Yusefالإ دْهَملا م موق ضقت ام : لاق ل يلا ٍنع هنع هللا يضر ةديرب نعو (حيحص)  
 e le E و زق يف ُةَشحاَملا ٍترهش الو مهيب لثقلا ناك

 : .هثطَقلا

 ٠ ىضم] . «ملسم طرف لع حيحصل :لاقز مكاحلا هاو  7١/دودحلا ۸[.

Eنع ل هللا ٍلوسر ٍباحْضأ ءانبأ نم ةع نع ميلس نب ناوفص نعو (نسح) (19) - نك  
 هنم ذآ ْوأ .هتقاط قف ُهَقَّلك ؤأ ُدَصقتْلا وأ ًادهاعُم مّلَظ ْنَم ال : ناق كك هللا لوسر نأ ؛ةيند] مهنابأ

 مومو ع
 . ؟ةّمايقلا َمْوَي ةجيِجَح انأف ؛ سفت بيط ريغب اش

 ف ولوهجم ءانبألاو «دواد وبآ هاور

 لي هللا لوسر ٌثعمس :لاق هنع هللا يضر يتمحلا نب ورمع نعو (نسح) (15) - مل 1
 : «ارفاك ٌلوتقملا ناك نإو ءٌءْيَرَب ٍلتاقلا نم انأف ؛ُ هَل َمُث همد ىلع الجر ّنّمأ جر اما : لوقي

 موب رذَع او لحب لإ : :هجام نبا لاقز AGE نباو. هجام نبا هاور

 .(01/15) مدقتاممو هنم هتححصق قوي ملول : : لصألا ناكو لمعلا : هريغ الو يراخبلا دنع سيل )0(

 . انه امم متأب (۸/۱۷) «حاكتلا# يف مدقت امك اهريغو ملسم عم يراخبلا هاور لب : :تلق (0)

 .(1 /ةالصلا 5) «فيعضلا» يف 7

 , .بسنلا وقصال : يأ ؛لاحلا عضوُم يف ةيردصملا ىلع ةبوصنم (ةينق) نزوب قفز

 هداتسإ :يقارعلا لاق كلذلو «نوئالث مهنأ ؛يقهيلا نسا يفف ؛ةلادعلا هيف طرتشت ال يذلا رتاوتلا دح اوغلب مهنكل :تلق كف
 , (4ا/1) ؛مارملا ةياغ» :رظناو ؛«ةلاجعلا» يف امك ديج
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 . «ٌةَمايقلا

TEYًاسْفَن لكف ْنَم» : لاق لإ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو (حيحص) (۱۷) - ماا  

 e نجلا ةَحئار حري مل اهَّفَح ريغب ةدَحاعُم

 دجويل اهَحبر نإو «ةنجلا ةحئار ٌْحَرُي مل ؛هدهع يف ًادهاعم لتق نم» :ةياور يفو (ركنم) (4) ۷۷۸ ٠

 . ماع ةثم:سمخ ةريسم نم

 ©"!هحيحص» يف نابح نبا هاور
 .[ة /دودحلا

 تدجو اذإ أ انأف ءيشلا ٌتْحَرَأ :هلوق نم ؛ءايلا مضب وه» :يئاسكلا لاق ؛(ْحَرُي مل) :هلوق

 حتفب» :امهريغ لاقو . حيرلا تدجو اذإ :(حيرأ تحُر) نم ؛ءارلا رسكب (حِري مل)» 0 .(هحير

 .«ةحئارلا مش وهو ءدحاو ىنعملاو «ءارلاو ءايلا

 ًاسفن لتق نم الأ» :لاق لي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۸)- ۳ ۳٠٠۹

 نيعبس ةريسم نم دجويل اهحير نإو «ةّئجلا ةحئار ُحَرُي الف ؛ هللا ةمذب رفخأ دقف ؛هلوسر ةمذو هللا ةمذ هل ةدهاعم

 . «ًافيرخ

 ]۲١- مدقتو ءظفللا اذه ريغب يئاسنلاو دواد ىبأ دنع وهو <

 ٩۳ حیحص نسح ثيدح# :لاقو «- هل ظفللاو - يذمرتلاو هجام نبا هاور

 (بحأ نم عم ءرصلا نأل عدبلا لهأو رارشألا بح نم بيهرتلاو «ىلاعت هللا يف بحلا يف بيغرتلا) ١

 نهب دّجو هيف َّنُك ْنَم ثالث : 01 0 ا نعنع هللا يفر ىلا یک ی د ملل

 ْنأ هركي ْنَمو هللا الإ ُهّْبَحُي ُهّبحُب ال ًادْبَع ٌبحأ ْنَمو ءامُهاوس ام هبلإ ٌبحأ لوو هللا ناك ْنَم 0

 . ؛رانلا يف فدي نأ ُهَرْكي امك ؛هنم هللا ُهَدقْنأ نأ دعب ٍرْفكلا يف

 هيلإ ٌبحأ هلوسرو للا َنوكي نأ :ةَمْمَطو ٍناميإلا ةوالح دَجَو هيف ّنُك ْنَم ثالث :ةياور يفو (حيحص)

 هللاب كرش ب نأ نم هيلإ ٌبحأ ؛اهيف حيف ٌةميظع الن دو آو .هللا يف ضني هلنا يف بحب ْنأو ءامُاوس اًمم

 هيَ

 ثيدحلا ارتسحو ءًادحاو ًاقاسم امهوقاس دقف ةثالثلا ةلهجلا امأ «ةركتم يهو ؛ماع ةثم سمح# : ظفلب ىرخأ ةياور يتأتس )١(

 .فيرشلا ملعلا اذهب مهلهج ىلع. ًادج ةريثكلا ةلدألا نم كلذو « نيتياورلاب

 ' شماه يف تبثأ اذكه] .الاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو ؛'ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو )44/١( مكاحلا انكو (۲)

 هيفو ءيبهذلا هقفارو ء(١٠ /۲) ًاضيأ مكاحلا هححصو# : [هصت ام ؛هسفن نطوملا يف «فيعضلا» شماه يفو ««حيحصلا»

 . ؟(هرخآ ٩ /دودحلا -۲۱) يف مدقت ةركب يبأ ثيدح نم دهاش هل نکل «لصألا يف نّيبم رظن

» يف وهو «ةئم» ظفلب تباثلاو ؛ةفلاخملا عم يرصبلا نسحلا ةنعنع هيف ءركنم ؛ةئم سمخ» ظفللا اذهب وه :تلق (۳)
 «حيحصلا

 :اولاق امهايإ مهجيرخت ينو !ًاضيأ هةئم سمح» ظفلب مهتعوبطم يف عقو ظفللا اذه نأ «مهتفاهتو ةثالثلا لهج نمو .انه

 ةلمج هيف سيل نيمقرلا عصوم يف ثيدحلا نإف «ضعب قوف اهضعب تاملظ !:(548195841) نابح نيا هاور ءنسح»

 . تركذ امل هل هجو ال نيسحتلاو !(۷۳۸۳ر۷۳۸۲) نيرخآ نيمقرب يه امنإو !ًاقلطم (ةريسملا)
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 «"”يئاسنلاوإ ؛ينمرثلاو ملسمو يراخبلا هاور

 امت هللا : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نغو (حيحص) (1) - مم

 .«يّلظ الإ ل ال موي يلظ يف مهّلظأ ميلا ؟يلالَجب َنوُباحُملا َنبأ : ةمايقلا َموي وقي
 ر . ملسم هاور

PAY f47ةوالح دج ن ةر نم : لاق لب بنل نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۳)-  

 .«هلل الإ بحي ال ملا ٌبحيْف ؛ناميإلا
 .امهدحأ ححصو «نيقيرط نم مكاحلا هاور

 مطب مس : لاق في يتلا نع هنع هللا يضر أ اضيأ ةريره يبأ نغو (حيحص) (4)- Fea عل

 ءدجاسملا يف ّقّلعُم هُبلق لجرو هللا ٍةدابع يف اس ٌباشو ءلالا مامإلا : :ُهَلظ الإ ّلظ ال م وي وي هَّلظ يف هللا
 ءهللا فاخأ ينإ : لاقف ٍلامجو ٍبِصْنم تاذ ةأرم معد لجرو «ویلع ارت هيلع امنا هللا يف اًباحن نالجرو

 . (مانْيَع ثّضافف ًايلاخ هللا ٌركذ ٌلجرو ؛هُنيمَي قت ت ام هامش َمَلعَت ال ىّتح اهافخاف ةقدصب َقّدصَت ّلجرو

 : 2.1٠١ /ةالصلا_ه ىضم]. امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 هللإ كوسو لاق“ لاق هنع هللا يضر  ٍدوعسم ّنبا ينعي  هللادبع نعو (فيعض) (1) 1074 ٨۸ ش
 . «ناميإلا كلذف «هاطغأ لام ريغ ْنِم هلل الإ بحب ال الجر ٌلُجرلا بحي نأ ناميإلا َنِم نإ" : : هلك

 ْ .«طسوألا» يق يناربطلا هاور

 ام» ل هللا وسر لاق : لاق نع هللا يضر كلام ِنْب سنأ نعو (حيحلص نسح) (6) - نك ل
 . . ؟هيجاصل ًابح امدا لجو رع هللا ىلز امهّبحأ ناك الإ هللا يف ٍنالجر باح

 . ةلاضف نب كرابم الإ ؛«حيحصلا# ةاور ةتاورو «ىلعي وبأو يناربطلا ءاور

 لاقو ا امُهَلَضْفَأ ناك» :الاق امهْنأ الإ ؛مكاحلاو ؛هحیحص» يف نابح نبا هاورو
 .ادانسإلا حيحص» : مكاحلا

 ريخ : Mad :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (5)- ۰ ۳۰۱٩
 . ؟هراجل مهُريخ هللا دنع ٍناريجلا ٌريخو «هبجاصل ْمُهْريخ هللا دنع باحصألا

 7 ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛«امهيحيحص يف نابح نباو ةميزخ نباو «هنسحو يذمرتلا هاور
 .؟ملسم

 هللا يف اياحت نيج نِ ام» : :لاق هعفري هع هللا يضر ءادردلا يبأ نع (حيحص) (۷)- ۳1 ۱

 : . «هبحاصل بح امهدشأ هللا ىلإ امُهّبحأ ناك الإ ٍبْيَملا ٍرْهظِب

 .!يوق ديج دانسإب (* ”يناربطلا هاور

 )006377  «ةحيحصلا# يف.اهتجرخ دقو . يجانلا هققح امك ؛نيرخآلا نوذ هدحو يئاسنلل يه ةيناثلا ةياورلا :تلق 000(
 : . 1 .(ط ٥۲۷١ مقر) «طسوألا» يف : يأ قفز
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 نم :لاق هي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (فيعض) 070 - ۱۷۸۰ - ۲

 يذلاب قحلأو هِرَخآلا ّنِم عفر ٌبحأ يذلا ناكف نجلا ًاعيمج الخدق ؛هلل َكّبحُأ ينإ :َلاقف هلل الجر ّبحأ

 .«هلل ٌبحأ

 نسح دانسإب رازبلا هاور

“IV forيف هَل اخأ َراز الجر ّنأ» : : الب يتلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) (4)  

 هذه يف يل ًاخأ ڈيرأ : لاق ؟دیرت َنْيأ ا ءأكَلَم هتَجَرذَم ىلع [هل] هللا َدَصْراف .ىرخأ َةَيْرَق

 هللا نأ َكيِلإ هللا وسر يّئإف : لاق ءهللا يف بجا يّنأ َريغ ءال : لاق ؟اهُبُرَت ةمعن ْنِم هيلع َكل لَه :لاق «ةيرقلا

(0) 

 . هيف ُهَتبَبْحَأ امك كّبحأ ذق

 . ملسم هاور

 .اهحالص يف ىعستو اهب موقت :يأ :(اهّبرت) :هلوقو .قيرطلا يه :ءارلاو ميملا حتفب (ةجَرذملا)

 .[٦/ربلا-۲۲ ىضم]

 ا رب َمِد) دجسم ٌتْلَخد : لاق ينالوخلا سيردإ يبأ نعو (حيحص) )0 ۴

 ُنْب ْذاعُم اذه : ليقف ؟هنع تأسف «هيأر ْنَع اوردّصو «هيلإ ٌهودّتْسأ ٍءْيَش يف اوفلتخا اذإف همم ٌسانلا اذإو ايانثلا

 : هّئالص ىضَق ىتح هئاظتاف ٠ يصب جوو '"ةريجُتلاب ينقبس دق ذج «ُترُجَ ِدَعلا َّنِم ناک اًملف بج

 ؟هللآ : لاقف ءهللا «ٌتلقف ؟هللآ :لاقف ءهلل َكّيِحأل يّنإ هللاو : هَل تلك م هيلع تلف هجو لبق نم هنج م

 كرابت هللا لاق» : لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس ياف رش بأ : : لاقف هيلإ يَبَّدجف يئادر وبحب َّدَحاَ هللا :ٌتلقف

 . ؟ّيف َنيلذابتمللو < يف نيروازتُمللو «ّيف َنيسِلاجتُمللو يف َنيباحَتْمْلِل يتّبحَم ْثِبجو : ىلاعتو

 .«هحیحص يف نابح ن نباو ؛ حیحص دانسإب كلام هاور

 نأ وجزأ ايد ريغل َكّبحأل يّإ هللاو : : اعمل تلق :لاق ملسم يبأ نعو (حيحص) ٥ 0194 -)1١(

 نإ رب : :لاق مث «يتوبح بّدَجف :لاق هلل :ُتلق ؟ٍءْيَش يألف :لاق .كتيبو ينيب ةّبارق الو كنم اهّبيصأ

 مطبخي < هّلظ الإ ّلظ ال موي شرعلا ٌلظ يف هللا يف نوُباحتملا» : لوقي يَ هللا لوسر ٌتعمس ينإف ؛ًاقداص تنك

 هللا وسر ٌثعمس :لاقف ءذاعم ثيدحب هثثدحف تماصلا ّنب ةدابع ُتيقلو :لاق . .«ءادهشلاو َنوُيبنلا مهناكمي

 يف َنيحصانتُملا ىلع يّيحم ْتْفَحو «ّيف نيئاحنملا ىلع يببحم “نفح * :ىلاعتو رابت هّبر نع لوق ای
 .«َنوقيُدّصلاو ُءادهّشلاو َنوُيتلا مُهَطِبْفَي «رون نم ٌربانم ىلع ْمُه < ّيف َنيلذابتُملا ىلع يتّبحم ْثَقَحو

 هوزع امهتاقو «فيعض وهو يخبل دايز نب نمحرلادبع) هيفو ؛ةثالثلا امهدلقو «يمثيهلا هعبتو !لاق افك :تلق .)١(

 . .قحلأو» : : هلوق هدنع سيل نكل ء(١2 /۲۸/۱۳) «ريبكلا مجعملا» يف ًاضيأ يتاربطلل

 .رحلا دادتشا دنع راهنلا فصن ةرجاهلا يف.ريسلا وه (۲)

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو ؛2170- )٠١۸/٤ مكاحلاو ءدمحأو :تلق (۳)

 اهبرل تتذأو» :ىلاعت هلوق يف امك مضلاب : لاقيو :تلق .يجانلا هلاق ءرخالا ظفللا لثم ءتبجو :يأ ؛ءاحلا جب )4(

 .«تقحو
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 !(هحيحص# يف نابح نبا هاور .

{Toرع هللا لاق : لوقي لي هللا وسر ٌتعمسأ : هظفلو ؛طقن داخ ثيدح يزمرتلا ئوزو ( حيحص) د  

 .«ةادهّشلاو نوا مُهُطَِْي ءرون ْنِم يانم مُهَل يلالج يف نوُباحتملا : :ّلجو
 . !حيحص نسبح ثيدحا : :لاقو

favداب كلا وسر ثعمس : نا هلا يفر عياشلا نب ةدابع نطو( 0 10 ياش  
2 

 يتّبحم ت ا ا E E تقح و ّيف نيّباحتُمْلل ينّبحَم م محا : :ٌلوقي ىلاعنو كّرابت هَر ْنَع

 . يف نیلا بشلل يببحم ْتقحَ «ّيف نيروازتملل

 : . حيحص دانسإب دمحأ هاور

iY TOA :َتنأ له : :ةسبع نب'ورمعت لاق هنأ : طا نب ليبحرش نعو (حيجبص نسح) (15) -  
 :ٌلوقي لَك هللأ لوسر ٌتعمس ؛ ؛معَن : :لاق ؟ٌبذَك الو نايس هيف سيل ا هللا لوسر ْنِم ُهّتعمس ًائيدح يئُّدحُم

 .يلجأ ْنِم نورا يذل يتّبحَم ْتَدَح دقو .يلجأ ْنِم نباح َنيذَلل يّبحم ْثّقَح دق : ّلج ورع هللا لاق»
 .«يلجا ْنِم نؤقداصتب َنيذلل يتّبحم ْتّنَح دقو . يلجأ نم َنولذابتي َنبّلل ينّبحم ْتّنَح دقو

 .991اتسإلا حيحصا : لاقو مكاحلاو «- هل ظفللاو _ «ةثالثلا» يف يناربطلاو «تاقث هتاورو «دمحأ هاور

f94هلل نإ» لايقل هللا قرسر نأ ١ ؛امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو (حيخص) (17) - كر  

 ءايبنأب اوسيلا رون نم مهشوجو ءرون نم ٌربانم ىلع يمي هللا يدي اتلكو :ء شرعلا نيمي نع ةمايقلا موي َءاسلُج
 | .«يلاعتو كرابت هللا لالجب نوباحتملا مه» : ES : لیق .«نيقيدصالو ًءادهشالو

 “هب سأب ال دانسإب دمخأ هاور

YY Eدابع نم نإ" : ا هلا لور لاق : لاق هئع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) (!4) -  
 روب اوُباحت موق مها : : لاق ؛ مهين المل مم نم : ليق . «ةادّهشلاو ءاينألا مطلب ءءايئاب اوسي آدابع هللا
 اذإ نوري الو :ٌسانلا فاخ اذإ َنوفاخي ال ءٍروُث نم َرياتم ىلع رو مههوجو «باسنآ الو ماحزآ ريغ نم ءهللا

 . نون مهالو مهيلع وح ال هلل ءايلزأ نإ الأ» :أرق مث « ٌسانلا َنَْح

 .متأ وهو «- هل ظفللاو ب «هحيحضا يف نابح نباو يئانسلا هاور

۱۷۸١ - E1هلل نإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (ًادج لفيعض) (۳) -  
 ,. ؟قتالخلا باسح نم عرف ىتح ٌرونلا مُهَهوجو ىشغي ءرون نم يانم ىلع ةمايقا موي مهي دابع

 مهنيا نم اذهو !:0174/1) مكاحلا ءاور هنأ اومعزف ةت ةثالثلا نوقلعملا امأو .ةسبع نب ورمع ثيدح نم هدنع هرأ مل (1)
 .نيثيدح لبق مدقتملا سيردإ يبأ ثيدح وه اًمنإديلإراشملا ناكملا يف هدنع دوجوملا نإف ؛ةريثكلا

 هريبكلا همجعم» يف اوهو «يمشيهلا لاق امك يناربطلا هاور امنإو ؛نيخسانلا ضي نم أطخ وأ مهو دمختال ةوزع (؟)
 EBT a ا ا اهب ىوقتي دهاوش هل نکل «تباث ,يبأ نب بیبح ةنعنع هيفو ء(587/154/11٠)
 .(5 /ركذلا
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 ی ديج دانسإب يناربطلا هاور
  )16( - ‘TE TYقي هللا لوسر لاق : : لاق نع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعو (حيحص) :

 «يّلظ الإ ّلظ ال مو «يشرَع ٌلظ يف يلالّجب نوُباحتملا : لجو رع هللا لاق» .

 . ديج دانسإب دمحأ هاور

 هللا نعل :كي هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (نسح) (15) نلت فشل

 ىَتِجَف :لاق . . ادهش الو ءایناب اويل سالا مطفي للا ربا ىلع ؛ونا مههوجُو يف ةتايقلا موب مونا

 یش ىش َلئابق ْنِم هللا يف نوُباحتملا مُه» : :لاق ؟ُهفرَْت ان ْمِّلَج !هللا َلوسر اي :َلاقف ٠ .هيَتبكُر ىلع ٌنيارْعأ

 . «ةتورذَ هللا رد ىلع «َنوعِمَتْجَي تش البو

 . "نسح دانسإب يناربطلا هاور

 هللا ٍدابع ْنم َّنإ» : ةي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رمع نعو ( هریغل ص) (۱۷) ۳۰۲۹ 4

 !هللا لوسر اي : اولاق ٠ : للا نو مهناكمب ةتايقلا موب ادهش ءابألا مُني ؛ءادهش الو ءاينأب م ام اسال

 نإ هللاوف ءاهتوطاعَتَي ٍلاوْمأ الو ٠ مج ماحزأ ريع ىلع هللا حور اوُباحَت موق نُ : لاق م ل نم انرّبخف

 :ةيالا هذه أرقو . سانلا نزح اذإ َنونّرْحَي الو «ٌسسانلا ٌفاخ اذإ نوفاخي الو ءروُث ىلعل مهّنِإَو ٌرونل مُهَموجو

 1 . «(نونَرْخَب ْمُهالو ْمِهْيَلَع ٌفْوَح ال هللا َءايلوأ نإ الأ»

 .دوادوبأ هاور

 هنأ ؛ كو هللا لوسر نع هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نعو (هريغل ص) (18) 8077 _ ٥

 نويبنلا مهطبَْي ؛ًءادهش الو ًءايبنأب اوسيل ًادابع لجو زع هلل نأ اوملعاو ءاولقعاو ءاوعمسا !سانلا اهيأ اي» : لاق

 ءب يبنلا ىلإ ىولأو ءسانلا ةيصاق نم بارعألا نم ٌلجر ىثجف . .«هللا نم مهبرقو مهلزانم ىلع ءادهشلاو

 مهبرقو مهسلاجم ىلع ًءادهشلاو ًءايبنألا مهطبغي ادهش الو ايبأب اوسيل سانلا نم سان !هللا لوسر اي : :لاقف

بارعألا لاؤسب كي يبنلا هجو ّرُسْف ءال مهلكش ءانل مهفص ينعي انل مهّلح ءانل مهْنَعْلا ءهللا نم
 لاقف  ي

 هللا يف اوباحت «ٌةبراقتم ٌماحرأ مهنيب لصت مل «لئابقلا عزاونو "”سانلا ِءانفأ نم سان مه» :كَي هللا لوسر

 عرفي .ًارون مهبايثو ارون مهّموجو لعجيف ءاهيلع نوسلجبق رون نم ٌريانم ةمايقلا موي مهل هللا عضي ءاوفاصتو

 . ؟نونزحي مه الو مهيلع ٌفوخال هللا ءايلوأ مهو «نوعزفي الو ةمايقلا موي سانلا

 .ادانسإلا حيحض) : لاقو مكاحلاو «نسح دانسإب ىلعي وبأو دمحأ هاور

 ةبورع وبأ هبذك «ينالقسعلا يرسلا يبأ نب نيسحلا هيفو !!ةثالثلا نوقلعملا مث يرامغلا امهدلقو يمشيهلا هعبتو !لاق اذك (1)

 (5514) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «هريغو يئارحلا

 .(۷۷/۱۰) يمشیهلا لاق اذكو ()

 . نحيو قاتشي : يأ ؛هتريشعو هلهأ ىلإ عزتي يذلا :(عزاونلا) و . مه نم ملعُي ال : يأ فض

لا# يف امهتجرخ دقو ء(١۱۷-١۷٠ )٤/ رمع نبا ثيدح نم امتإو كلام يبأ ثيدح نم مكاحلا هورب ملو «لاق اذك 0
 'ةحيحص
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 جلا يف ل : :لاق لك يتلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيمض) (40- 1047 ۳ 1
 :انلق : لاق. «يّردلا ُبَكَوكلا ءيضي امك ٌءيضُ ٌةَحْبفُم ٌباوبأ اهل جرير نم فرع اهيلع .توقاي نم ًادُمُحَل
 .«هللا يف َنوُقالتملاو هللا يف َنولذابتملاو هللا يف َنوُباَحَتمْلا» : : لاق ؟اهُكْسَي ْنَم !هللا لوسر اي

 ا 1 .رازبلا هاور

YAT EVقر نجلا يف نإ": :لاق كي ئيبنلا نع هنع هللا يضر َةَدِيَرُب نع يورو (فيعض) (6) ن  

 نيلذابتملاو « هيف َنيروازتملاو هيف َنيَباحَتملل هللا اهّدَعأ ؛اهرهاوظ نم اهثطاوبو ءاهنطاوب نم اهرهاوظ ىرُث
 1 . هيف

 ',«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 نغ ل هللا وسر لاس هل : هنع هللا يضر سنأ نب اعم نع يورو (فيعض) (5) - ۱۷۸۴ 4
 ؟هللا لوسر اي اذامو :لاق . هللا ٍرْكِذ يف كئاسل ٌلمعُتو «هلل ضف هلل بحت ْنأ» :لاق ؟ناميإلا ٍلَضفأ
 .«َكِْلةرْكتام مل هرو كِل حام ساتلل بث ناو : لاق

 ١ .دمحأ هاور

 الث : لوب لا حنس هنأ ؛هع هلا يضر حومجلا ني ورمع نعو (فيعض) (۷)- ۵-۱۷۸٩

 و :ىلاعتو كّرابت هلل ٌّبحأ اذإف «هلل ضْفْبُيو ؛ىلاعت هلل بحب ىَّتح ؛ ٍناميإلا حرص ٌدبعلا ُدَجَي
 أ . هلل ًةيال ولا حسا

 . دعس نب نيدشر هيفو «يناربطلاو دمجأ هاور

TA FV:ىَطْأ ن 2 لاق ل لا وسر نأ ؛هنع هللا يضر نأ ن امم نعو (نيمح) 150  
 0 ُهَامْبإ َلَمْكتْسا ِدَقف ؛هلل َحَكْنأو .هلل ّضَمْبأو .هلل ٌبَحأو «هلل عمو هلل

 ر قار ال یس » :لاقو a ارك هيدا :لاقو يذمرتلاو دمحأ هاور

 « :لاق 8 هللا لوسر ذأ ؛هنع هللا يضر َةَمامأ يبآ نعو (حيحص ن سح) (۲۰) ۳۰۲۹ ۱
 1 :اةا را لككتسا دقق هلل عبو هلل ىلعار هلل ضغبأو هلل ٌبحأ

 .دواد وبأ هاور

Te PYاک ئيبلا دنع ًاسولج انك : لاق هم هلا يضر راع اربا عد غل حا (؟10-  
 : لاق . ناضمَر ٌمايِص : :اولاق : هاهب يه امو ؛ٌةنْسَح» :لاق .ةالّصلا :اولاق .«؟ٌقَنْوأ: ؛مالسإلا ىرع ّيَأ» :لاقف
 يف بم نأ نامیإلا یر وأ نإ» :لاق . ؛هباّوه امو ؛ٌُنَسَحا :لاق .داهجلا :اولاق .«هب وه امو ءنسَح»
 . هللا يف ضو هللا

 ويلك نتا نک ةيآؤو ند هالك  يقهيتلاو دمحأ ور

 ٠- )77(-7081هنم رصخأ دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلا هاورو (هريغل ح) .

 ؛ياممأل سلا : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر د يبأ نعو (فيعض) (4) - 1/87 - عال
 .«هللا يف ضغُبلاو هللا يف ٌبحلا



 يف ٌبحلا : لجو رع هللا ىلإ لامعألا ٌبحأ َّنَأ» :هيف لاقو «هنم لوطأ دمحأ دنغ وهو .دواد وبأ هاور
 .«هللا يف ضغبلاو هللا

 . َمَسُي مل وار امهدانسإ يفو

VE؟ٌةَعاسلا ىتم : ب هللا ٌلوسر لاس الجر نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (1) - علل  
 : ٌسنأ لاق .«َتْبَبْح تييخلا نم عم تا لاقف . ةّلوسرو هللا بِحأ يأ الإ ؛ةْيّشال : لاق .«؟اهل َتْدَدْعَأ امو» :لاق

 رُو ركب ابأو دال بلا بح اناف : نأ لاق .«َتْبَبْحأ ْنَم عم تنأ» : الب يتلا ٍلوقب انحرف ٍءْيَشب انحرف امف

 1 لا ارا اا ی یک اوكا اوتار

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ىتم !هللا وسر اي :لاقف كي يبنلا یت نأ "15 ةيدابلا لهآ ْنِم الجر َّنأ» : يراخبلل ةياور يفو (حيحص)
 َتَّنِإ» :لاق .ةلوسرو هللا ُبحأ يّنا الإ ءاهل ُتْدَدْعَأ ام :لاق .؟اهل َتْدَنْعَأ امو !َكَلْيَو» :لاق ؟ةمئاق ةَعاسلا
 .ًاديدش ًاحَرَف ِذَِمْوَي انْحِرَمَف .«معئا : :لاق ؟كلذك ْنحنو :دلقف .«َتْبَبْحَأ ْنَم عم

 شا ْيَشِ اوحرق مّهرأ ْمَل ءْيَشب اوحرق كي هللا لوسر ٌباحصأ تیار : لاق :هظفلو 4 يذمرتلا هاورو

 RE هب ُلَمْمَي ِرْيَخلا نم ٍلَمَعلا ىلع ّلجرلا بحب لجرلا !هللا لوسر اي :ٌّلجر لاق .ُنم
 .؛ٌبحأ ْنَم عم ءرملا» : يب هللا

 لک هللا لوسر ىلإ ٌلجر ءاج : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) ۶۵ - ۳۰۳۴۳ - )۲٤(
 ْنَم َّعَم ءرملا» : هللا ٌلوسر لاقف ؟ْمِهِب ْقَحْلَي ْمَلو ًاموق ٌبحأ ٍلجر يف ىرت فيك !هللا ٌلوسر اي : :لاقف

 ,(َبَحأ

 .ملسمو يراخبلا هاور

 ْنَم ّعَم ءرملا» :ٍرباج ثيدح نم ًارصتخم نسح داتسإپ دمحأ هاورو (هريغل ص) (76) - ٠ ۳۰۳٤
 . حا

 موقلا بحي لجرلا !هللا لوسر اب : لاق هنأ هلع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حيحص) (۲۱) - 45 ۳۰۳۰١
 كّنإف» :لاق . ةلوسرو هللا ثحأ ياف : لاق .«َتْبَبْحُأ ْنَم َّمَم ٌرذابأ اي َتنأ» : لاق ؟مِهِلَمَعِب ٌلَمعَي ن ْنَأ ٌعيطَتسَي الو

 . لک هللا لوسر اهّداعأف ءٌرذ وبأ اهداعأف : لاق .«َتْبَبَحَأ ْنَم َّعَم

 .دواد وبأ هاور

 يف ناكو ««بدالا» يف اهجرخأ هل ىرخالا ةياورلاو ءارمع بقانم» يف هجرخأ دقو «هل قايس.لاو «*يراخبلا» نم ةدايز 0(
 . هتم اهتححصف ءاطخألا ضعب لصألا

 .«يرابلا حنق» يف هركذ رخآ ثيدح يف امك ؛دجسملا يف لاب يذلا يبارعالا وه ()
 .؟هباحصأ لاق : لاق» : ظفلب ١97( /۳) دمحأ هاورو «يراخبلا نم حيحصتلاو ء(لاق) :لصالا (۳)
 ء(صمح -017119) مقر «بدألا# يف دواد يبأل وه امنإ روكذملا ظفللا نإف ؛ خسانلا نم أطخ وأ ملق قيس هلعلو ؛لصألا اذك 2

 .هححصو ؛ةيناثلا يراخبلا ةياور وحل )۲۳۸١( هاورف يذمرتلا امأو
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  EVV:لوقي بلا عمس هلأ نع هللا يضر يرذخلا ديعس يبأ نعو «نسح) (910- ناش ١

 ذقت الإ كَماعط كأي الو ءًامْؤُم الإ بحاصت .

 0 ت ١„ ىف نابح نبا هاور

 وح ره تاللا : لاک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ّىلع نعو (هزريغل ص) (۲۸) ۳۰۳۷ ۸

ESالإ ًامؤَق لج ُبحْيالو ري ف أدبع هللا یلوت الو «4ل مجال ای  
 أ . ٤م رشح

 ٠ ديج دانسإب ؛طسوألا و ةريغصلا» يف يناربطلا هاور .

 ."وعسم نبا ثيدح نم «ریبکلا» يف هاوو (هریغل ص) (۲۹) ۳۰۳۸ ۰

F4 4فلا ٌثالث» :لاق ال هللا لوسر َّنآ ؛اهنع هللا يضر ة ةّئاح نعو (هريغل ص) (۳۰)-  
 ءٌموصلاو ٌقالصلا د مالشإلا مهسأو هَل مهس ال ْنَمَك مالشإلا يف مهس هل ْنَم هللا ُلَمجَي ال : ٌنهْيَلع

 ْمُهَمَم هللا ُهلَمَج الإ أ اموق لجر بحي الو ؛ةمايقلا موي ريغ يلو ايندلا يف ًادبع هللا ىّلوتي الو ءٌقاكزلاو

 : : . ثيدحلا

 ١١[. /ةالصلا 5 ىضم] .ديج دانسإب دمحأ هاور

 ذل ٍبيبد ْنِم ىَنْغأ كرشلا» : هلي هللا ٌلوسر لاق :ُتلاق اهنعو (ادجن فيعض) (۹) - ۱۷۸۷ ۔ ۰

 نيدلا لَو ءِلْدَملا ّنِم ٍءْيَش ىلع ضو ءروجبلا نم ٍءْيش ىلع بح نأ هانذأو ؛ءامّلظلا ةليللا يف افّصلا ىلع

 .؟4دللا مُكِبْحُي ينوعبّتاف هللا نوح ْمَتْنُك نإ لكل : لجو رع هللا لاق ؟ٌضْعْبلاو حلا الإ

 ."دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلا اور

 نيفارعلاو ناهكلا نايتإو ءرحسلا نم بيهرتلا) ؟"

 ْ (مهقيدصتو كلذ وحن وأ ىصحلاو لمرلاب نيمجنملاو
 عسا اوبنتجا» :لاق و ّيبنلا نع هنع هللا يضر. ةريره يبأ نع (خيحص) (1) - ١ ٠٠۴١

 1 رح يتلا سلا لتقو ٌنْحّسلاو «هللاب كرشلا» :لاق ؟َّنُه امو !هللا وسر اي' :اولاق . «تاقيوملا

 رصتخم» .يف هركذ هنأ عم «بیجع  هنسحو يذمرتلاو دواد وبأ هاور دقو  نابح نبا ىلإ هوزع» :(۱/۲۰۳) يجانلا لاق ()

 !«هريغ يف هل عقب مل باتكلا اذه يف هل عقو يذلا نكل ««ننسلا

 كلذكو ؛قازرلا دبع قيرط نم (11- ۱۷۵ /۹) ةريبكلا» يف هجرخأ هنأ عقارلاو ًاعوفرم :ينعي هنأ هقالطإ نم رهاظلا : تلق ()
 دانسإب يناربطلا هاور مث . . عاطقنالاب هّلعأو (۳۸ /۱) يمئيهلا هركذ كلذكو ٠(. ۲۱۸/۱۹۹/۱۱) «فتصملا» يف اذه هاور

 هجرلا نم (55:-443/5) «بعشلا» يف يقهيبلا ءاور دقو .عوفرملا مكح يف هنأ الإ :ًاضيأ عطقنم فوقوم هنكلو ءرخآ

 و لوألا

 ةلمج نكل .٠ «ةقثب سيل» : ينطقرادلا لاق (نيعأ نبا يتعي) ىلعألادبع :تلق» 7051/90 هلرقب يبهذلا هبقعتو !لاق اذنك (۳)

 )١- باتكلا | لوأ «حيحصلا» يف اهدحأ مدقت دقو ء(١١۳۷) ؛ةفيعضلا» يف ثيدحلا عم اهتجرخ .دهاوش اهل هنم كرشلا

 ٠١/۲(. /صالخإلا

۰ 



 . «تاّنمؤملا ٍتالفاغلا ٍتانّصْخملا ُفْذَقو ءِفْحّزلا َمْوَي يّلوَتلاو «ميتلا لام لكأو ءابرلا ُلُكأو «ٌقَحلاِب

 1١19. /عويبلا-5١] 05 ملسمو يراخبلا هاور

 ءرَحَس دقف ؛اهيف كق من هدف َدَقَع نم : لاق ی هللا ٌلوسر نأ ؛هنعو (فيعض) (1)- ۱۷۸۸ ۲

 .«هيلإ ّلكُو ؛ءْيَشِب َقّلعَت ْنَمو َكَّرْشأ دقف ؛رَحَس ْنَمو

 .روهمجلا دنع هنم عمسي ملو «ةريره يبأ نع نسحلا ةياور نم يئاسنلا ءاور

 .زورحلاو ذولا هسفن ىلع قلع : يأ (َّلَعَت) : هلوقو

 :لاق هنع هللا يضر يصاعلا يبأ نب نامثع نع نسحلا نعو (فيعض) (۲) - ۱۷۸۹ - ۳

 هذه َّنإف ل !ًدواد ّلآ اي :لوقي ؛ةلهأ اهيف ظقوي ٌةعاس هللا ٌئبن دوادل ناك» :لوقي لي هللا وسر

 . رشاَع وأ رجاسل الإ ًءاعدلا اهيف هللا ٌبيجتسي ٌةعاس

 نم نسحلا عامس يف فلتخاو ؛«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاور ةيقبو «هنع ديز نب يلع نع دمحأ هاور

 1 .نامثع

PEV Aسيلا : كي هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍنيصح نب نارمع نعو (هريغل ص) (۲)  

 رفک ذقف ؛ُلوقي امب ُهَقَدصف ًاهاك ىنأ ْنَمو هَل رجس وأ رس وأ ل َنهَك وأ َنّهَكت وأ ليف أ ربطت نم ان
 .«هلك دّمحم ىلع َلِزْنَأامب

 . ديج دانسإب رازبلا هاور
 «هرخآ ىلإ «ىتأ نمو» :هلوق نود سابع نبا ثيدح نم يناربطلا هاورو (هريغل ص) (۳) - ۳۰٤۲ ۔

 ّْ . نسح دانسإب

 ْنم ُثالث» : هلي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۳)- 10/80 ۵

 ًارحاس ْنكي ْملو .ءًاتيش هللاب ٌكلرشي ال تام ْنَم : ٌءاشي ْنَمْل كلذ ىو ام رفعي هللا ناف 00

 . اهيخأ ىلع ذقْحي ملو ءةرحسلا عي

 61١ /بدألا -۲۳ ىضم] . ميلّس يبأ نب ثيل هيفو .«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا ءاور

 مكو !هللا لوسر اي : لاق الجر نأ : هيبأ نع يثيللا ريمع نب ديبع نعو (فيعض) 7 1/41 - )٤(
 ةَنّصحُملا فذقو ءيفخزلا ّنِم ٌرارفلاو «ٌقح ريغب ٍنمؤملا دقو «هللاب كارشإلا َنُهُمَظعأ ءٌمست» : لاق ؟ُرئابكلا

 . ثيدحلا «ابّرلا لكاو «ميتبلا لام ٌلكأو ءٌرحسلاو
 ١١[. /داهجلا -١؟] .«فحزلا نم رارفلا» يف مدقت ثيدح يف يناربطلا هاور

 ورمع نب دمحم نب ركب يبأ ثيدح نم ؛هحیحصا يف نابح نبا یورو (هريغل ص) ۷ _ "4 ٠١ -)٤(
 «ةاكزلاو تايدلاو ننسلاو ضئارفلا يف نميلا لهآ ىلإ هّبتك يذلا كي ٌيبنلا باتك يف :هدج نع هيبأ نع مزح نبا

 يف ٌرارفلاو «ٌقحلا ربغب ةنمؤملا سفنلا لتقو «هللاب ُكارشإلا :ةمايقلا َموي هللا دنع رئابكلا رّبكأ نإو» :هيف ركذف

 .؟ميتيلا ٍلام ٌلكأو ءابرلا ُلكأو ءرحسلا ٌملعتو ءةنصحملا ٌيمرو «نيدلاولا ٌقوقعو «بفحزلا موي هللا ٍليبس
 ١١[. /داهجلا_١؟ ىضم]
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eff TAAىنأ نم لاق دك ٌيبنلا نع امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو ص 0 -  

 . لي دمحم ىلع لأ امب رقك دقف لاق امب ُهَقَدصف ًانهاک

 0 . يوق ديج دانسإب رازبلا هاور

 ىتأ م : لع هللا ٌلوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر كلام ٍنْب سنأ نعؤ (ركنم) (0) - 1۷۹۲ - ۹

 ٌنيعبرأ الص هل لمَن ؛هل يقدصُم ريغ هانأ ْنَمو ڈک دمحم ىلع لِ امم َءىِرَب دقف ؛لوقي امب هقّدصف ًانهاك

 .(ةليل

 .©9:دعس نب نيدشر ةياور نم يناربطلا هاور

 لا نأ معن 56 ءىطخيو « ءاهضعب بيصيف تارمضملا ضعب نع ربخي يذلا وه : (نهاكلا)

 . كلذب هربخت

 E يع او لو كار (ًادج فيعض) (5)_ ۹۳ ۹۰

 . «رَمَك ؛لاق امب ُةقَّدِص ناف دليل َنيعبرأ ةبوتلا هنع ْتَبِحُح ؛ءْيَش نع ُةلأسف ًانهاك ىتأ ْنَم» : لوقي لكي

 ا .يناربطلا هاور

 اچ نلف: 26 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ح) (5) #040 1

 .هأريَطَت ٍرفَس ْنِم عّجَر وأ ءمَسْفتْسا وأ < نكت ْنَم ىلُعلا تاجردلا

 . تاقث امهدحأ ٌةاور نيدانسإب ين ناريطلا هاور

 © لا نع] لق ينل جادا ٍضعب نع ديبع يبأ ٽنب ةيفص نعو :(حيحص) (7) 1 ١45

 . امو َنيعَبْرأ ةالص هل لبق ْمَل ؛ ؛ قصف و “رش نع هلأسف ًافاوَع ىتأ نم : لاق

 .ملسم هاور

 وه :٠ فارعلا : يوغبلا لاقو .رحاسلا وه : ليقو «نهاكلاك ءارلا ديدشأو ةلمهملا نيعلا حنتفب (فارعلا) .

 نامكم ةفرغمو «دقرس يذلا نم قورسملاك اهعقاوم ىلع اهب لدتسي بابأو تامدقمب رومألا ةفرعم يعي يذلا

 . ىهتنا «ًانهاك مجنملا يمسي نم مهنمو . كلذ وحنو ةلاضلا

  00 PEV PAYا هللا لوسر لاق ی ةييزخ نبأ نعر (عيغص) 1

5 

 دهاوشلا يف سيل هنأ نع مهتلفغو مهلهج نم ؛هدهاوشب نسحا : ةثالثلا نيقلعملا لوقو «رارم مدقت امك فيعض وهو : :تلق . )١(

 ٠ !قدصملا ْريغو قدصملا نيب قيرفتلا

 و : يجانلا لاق .(يقيقحتب ٠٤۹1 مقر) فلؤملل «هرصتخم» نمو «ملسم» نم اهتكردتساو لصألا نم تطقس (۲)

EOEل ل ل ل  

 .«(لاق)

(f)باتکلا ظلي ( ۸ و۹۸ /6) ةدمحأ دتسما يف وه امنإو . امري لدب «ةليلا هيفو «هقدصفا ملم يف سيلو «لصألا اذك  

 ! !ةثالثلا نيقلعملا ىلع اذه يفخو «هتدايزو '

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (4)

311۲ 



 «دّمحُم ىلع لز امي رَمَك دقف ؛ُلوقي امي ُهَقَدصن ًانهاك ؤآ
 مكاحلاو «٠ننسلا رصتخم» يف هتركذ مالك مهديناسأ يفو «هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو

 ذأ ًارجاس ؤا ًافاّرع ین نم :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (فوقوم حبحص) 44 -)٩(

 .هلكي دمحم ىلع َلِنَأ امب رفك ْدَقَق ؛ٌلوقي امب ُهَقَدَص قد ّدَصف ُهَلأسف ءًانهاك

 .ًاقوقوم ديج دانسإب ىلعي وبأو رازبلا هاور

 امي َرَفَك ذقف ؛لوُقي امي ُنِمْوُي «ًانهاك ؤأ "'فاَرَع یتآ ْنَم» :لاق هنعو (حيحص) 6۵ 80494 )1١(
52 5 

 . ال دمحم ىلع لزنأ

 .تاقث هتاورو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 لدي ال» : ءال هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو «هريغل ح) (11) 45 ۳۰٣۰
 .؟مجر ٌعطاق الو ءرْخسب نمم الو ءرْمَح ُنِمْدم َةَلجلا

 . ؟هحيحصال يف نابح نبأ هاور

‘o1 4Yسجا ِنَم» : ال هللا لوسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (1؟)  

 . دار ام َداز رحسلا نم ةع َسبَْلا ؛موجنلا َنِمامْلِع

 نم اهلهأ هيعّدي ام وه موجنلا ملع نم هنع يهنملاو» : (ظفاحلا لاق) .امهريغو هجام نباو دواد وبأ هاور

 ءراعسألا رّيغتو «حيرلا بوبهو ؛جلثلا عوقوو ءرطملا ءيجمك «نامزلا لبقتسم يف ةيتالا ثداوحلا ةفرعم

 . .نامزألا ضعب يف اهروهظو اهقارتفاو اهنارتقاو بكاوكلا ريسب كلذ نوكردي مهنأ نومعزيو .كلذ وحلو
 هب فرعي يذلا موجنلا ملع نم ؛ةدهاشملا قيرط نم كردي ام امأف «هريغ دحأ هملعي ال «هب هللا رثأتسا ملع اذهو

 .؟"ملعأ هللاو . ل ا ا

 لي هللا لوسر ٌُتعمس :لاق هنع هللا يضر هيب | نع ةصيبق نب نطق نعو (فيعض) (۷)- 1/44

 .2«تبجلا نم ؛ٌقْرَطلاو ٌةَريطلاو ٌةَفايِهلا» : لوقي

 . "۸ هحیحص» يف نابح ن نباو يئاسنلاو دواد وب ,أ هاور

 برضلا :(قرطلا)» : صراف نبا لاقو .ىهتنا «طخلا :(ةفايعلا) و ءرجزلا :(قرطلا)» :دواد وبأ لاق
 دبع ام لك : ميجلا رسكب (تبجلا) و .ءارلا نوكسو ءاطلا حتفب (قْرّطلا) .«نهكتلا نم سنج وهو «ىصحلاب
 . ىلاعت هللا نود نم

 'طسوألا» يف الو )۹۳/٠١/ 423٠٠١8 «ريبكلا» يف يئاربطلا دنع اهدورو مدعل اهتفذحف :(ًارحاس وأ) :ةدايز لصألا يف 00

 . اهلبق يتلا ةياورلا يف يه امنإو )١18/6(: ؛عمجملا# يف الو ( ۷۰ /۲) ًاضيأ

 ةقيقد نيزاوم مويلا كلذ ةفرعمل نإف”ءاهوحنو «حايرلا بوبهو «جلثلا طقاستو ءرطملا لوزنب ؤبنتلا يدنع كلذ نمو :تلق (۲)

 .مومذملا موجتلا ملعب ةتبلا كلذل ةقالع الف ءتقولا اهب فرعي يتلا تاعاسلا لثم ؛نامزلا اذه يف سانلل هللا اهرخس

 .نسحأ امف هنسح نمف كلذلو 22701 /18-184) «مارملا ةياغا يف هتنيب بارطضاو ةلاهج هدانسإ يف )۳(
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 ©!(اهريغو تويبلا يف رويطلاو تاناويحلا ريوضت نم بيشهرتلا) ؟؟

f44نون نإ لاق قي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نع (حيحص) (۱)- سافل  
 01 : .«متفَلَح ام اوي : م لاقي ؛ ؛ةٌمايقلا َموي نوُيَّذَعُي "رّوّصلا هذه

 : . ملسمو يراخبلا هاور

ESEدقو قس ني للا لوس ميف ا و اعلا ع دج  

 نع اباَذَع سانلا ٌدشأ !ةشئاع ايا : لاقو هج نول لكي هللا لوسر ُهآر اًملف دف «ليئامت هيف ٍمارقب يلة ٌةَوُهَس ٌترتَس

 :نْيئَاسو وأ ٌةداَسو ةنم انلعجف «انمَطقَف : تلاق . «هللا يحب نوُهاضُب َنيذّلا ؛ةمايقلا موي هللا

 را وات م ج و َنَّولتف ٌرّوص هيف مارق ِتيبلا يفو ك هللا ٌلوسر ّيلع لحد :ُتَلاق :ةياور يفو

 . ًروُصلا هذه َنورْوَص بذا ةمابقلا موب ًاباذَع سانلاٌدَّشأِْم نإ :لاقو ُهَكَبَهَف

 ءْلُخْدَي ْمَلف'بابلا ىلع ماق كو هللا ٌلوسر اهآر اًملف ءٌريواصت اهيف قرن ْثرَتْشا اهّنأ :ىرخأ يفو

 رووا نيس م الا ثلقف :ثلاق . ةّيهاركلا ِهِهْجَو يف ٌتْفرَعَف

 » يي هللا ٌلوسر َلاقف ءاهدّسَوتو اهيلع َدُعْفَتل َكَل اهتيرَتشا :ُتلقف أ .«!؟ِةقْرمُتلا هذه لاب ام» : لي هللا

 زل دن يذلا كيا ل :لاقو .متفَلَح ام اوُيحأ :ْمُهَل لايف ؛ةمايقلا موي َنوِبَّذَعُي روُّصلا هذه َباحصأ

 ْ ."0ةكئالملا لحد

 1 . ملسمو يراخبلا هاور

 :ليقو . ةفطلا يه :ليقو .ءيشلا هيف عضوي طئاحلا يف قاطلا يه :ةلمهملا نيسلا حتفب (ُةَوْهّسلا)

 د .رتسلا وه :فاقلا رسكب (مارقلا) و .ةريغصلا ةنازخلاك ريغص تيب : ليقو .نيتيبلا نيب ا

 .ةّدخملا يه :امهرسكبو  ءارلا حتفت دقو - ًاضيأ ءارلاو نونلا مضب

 هللا يضر سابع نبا ىلإ لجر ًءاج : لاق نسحلا بأ نب ديعس نع (حيحص) () ا ل

 ین اندف يما : لاق مث ءاندف ينم نا : هَل لاقف اهيف ينيفأف وصلا هذه روا ّلجر يا :لاتف امهنع

 يف ٍرَّوَصُم لك :لوق لي هللا لوسر ٌثعمس هل هللا لوسر نم تعني امب كتب كين :َلاقو هسأر ىلع هدي عضو

 بعلك هنم دب ال ام الإ مارح كلذ لك ؛ةلآلاب وأ «ةشيرلاو ملقلاب تروص ءاوسو ؛ةمسجم ريغ وأ ةمْجم تناك ءاوس :تلقأ )١(
 نيب قيرفتلاو ؛«مارحلاو لالحلا ثيداحأ جيرخت يف مارملا ةياغ» يف مث ؛فافزلا بادا» !يف هتنيب تنك امك ؛اهوحنو تانبلا

 امو ؛ةيدمحملا ةنسلاب اوهقفتي ملو «ملعلا يعدي نمم ريثك اهب يلتبا ةيرصع ةيرهاظ هيوديلا روصلاو ةيفارغوتوفلا ةروصلا

 يف طتشا نم كانه نأ ملعأ اذه لوقأ نيح انآو !ديلاب تحبُّت ملو ءةلآلاب تعنص يتلا ليئادتلاو مانصألا حيبي نم لثم الإ مهلثم

 فلسا علما كلاي وقر ميتال مهل نزو ال ءالؤهو ا ای درس اهنا مقرب ناھا دولا نأ ءلالضلا

 . بابلا ثيداحأ !وفلاحخو

 باب نم هيف ٍةلحاد يهف ةمسجملا امأو دعب يتآلا ةشئاع ثيدح يف مارقلا ليلدب ءاهل لظ ال يتلا وأ ٠ ءةمجملا ريغ :يأ (۲)

 1 ٠ .هبتف وا

 امك ؛ةزرطملا يه انه «ةروصلا* ب دارملاو . «فافزلا بادآ# رظنا .«اهتجرخأ ئتح لحدا امف :تلاق» :يعفاشلا ركب وبأ داز (۳)

 .هبتف «ةمسجم ريغ يهف «قايسلا هيلع لدي:
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 كور

 تضاف ءالجاف دب ال تنك ناف : : سابع نبا لاق .« منهج يف هبل افت اهَرْوص ةروص لَكِ هل لع ال

 هَل سف ال امو رجلا

 . لسمو يراخبلا هاور

 امّنِإ ٌلجر ينإ ! سابع “یا اي :لاقف ٌلجر ٌهءاج ْذإ سابع ٍنْبا دنع تنك :لاق "يراخبلل ةياور يفو
 هللا لوسر ْنِم ُتّممس ام الإ َكُّدحأ ال : سابع ُنْب لاقف ؟ريواصتلا هذه مْ يئاو يدب ِةَمْنَص ْنِم يتشيعم
 ٌلجرلا ابرف . هدب اهيف فاي سلو «حورلا اهب حفني ىح بم هلا ف ةروص َرْوَص نما :لوقي هعمس اک

 هيف ميل ِءْيش ۵کو ءرّجشلا اذهب َكيلعف عّتصت ْنأ الإ َتيَأ ْنِإ !َكاحْبَو :لاقف ء[ههجو رفصاو] ةديدّس َةَوْبَر
 .ٌحور

 .ًاربك وأ ًاظيغ خفتنا اذإ :ناسنإلا (ار)

 َّنإ» :ٌلوقي ةَ هللا لوسر ٌثعمس : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) (4) 7088-5

 .«نورّوَصملا ؛ةَمايقلا موي ًاباذَع سانلا ٌدَشأ

 . ملسمو يراخبلا هاور

Prollلاق» :لوقي لكي هللا لوسر ٌثعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (6) -  
 .ةريعش اوقلخَيلو ٌةَبَح اوقلْخَيلو ةد اوقلخَيْلف «يقْلَحك ُقْلُخَي بَّهَذ ْنَمِم ُمَلَظأ ْنَمو : ىلاعت هللا

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ىلع َكْيَمْبأ الأ : هنع هللا يضر يلع يل لاق :لاق نيصح نب نايح نعو (حيحص) (5)- 7087-4
 .ُهَتيَوَس الإ ًافِرْشُم ارق الو ءاهَتْسَمْط الإ ةَروص عدت ال ْنأ» ؟يكي هللا لوسر هيلع ينعي ام

 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 مكُيأ» :لاقف ٍةَرانَج يف لي هللا لوسر ناك :لاق يلع نع دمحأ یورو (ركنم) (1) - 6 - ۱۷۹٩

 اي انآ : ٌلجر لاقن .«؟اهخّطَل لإ ةَروص الو ارس الإ ًارْبَق الو ُرَسَك الإ الو اهب عدي الف ةنيدملا ىلإ قلطني

 .«قلطناف» :لاق ء[!هللا ٌلوسر اي ُقِلَطْنأ انأ : يلع لاقف ءعجرف] ةئيدملا ّلهأ َباهف ءقّلطناف !هللا ٌلوسر

 .اهّنْخطَل الإ ةروص الو «هثيوس الإ ًاربَق الو «هّنرَسَك الإ ًانثَو اهب ْعَدأ مل !هللا لوسر اي :لاقف عج مث .[قلطناف]

 - مهتداعك  نولفاغلا هنع لفغو ءيجانلا مزج كلذبو «ةيتالا ةياورلا الإ يراخبلا وري مل «(171/1) طقف ملسمل ظفللا اذه )00
 أطخلا يف اودازف ماقرألاب نيخيشلل نيتياورلا اوبسنف (208 ص) «بيغرتلا بيذهت» ب هومس اميف مهلهج اودكأو «مهقيلعت يف

 !!ًاضيأ ملسمل ةيناثلا اوبسن مهنأ

 الإ امهنم لك دنع وه سيلو «يراخبلل ىرخأ ةياور ةيناثلا نأو .نيخيشلل لوألا قايسلا نأ ةمهوم ةرابعلا هذه» : يجانلا لاق 22
 لوألا ظفللاب )١/ ۳٠۸( دمحأ دنع وهو :تلق .«ريغال يراخبلل يناثلاو ءملسمل لوألا ظفللا نكل «دحاو قيرط نم

 . قيقحتلا وعدم هلك اذه نع لفغو « هنم ةدايزلاو ء(عويبلا) رخآ ؛يراخبلا» نم حيحصتلاو ؛«نبا) :لصالا ()
 ضعب هزّوج دقو ؛ضعب نم لك لدب هنأ ئلع اهْفَدَحَف يراخبلا ةيارر امأو «ميعن يبأ ةياور وهو ءواولا تابثإب لصالا اذك 2

 1 .1حتفلا» : رظنا . ةاحنلا
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 .195 دكحم ىلع لّ امب رک دقف اذه ن ءئش ةَ ىلإ اع نم : كي هللا لوسر لاق مث

 , ")هللا ءانش نإ ديج هدانسإو

 لځدت الا : لاق لَو هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةحلط يبأ نعو (حيحص) (۷) ني 7

 . هٌةَروص الو ٌبْلك هيف ًاتيب ٌةكئالملا

 .هجام نباو يئاستلاو يذمرتلاو ءملسمو يراخبلا هاور

 '.ٹامت الو بلك هيف ايب ٌةكئالملا لخدت ال» : ملسمل ةياؤر يفو

Peo 440/أ ب ليربج ا هللا لوس دعاو :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (خيحص) (8)  

 لخذت ال اَنإ» : لاقف «هيلإ اكشف ایک ليربج ُهيقلف ٠ «جرَخف 485 هللا لور ىلع عشا ىلع هيلع تارا هينا

 أ . «ةروصالو ٌبْلك هيف تيب

 000 ش , يراخبلا هاور
 .أطبأ :يأ ؛ زومهم ريغ ةثلثملا ءاثلاب (ٌتار)

Aنيب ةكوالملا لعدن الد : لاق ا هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر يع نعو (رکنم) (3)- 1045 -  

 .2ٌبْلك الو «ٌبْئِجالو روض هيف

 :يراخبلا لاق ؛ نجت نب هللادبع ةياور نا مهلك ؛ةهحيحص» يف نابح نب باو «يئاسلاو دؤاد وبأ هاور

 .'"*رظن هيف»

 ٌليربج يناتأ» : ا لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) - ۹ ۳۰٣۰

 جیا يف ناكو ٠ لامن ابا ىلع ناك هلل الإ تاخد نوكأ نآ يداي لف ةخرابلا تبا + يانا الس هيلع

 رمو ءةرجشلا هك ريصب طع تنل يف يذلا اطا نمار مف بلك ٍتيبلا يف ناكو «ليثامت هيف رس مارق

 : .«ْجَرْخَيْلف لكلاب رمو ,نآطوت َنْيتدوِبْنَم ِنْيئَااسو هنم َلَمْجِيف عطيف رتسلاب
 ا : يذمرتلا لاقو ««هحيحص» يف نابح نباو ؛يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ش ا . ىلاعت هللا ءاش نإ «بلكلا ءانتقا» [باب -41] يف عونلا اذه نم ثيداحأ يتأتو

 رانلا نم ٌّقنُع جرخَي» لي هللا لور لاق :لاق ًاضيأ ةريره يبأ نعو (حيجص) -801-)1١(

 ةراكذ نتم يفو !نايح نبا الو دحأ هقئوي ملو .«فرعي ال» :يبهذلا لاق ؛عروم وبأ) : لاقيو «(يلذهلا دمحم وبأ) هيف :تلق (1)
 ! ! 8 نسحلا : :اولاقف'ةثالثلا فايت هلك اذه عمو ءانه «حيحنصلا» يف يتلا ملم ةياور يف درت مل 1

 يفو «یواصتالد : :ةياور يف هلو ء(ليثامت ةروص الو) : هظفل نكل «يراخبلا انكر: 00 ۲) يجانلا لاق . .روص :يأ (۲)

 . «(روصلا هيف ًاتيب) :(ىرخآ

 يف وهو هنود امهريغو «نيحيحصلا» يف ةباحصلا نم عمج نع ثيدحلا ءاج دقفأ (بنجلا) ركذب ركنم وه :تلق (۳)
 نيم وه امك !هححص وأ «هدوج وأ «هتسح نم اهل هبتني مل ةلاهجو بارطضا ثيدحلا دانسإ يفو .باْلا اذه يف حيحصلا»

 . (بنجلا)ل ذهاش الو !«هدهاوشب نسح# :اولاقف عيمجلا اوفلاخف ؛ةثالثلا ةلهجلا امو.( مقر) «دواد يبأ فيعض» يف

 )1۸٠٤(. «ةحيحصلا» يف جرخم رخا ثيدح يف هركذ ءاج دق معن
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 ًاهلإ هللا عم لّمج ْنَمِب :ةئالب تلكَ ينإ :لوقي نِطْني ناسلو ِناَعَمْسَت نانو «ٍنارِصْبَن ناني هل ةَمايقلا موي

 .«َنيِروَصُملاِبو «دينع ٍراَبَج لکبو «رخآ
 . بیرغ حيحص نسح ثيدح# :لاقو يذمرتلا هاور

 .رانلا نم بناجو ةفئاط : يأ ؛نونلاو نيعلا مضب (ٌقْنُع)

 ("درنلاب بعللا نم بيهرتلا) 4
 ؛ٍريشدرّنلاب َبِعَل ْنَم» :لاق لب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةديرب نع (حيحص) (1)- 057١

 . "مدو ريزنخ محل يف ُهَدَي ْعَبَص امّناكف
 ةو راع كل نقلب ندع اار ا نر راد يفد هر توا هاكر

 دك تيل ما وک اللا كؤوس لاق + لاق هن هللا يضر نسون نبأ نعو وسم 0
 .«ةلوسرو هللا ىّصَع دقف ؛ٍريشدْرَت وأ

 لاقو .«ريشدرن وأ» :اولوقي ملو «يقهيبلاو مكاحلاو هجام نباو دواد وبأو « هل ظفللاو - كلام هاور

 . "امهطرش ىلع حيحص» : مكاحلا

 نع ىسوم يبأ نع بعك نب دمحم نع 'ةارخآ هجو نم انيورو : يقهيبلا لاقو (فيعض) ٠-١990 _-)١1(
 .«هلوسرو هللا ىصع الإ ؛هب يتأت ام رظتني ٌدحأ اهباعك بّلقي ال” : لاق الب يبنلا

 ىلع عامجإلا انخياشم ضع لقنو «مارح درنلاب بعللا نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ دق» :(ظفاحلا لاق)

 برحلا رومأ يف هب ناعتسي هنأل ؛هتحابإ ىلإ مهضعب بهذف «جنرطشلاب بعللا يف اوفلتخاو «هميرحت
 .رامق هيف نوكي ال نأ :يناثلاو .اهتقو نع ةالص هببسب رخؤي ال نأ :اهدحأ :ةثالث طورشب نكل ءهدئاكمو

 هذه نم ًائيش لعف وأ هب بعل ىتمف «مالكلا ءيدرو انخلاو شحفلا نع بعللا لاح هناسل ظفحي نأ : ثلاثلاو

 يعفاشلا ههركو «ىبعشلاو ريبج نب ديعس هتحابإ ىلإ بهذ نممو .ةداهشلا دودرم ةءورملا طقاس ناك رومألا

 ءيشل ملعأ ال ثيداحأ يف جنرطشلا ركذ درو دقو درتلاك هميرحت ىلإ ءاملعلا نم تاعامج بهذو .هيزنت ةهارك

 .؛ملعأ هللاو .ًانسح الو ًاحيحص ًاداتسإ اهتم

 )١( يذمرتلا نم اهتححصف ءاطخألا ضعب لصألا يف ناكو :(2511) «ةحيحصلا» :رظنا .ًاضيأ دمحأ هاورو :تلق .
 ) )۲ءدرتلا وه (ريشدرنلا) :يوونلا لاق .ريشدرنلاو «باعكلا :ىمسيو «فورعم بعل :ءارلا نوكسو نونلا حتفب (درتلا»

  3.ولح هانعم (ريش) و برعم يمجع (درنلا) ف

 ملو . طقف (سمغ) ظفل يف وه اهدعب يتلا ةياورلاو هتياور نيب قرفلاو «(00 /7) ملسم نم حيحصتلاو «(ريزنخ مد) :لصألا (۳)
 اهئطخ ىلع ىلوألا ةياورلا اوبسنف رخإ طيلختب اوؤاج لب ؛««بيذهتلا» ب هومس اميف الو انه ال !ةثالثلا نوقلعملا اذهل هبنتي

 !!ماقرألابو نيروكذملا ةثالثلل

 نب ريشب نب ديمح قيرط نم الإ فرعي الو «(5599/777/0) «بعشلا" نم حيحصتلاو ءأطخ وهو ؛(رخأ هجوأ) :لصألا (4)

 «ءاورإلا" يف جرخم وهو .لوهجم وهو «هنع !ننسلا» يف يقهيبلا مهنم عمج هلصو دقو «بمك نب دمحم نع ررحملا

 مت
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 ,ءىيسلا سيلجلا نم بيهرتلاو ,حلاصلا سيلجلا يف بيغرتلا) 6

 , (كلذ ريغو سلجملا بدأو «ةقلحلا طسو سلج نم يف ءاج امو
 ليم امّنإ».:لاق هي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع (حيحص) (1) 504 - 441

 عات نأ اًمإو ءَكّيِذَحُي نأ اإ كْملا ٌلماحف ءريكلا جفانو ك كشملا لياجك ِءوُسلا سيلججلاو حلاّصلا سيلجلا

 . ؛ةئيبخ ًاحبر ُهْنِم دجت نأ اًنإو كاي َقِرْحُي نأ ام ريكلا حفانو يَ حبر نم دَ نأ امإو 5 هلم

 . ملسمو يراخبلا هاور

 . كيطعي : يأ (كيذحي)

 سيلجلا ُلّثمو» : هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حّيحص) (؟) - 0

 يجاص لادك والا سيللا لكو «هجير ْنِم َكَباصأ ٌءْيَش هْنِم َكِبِصُي مَ نإ كيلا ٍبِجاص ٍلثمك حلاّصلا

 .ههناخد نم كباصأ هاوس ْنِم َكْبِصُي ْمَل نإ < ريكلا

 . يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 سو سج نم نمل لل اوسر نا : هنع هللا يضر ةفيذح نعو (فيعض) (1) 1/948 6
 . (ةَقْلَحلا

 . واد وبأ هاور

 ىلع وعلم : ةديلح لاق وح طش دم الجر ذأ ؛رلْجِم يبأ نعو (فيعض) (؟) 1794-75

 . 'ةقلحلا طْسو َسّلَج ْنَم - لَك دّمحم ِناسل ىلع هللا نعل وا لكي دمحم ٍناسل

 ی : ىلع حیحصا : لاقو هوحنب مكاحلاو . «حيحص نسح ثيدحاا : :لاقو يذمرتلا هاور

I 4Yانأو اک هللا لوس يب رم : لاق هنع هللا يضر ِدْيَوُس نب ديرشلا نعو (حبحص) (۳) -  

 ةدعِف ذعقت ال» : ةا هللا ٌلوسر لاقف يدب ةيلأ ىلع ُتأَكَناو يِرْهظ فلج ىَرْسُبلا يدي ٌتْعَضو دقو ءٌسِلاج

 3 . مِهْيَلَع بوضغملا

 ءاروا ضرألا ىلع هيتَخار عضوه : :جيرج نبا لأق :دازو «هحيحص» يف نابح نباو دواد وبأ هاور
 ."(ہرهظ

 ماقف اک هللا لوس ىلإ ٌلجر ءاج :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ح) (4) ۳۰۹۷۔۸

 00 .هدعب يتأي امك هنع يوارلاو ةفيذح نيب عاطقناو ؛يضاقلا كيرش هيف :تلق )6١
 نيعم نبا لاق كلذلو . (598/6) دمحأ هاور .ةفيذح زلجم وبآ كردي مل :- دانسإلا راد هيلعو - ةبعش لوق نع اعيمج اولفغ (۲)

 اذه يف الات 'ءةثالشلا .نوتلعملا ةلعلا هذه لهاجتو .(1۳۸) «ةفيعضلا» يف جرخم رهو ٠ .«ةقيذح نم زلجم وبأ عمسي ملا

 !!نيللعمو نيححصم نم عيمجلا اوفلاخف !!«نسح# : هلبق يذلاو

 نبا نال س لولا نذ ضیا (1963) هدراوملا» نم تطقسو ؛(ناسحإلا 2545 /نابح نيا) نم ةدايز' (۳)

 ىلع قيلعتلا زنا . ملعآ هللاو ۰ .ةرم جيرج نبا لاقو» : لصألا لعلف .؟ىرسيلا يدي : لوألا قايسلا ىور يذلا وه جيرج

 8 . ٠١( /بدألا ۳۲) «دراوسلا حیحص» يباتك
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 هس ف

 . ل هللا لوسر هاهتف ءهيف َسِلْجَيِل ّبهذف ءهسِلْجَم ْنَع لجر هل

 .دوادوبأ هاور

 ُهَل ماقف «ةّداهش يف ةركب وبأ َءاج : لاق نسحلا يبأ نب ديعس نع هل ةياور يفو (حيحص) (6)- يي

 . «اذ ْنَع یه ال ّيبنلا ّنإ» :لاقو ءهيف َسِلْجَي نأ ىبأف «٠ «هسلجَم نم لجر

 الجر مكٌدَحأ َنَمِقُي ال» : 44 هللا ل وسر لاق : لاق ًاضيأ رمع نبا نعو (حيحص) (5) ۳۰۹۹ ۹

 .هْمُكَل هللا حَسْفَي ؛اوحّسقتو اوون نكلو «هبف سِي مث هسِلْجم نم
 .هبف ُسِلْحَي ْمَل ِهِسِلْجَم ْنِم ٌلجر هل ماق اذإ رمع نبا ناكو :لاق : ةياور يفو

  ملسمو يراخبلا هاور

 َسلج كو يبنلا انيتأ اذإ انك : لاق امهنع هللا يضر ةزمس نب رباج نعو (هريغل ح) (۷)- ۳۰۷۰-۰

 . «ىهتني ثيح انّدحأ

 . «هحيحصاا يف نابح نباو «هنسحو يذمرتلاو «دواد وبآ هاور

 لحي ال» : لاق لي هللا لوسر َّنأ ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو (نسح) (8)- 701-0١

 . «امهنذإب الإ نينا نيب قرب نأ ٍلجرل

 .«نسح ثیدح» :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 .«امهنذإب الإ نْيَلْجر ّنْيَب سِلْجَي الا : دواد يبأل ةياور يفو (نسح)

 ْمكدحأ َماق اذإ» :لاق ل هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۲ -۳١۷۲-)۹(

 . هيب ُقَحَأ وهف ؛هيلإ ٌعجر ّمُث سلجم نم
 . هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور

 لجرلا» : لاق لب هللا لوس, َّنأ ؛ هنع هللا يضر ةفيذح نب بهو نعو (حيحص) ۲۳ 1880008 )9١(

 .«هسلجمب ُّنَحأ وهف ؛ عجر ّمُث هتجاحل َجِرَخ اذإف «هسِلْجَمب ُنَحَأ
 . «هحيحص) يف نابح نباو يذمرتلا هاور

 لَو هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (هريغل ح) 7094-74 )١1(

 . 'اهْعَسْوَأ سلاجملا ٌريخ# : لوقي

 .دوادوبأ هاور

 سولجلاو كي :لاق قلي هللا لوسر نأ ؛ًاضيأ ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (11) - ۳۰۷۵ - 6

 اوطغأف ؟ْمُك مثيب نإ" : ق هللا كرر لاف ا تاع تا نب ايان ام لق لوبا :اولاق . «تاقرطلاب

 ٌرْمألاو ءمالسلا درو .ىذألا ٌفكو ءرّصبلا ضع : لاق ؟هللا لوسر اي يتيرطلا نح امو :اولاق .ُهَّقَح ٌقيرطلا

 ١ .؛ركنملا ٍنَع يهنلاو ؛فورعملاب
 .دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور
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 (هجاجترا دنع رحبلا بكري وأ هل ريجحت ال حطس ىلع ءرملا ماني نأ نم بيهرتلا) 7

 هع هللا يضر هيبأ نع - نابيش نبا ينعي  ّيلع نب نمحرلادبع نع (هريغل ص) (۱) 4435 ٠1/5"

 .هُةّمّذلا نم ثب ذقف «' راجح هل سيل ِتْيِب رهظ ىلع تاب نم : الگ هللا وسر لاق : لاق

 خسنلا ضعب يفو .فلألا دعب ءارلاب «راجح» انتياور يف عقو اذكه» :(ظفاحلا لاق) .دواد وبأ هاور

 . ؟هانعمہ وهو ءةدحوملا ءابلاب «باچح#

 جر مت ن هلا وسر هنا: :لاق هنع هللا يضر باج نع يورو (حيحص) (1) ا ل

 .اهْيَلع ٍروجحَمِب سيل حطس ىلع

 .«بيرغ ثيدحاا : لاقو يذمرتلا هاور

 نم: لاق لك يلا نأ د ا ليل <

 رده هم لاف امل الر ادبنال ينس ىلع دق زير مان جال ؛0"2ليللاب انامر

 0 .يتاربطلا هاور

 : هل لاقي ٌريمأ انيلعو سراقب انك :لاق ينوجلا نارمع يبأ نع يورو (نسح) (۴) 750198-81

 : تلق ؟ًايش اذه يف :تعمس ۲یک لاف ٤ق لوس قبل راجا ذآ تي قزف اار باف «(هللاِدْبَع نب ُرْيَمُر)
 دقف لج رب يش لوح سيل تيب قؤف وأ راجل قزف تاب ن : : لاق هللا لوس نأ ٌلجر يلد : لاق .. 3

 .هةّمَّذلا هنم ْتَنِرَب دقف ؛ جري ام دب رحَلا بكر نو هّمدلا هنم تت

 .ًاعوفرن يقهيبلاو «تاقث امهتاورو ءًافوقومو اذكه ًاعوفرم دمحأ هاور

 مفت لج اعا 0 يوتشلا رَ عم تنك :لاق ًاضيأ نارمع يبأ نع يقهيبلل ةياور يفو (هربغل ح)

 ن: ایک هللا وسر لاق : ریهز لاق ّمث م: :لاق مث ءهلجرپ هبرضف هْيَلْج عقدي ام ُهَل سیلو «راتج ٍرْهظ ىلع

 يف َرْخَبلا َبكَر ْنَمو تلا هم ثري دق ؛ٌتامَق َمَقوف م ا ل

 : هلا هنم ْتَنِرَب دقف ؛َقِرَعَف «هجاجتزا

 جو

 نأ ني عر نيكس نع ا ا ر لع يعمر : يقهيبلا لاق

 . “كلذ ريغ ليقو . كي يبنلا نع لبج يبأ نب ريهز نع : ليقو ؛يلع

 .بابلا رخآ يتآلا ثيدحلا يف يتأي امك تامف عقوف :يأ (1) ٠
 را جلا تش Mg لصالا (0

 . (۲۳۳۹) ؟ةحيحصلا يف هرظنافإ ؛هريغو سابع نبا ثيدح نم تحص

 ىلإ بوسنم رهو ؛ليهستلا ةدارإ ىلع لوألاو «ةروصقم ةزْمهِب (يئانشلا) هلصأو ءواولا رسكو نونلاو ةمجعملا نيشلا حتفي (۳)
ET١ 5 .«ةلاجعلا» يف اذك . حل لا  

 ا «ئلوألا ةياورلا يف امك لجرلا نع هللادبع نب ريهز نع نارمع يبأ نع هتياور ىلع تاقثلا نم ةثالث قفتا دق :تلق (5)

 «ةحيحصلا» رظنا ءهل هجو ال ؛ضيرمتلا ةغيصب ثيدحلا فلؤملا ريدصتف ءرضت ال يباحصلا ةلاهجو :يباحص هنأ مهضعب

 .(مكم)
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 . هناجيه : (رحبلا جاجترا) و .حطسلا وه : ميجلا ديدشتو ةزمهلا رسكب (ٌراّجِإلا)

 (رذع ريغ نم ههجو ىلع ناسنإلا ماني نأ نم بيهرتلا) ۷
TVA EEعجطضم ٍلجرب ل يلا رم : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص نسح) (1) -  

 . الجو رع هللا اهّبِحُي ال ٌةَعْجِض هذه نإ : لاقو «هلُجرب ُهَرَمْعف «هنطب ىلع

 . ثيدحلا اذه يف يراخبلا ملكت دقو . "هل ظفللاو  «هحيحص» يف نابح نباو :دمحأ اوز

 نب شيعي نعو ((هريغل ح) (۲)- ۳۰۸۰ وهف تافوقعملا نيب ام ادع (فيعض)) 18١1-1 -)١(
 تيب ىلإ انب اوقلطنا» :ِْلكَي هللا لوسر لاقف ء[ةفصلا باحصأ نم يبأ ناك] :لاق يرافغلا سيق نب ةفخط
 . "انيمعطأ !ةشئاع اي» :لاق مث .انلكأف ,"ةةشيشَجب تءاجف .«انيمعطأ !ةشئاع اي» :لاقف ءانقلطناف .«ةشئاع
 اي» :لاق مث .انبرشف نبل نم سعب تءاجف .«انيقسا !ةشئاع اي» :لاق مث .انلكأف ."اطقلا لثم ةسيحب تءاجف
 :لاق] . «دجسملا ىلإ مثقلطنا متتش نإو مني محش نإ : لاق مث . انبرشف ريغص حّدقب دق تءاجف .«انيقسا !ةشئاع
 . «هللا اهي ٌةَعْجِض هذه َّنإ» :لاقف هجري يِكرَحُي لجر َءاج ذإ ينب ىلع رحگلا نم | ٌعجطضُم انآ انيبف

 . اک هللا ٌلوسر وه اذإف ٌتْرظنَف :لاق
 .هل ظفللاو «دواد وبأ هاور

 نب سيق نع هجام نباو .هركذف «يبأ ينثدح :لاق (ةمجعملا نيغلاب) ةفغط نب سيق نع يئاسنلا هاورو

 هيبأ نع (ةمجعملا نيغلاب) ةفغط نب سيق نع ؛هحيحصا يف نابح نبأ هاورو .ًارصتخم هيبأ نع (ءاهلاب) ةفهط
 . يئاسنلاك

 ٠- )۲(- 1801خسنلا فالتخا ىلع _ ةفخط وأ ةفهط نبا نع ًاضيأ نابح نبا هاورو (فيعض) -

 ةعجض هذه امنإ !بدينج اي١ :لاقو هلجرب ينضكرف «ينطب ىلع عجطضم انأو ةي هللا لوسر يب رم :لاق رذ
 هرانلا لهأ .

 سيق نب ةفهط : ليقف .ًاديدش ًابارطضا هيف برطضاو ءًاريثك ًافالتخا هيف فلتخا» :يرمنلا رمع وب لاق
 نب سيق :ليقو «(ءافلاو فاقلاب) ةفقط :ليقو «(نيغلاب) ةفغط :ليقو «(ءاحلاب) ةفحط :ليقو «(ءاهلاب)

 )١( مكاحلاو ء(١1۷۳ /118/5) ةبيش يبأ نبا اذكو ءروكذملا ظفللاب (۲۷1۹) يذمرتلا هاور هنأ هتافو ؛تلق )9071/5(

 «بعشلا» يف يقهيبلا مث ؛(١/١١۳ /۲) «خيراتلا» يف يراخبلا هلعأو «يبهذلا هرقأو ؛هححصو )٤/ ۱۷۷/  )577١ال امب

 دمحأل ةياور يف ثيدحتلاب ورمع نب دمحم حرص دقو «ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم ةياور نم هنأل ؛ ؛ حدقي

  ) 9يهو «ةفخط نب شيعي نع ةملس يبأ نع هاورف «ريثك يبأ نب ىبحي ةفلاخم ىلإ راشأو ء«يذمرتلا ةياور يهو

 يبهذلا هقفاوو هريثك يبأ نب ىيحي ىلع هدانسإ يف فلتخا هنأب ةفلاخملا هذه عقد مكاحلا نكل . .هدعب ةيتالا .
 (ةشيشد) !اهل لاقي دقو .قيقدلا قوق ناك ام وهو «فيفخ نحط :(شَجلا) و ؛خبطيف بحلا نم شجي ام :(ةشيشجلا) قفز

 .لادلاب

 . مامحلا هبش وهو ء(اطقلا) ةدحاو يه فول

 .اهدهارشل ؛حيحصلا# ىلإ اهتلقن «نطبلا ىلع عاجطضالا نع يهنلا ةلمج لصألا يف انه )6(
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 ا

 . ل يبنلا نع هنع هللا يضر رذ يبآ نع ةفهط :ليقو كك يبلا نع ةفخط نب هللادبع .: ليقو «ةفخط

 .ةللا اهضغبي ةمون هذه» :لاقو هلجرب قو هللا لوسر ينضكرف ِةَّفّصلاب متان تنك : لاق ؛دحار مهلك مهئيدحو

 ركذو . لا لل EO : لوقي نم:ملعلا لهأ نمو . ةفصلا لهأ نم ناكو

 .؟ملعأ هللاو .أطخ (نيغلاب) ةفغط» :لاقو ًاريثك ًافالتخا هيف يراخبلا

 و الار ريفا ون ذختملا ماعطلا وهو :سيحلا ْنم ةعطقلا ىنعم ىلع (ةسيحلا)

 .ةعست وأ لاطرأ ةينامث زْرَح مخضلا ريبكلا [حدقلا :(ٌسُعلا) و .قيقد طقألا ضوع

 ا وو و ا يعم ۲۸

EYنأ ىه هلك ّيبنلا نا : لكك يبنلا باحصأ نم يلجر نع ضايع يبأ نع (حيحص) (1) - نيل  

 .«ناطْيشلا سلجم : :لاقو لاو حصا نب لجرلا َسِلجَي

 .ديج دانسإب دمحأ هاور

 .رباج ثيدح نم هوجحني رازبلاو (هریغل ص) (7)- ۳۰۸۲ ۔ ۰
 و . ةديرب ثيدح نم هدحو يهنلاب هجام نباو (حبخص حا (۳)- ۳۰۸۳ ۰

 نبا اقر : .ضرلا نم نكمتسا اذإ سمشلا ءوض وه : ةلمهملا ءاحلابو ةمجعملا 2') داضلا حتفب (ٌحضلا)

 . . .؟سمشلا نول وه» : يبارعألا
PAG CEYناك اذل : لاق لب هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (4) -  

 ؛ٌلّظلا يف هّضعبو سمشلا يف هّضعب ٌراصف ٠ ُلَظلا ٌهنع صلقف ٠ -؟"'؟سمشلا يف : ةياور يفو - ِءْيَفلا يف مكدحأ

 .«مقيلف

e 1 

 نا ني قول نجي ذل هلل كوسم ىهن» :هظفلو . «دانسإلا حيحص) : :لاقو مكاحلاو (حيحص)
 .«سمشلاو

AoEَّنإو ديس ٍءْيَش لكل َّنإ» : كو هللا لوسر لاق : لاق ًاضيأ ةريره يبأ نعو (نسح) (5)  

 .«ةلبقلا ابف سلاجملا ديس

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

toةي هللا وسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (ًادج فیعض) (۱) - ۰ _  : 

 :«ةلبقلا هب َلبقُتْسا ام ؛سلاجملا ٌمركأ»

 .«(لظلا) نزو ىلع اهرسكب ةغللا لهآ دنع وه امنإ هيف فالخ الب اط رهو ؛(داضلا حتفب) : : عقو ذك : يجاتلا لاق ؟١)

 ..لمأتف .ةذاش يهف ءاهابأي قايسلاو :تلق ()
 دواد يبأ دنع نال ءانه كلذك رمألا سيلو «بلاغلا وه امك يعبات ريغ هتع يوارلا نأ زعشي هنأل قيقد ريغ ريبعتلا اذه :تلق 7

 مكاحلا امأؤ : ًاضيأ يعبات ردكتملا نبا نإف . . .لوقي ةريره ابأ عمس نم ينثدح :لاق زدكنملا نب دمحم قيرط نم (4411)

 . (۸۳۸) «ةحيحصلا» رظنا . ةلولعم اهنكل ىرحأ قيرط:نم هاورف
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 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

  )1( - Af fTيو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نا نع يورو (فيعض) 9

 هةلبقلا هب َلِْفَتْسا ام ؛ سلاجملا فرش ناو ًافرش ِءْيَش لَك ”

 . لاقم نم ملست ال هذه ريغ ثيداحأ هيفو . يناربطلا هاور

 (اهلضف يف ءاج امو ''مأشلا ىنكس يف بيغرتلا) -۹

 انل كراب هللا : لاق ل هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (1) 7085 ۷
 [انل] كرابو ءاّمماش يف انل كراب َّمِهّللا» :لاق ؟؟"اندْجَت يفو :اولاق . هانَمَي يف انل كراب "مهللا] ءاّنماش يف
 . «ناطيشلا ُنرق جري  اهنم :لاق وأ -اهيو ءُنَتفلاو ٌلزالزلا كلانه» : لاق ؟اندْجَت يفو :اولاق .هاَنَِمَي يف

 .«بيرغ '*[حيحص] نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ْديصَيَس١ : لل هللا وسر لاق :لاق - هللادبع وهو - ةلاونع نبا نعو (عيتبص) (0- عيرال_ 48
 وسر اي يل رخ : :ةلاوح نبا لاق . «يقارعلاب ٌدْنْجَو ِنَمَيلاِب انجو «ماشلاب ٌدْنُج ةدنِجُم ادانجأ اونوكت نأ ٌرْمألا

 نإ اًمأف ءوِدابع ْنِم تريخ اهيلإ يَتْجَي ءوضزا ني هللة هاف ماشلاب كيلع» :لاقف .كلذ ُتْكَرْدَأ ْنِإ !هللا

 .ههلغأو ماشلاب يل (لّفكت : ةياور يفو) لكوت هللا ناف ٠ “)ی رذُع ْنِم اوقشاو ءمكَمَيي ْمكِيلعف مّ أ

 . «دانسإلا حيحصا : :لاقو مكاحلاو ؛؛هحيحص) يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

HÎىقبت كنأ ملعأ ولف هيف نوكأ ًادلب يل رخ !هللا لوسر اي : 0  

 يف هللا لوقي ام يردتأ» : لاق «ماشلل يتيهارك ىأر املف .«ماشلاب كيلع» :لاقف . ًائيش كرف نع ْرمْخأ مل
 ) . .يدابع نم يتريخ كيف لخدأ «يدالب نم يتوفص ِتنأ !ماش اي : لوقب لجو زع هللا نإ ؟ماشلا

 2”ةديج امهادحإ «نيقيرط نم يناربطلا هاور

 رظنا .نالقسع ىلإ نيطسلفو ندرالاو ايروس لمشيو ء(برعلا ةريزج) هبش نم يلامشلا ميلقإلا ؛ففختو ءةزمهلا نوكسب )١(
 . «؛نادلبلا مجعم»

 يف جرخم وهو ؛هيلإ هوزع فلؤملا تاف امم وهو ؛هل ةباور يف ًاضيأ يراخبلاو (يذمرتلا) نم بيوصتلاو ؛(كرابو) :لصألا (؟)
 ةلقن درجم مه امنإ «قيقحتلاو ثحبلا نونسحي ال ةدلقم مهنأل «ةثالثلا نيقلعملا هلك كلذ تاف امك «255141) «ةحيحصلا»
 .(5) قيلعتلا يف يتأي امك

 (8) مقر ؛ماشلا لئاضف جيرخت# يباتك رظنا . .هريغو يناريطلل ةياور يف امك (انقارع) : يأ قفز

 .مهتداع فالخ ىلع - ةثالثلا نرقلعملا اهكردتسا دقو :(594) «يذمرتلا» نم اهتكردتساو «لصالا نم تطقس :ثلق )٤(
 فلؤملا تافو . ًايناث «ءالمإلا ةلاجع» ةطساوب اهوكردتسا مهنإ مث !ًالوأ نيتفوكعم نيب اهورصحي مل قيقحتلاب مهتٹادحل نكلو
 . قبالا ردصملا رظنا .«نتفلا» يف هوحن جرخأ هنإف ء(يراخبلا) ل هوزع

 .«ةلاجعلا» يف اذك .اهكرتي : :يأ ؛ليسلا اهرداغي ءاملا نم ةعطقلا وهو :(ريدغ) عمج (ناردغلا) اذكو «نيتمضب 2(
(DDلفكت هللا نإ» : ةلمج + هرخآ نم تقذحو ءدارملا مهفو قايسلا ةرورضل انه اهكرتل تررطضا ءاهدهاوشب ةحيحص ةلمجلا هذه  

 .[قباسلا ثيدحلا] «حيحصلا» يف اهرظئاف « لک هلرق نم اهتحصلو ًالوأ قايسلل اهئافانمل « ؛هلهأو ماشلاب يل
 . (8199/6) ؛ةفيعضلا» و ء(عساتلا ثيدحلا) «ماشلا لئاضف ثيداحأ جيرخت# رظنا (۷)
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 يف موي اق هلأ: يلا نع هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعو (هريغل ص) (60-6- ۰

 .«نمّيلاب ٌدنجو «يتارعلاب ٌدْنُجو «ماشلاب دج ةدّنجم ًادانجأ اونوكت نأ ّنوكشوت !ٌمانلا اه اي :لاقف سالا

 ةريخ هاف ماشلا كل ٌراتخأ يّنِإ» :لاق .يل ْرَتْخاَ نامزلا كلذ ينكرذأ ْنِإ !هللا ٌلوسر اي : ةّلاوَح نبا لاقف

 ناف .ِهِدُغ نم تنبو هيَ ْقَحَْيلَ ىبأ نمف . هقلَح ْنِم ةَتوفص وقص اهنلإ يتب «هدالپ نِ هللاٌةَوْفَصو «َنيملْسملا
 .ههِلْهأو ماشلاب يل لّمكت دق هللا

 'تاقث هتاورو «يناربطلا هاور ۰

PAر ت د ا و او جنم در“  

 دّنجي» : اک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ب ةلئاوأ نعو (هريغل ض) (0) نك ا

 رج اللا لوزا ٌلجر لاقف : «برفملاب ٌدنجو قرب در ماعلا داو ءِنَمِيلاب ٌدنج ءادانجأ سانا

 . ؛ماّشلاب ٌكيلع» : لاق ؟يترُم مات كلذ أف «كلذ كرد يّلعَلف تاش يَ ينإ ٠ يل

 . ةنسح اههادحإ نيقيرط نم يناربطلا هاور

 امو يلب نب ؤاعمو ناما نِ يدب لوقب ا هلا لوسو ُثعمس : :لاق هنع هل ةياور يفو (هريغل ص)

 دالب ة ةَوْفَص اهّنإف ؛ ماشلاب کیلع» : لاف ؛ماشلا ىلإ ًاَمْوأف ؟هالأس م ءماشلا ىلإ ًاَمْوأف رو

 1 .«هلْهأو ماشلاب يل لفك هللا نلف وردم نم شلو مي حليف نبأ نمف ءهِقْلَح نم تریخ اهلی هلل

 لكك هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (ةريغل نص) (5)_- ۳۰۹۱ _ ۲

 ٌرارشأ ضرألا يف ىقيو 0 د رجاهُم مهُمَرلأ ضرألا ٍلهأ ٌرايخف رجه دعب ٌةرجه نوكتس» :لوقي

 «ريزانخلاو ةدرقلا عم ٌرانلا مهرشحتو هللا ٌنسْفَت مهُرَدْفَتو «مهوُضَرَأ مهظفلت اهيهأ

 اذك . 0 E هع وا نع هادو ءادر

 !(2لاق

 تحت ني عر بانكلا مخ ناك كبر ين : لاق ا ّيبنلا نع هنعو (حيحص) (7) 8047444“ |

 1 .«اشلاب نفل و نإ امیإل ناو الا ءماشلا ىلإ هب درع ؛ٌعطاس رون وه اذإف «يړ لبناف ءيتتاسو

 !دحأ هقثوي ملو .«هقرعأ ال" : متاح وبأ لاق «كيرش نب ةلاضف هيفؤو 9 ١ ) يمشيهلا هعبتو !لاق اذك 222

 Me رقد نع رع امل هددت اع تاير e E ميجلا حتفب (۲)

 .«ةياهن» . هب

 هل وري ملأ «(يرصنلا حلاص نب هللادبع) 21١-011( /4) هدنع هيف نأل نيخيشلا طر ىلع سل هنأ ىلإ فلؤملا ريشي ريشي (۳)

 نس نإ ءًاضيآ ارهشا قيرط نم (4451/5) هدنع وهو HE او

 تاطيلخت نمو !!ورمع نبا نع ةريزه يبأ نع هاور مكاحلا نوكي نأ )١/۲٠۵( ؛هتلأجع» يف ركنأ هنأ يجاتلا خيشلا ماهوأ

 امك رخآلا مقرلاب هدنع اذه امنإو .٠٠ . .بشوح نب رهش هيفو» :اولاقو لوألا مقرلاب مكاحلل هوزع مهنأ مهطبحخو ةثالثلا

 iS و ب يكتمل «مكاحلا اهححنص يتلا قيرطلاب مهلهجت هرفعض مهنإ مث . مدقت

 )i .)۴۲١۳ ؟ةحيحصلا»
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 .'امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ««طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . يصاعلا نب ورمع ثيدح نم دمحأ هاورو (هريغل ص) (8)-04

 ٌمئان انآ انيب» :لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (4) 5 ١44"

 . ؟ماشلاب ُنِفلا قت نيج ناميإلا نإو الأ «ماشلا ىلإ هب َدِمُعَف يسأر تحت ْنِم لمُتْحا باتكلا دومع ٌتيأر

 1 .«حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 كيلر لاق ل ٌيبنلا نع هنع هللا يضر [ًاضيأ] ةّلاوَح نب هللا دبع نعو (فيعض)(1)- 18١5-6

 نأ انما «باتكلا دومع :اولاقف ؟َنولمْحَت ام :ٌتلق ٠ ةكئالملا لمحت ٌةَولؤل هناك ضب ًادومَع يب يرن ةَ

 نم "یل لجو رع هللا َّنأ تنظف «يئداسو بحق نِ سلتا باكا ةومع ثبأر ملان ان انيبو «ماشلاب ُهعَضَن

 !هللا لوسر اي : ةلاوح نبا لاقف . «ماشلاب عضو ىتح ؛ّيدَي نيب ٌعطاس ٌرون وه اذإف «يرصَبهُتمَبْنأِ «ضرألا لهآ
 . ؟ماشلاب كيلع» :لاق .يل رخ

 . "تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 هللا ةوفص ٌماشلا» : لاق ايب ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (ًادج فيعض) (۳)- 1807 5

 ءاهريغ ْنِم اهلخَد ْنَمو ءوطَخَسِبف ؛اهريغ ىلإ ماشلا ّنِم جّرَخ ْنَمُف «هدابع ْنِم ةتوفص يبجي اهيلإ «هدالب ْنِم

 لاقو .هنع رماع نب ميلس نع «- هاو وهو  نادعم نب ريفع ةياور نم امهالك ؛مكاحلاو يناربطلا هاور

 .لاق اذك .«دانسإلا حيحص» : مكاحلا

 نم ةّوبنلا ىلع ْتَْرَن» : لاق ةَ هللا لوسر َّنأ ؛نادعم نب دلاخ نعو (فيعض) (4) - 18048 10

 ١ . دبا هلأ عجزت مل ٌنُهادحإ ْنِم تَجرخأ ناف ءماشلاو «ةنيدملاو َةكَم : ّنكامأ ةثالث

 “قب ةياور نم «ليسارملا” يف دواد وبأ هاور

 ماشلا لهأ» : ايب هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (فيعض) (2)- 1804-4

 يف وهف ؛نئادملا َنم ًةنيدم َلْرَن ْنَمَف «نوطبارم ةريزجلا ىَهَتْنُم ىلإ مهؤامإو مهُديبعو مهيرارذو مهُجاوزأو

 .«داهج يف وهف روغتلا َنِمًارْغَت وأ «طابر

 «ةفيعضلا يف جرخم وهز ءهفعضل هتفذحف «(اماشلاب نمألاف نتفلا تعقو اذإ» :يناربطلل ةياور يفو) :لصألا يف انه )١(

 .٠ .نسحا :مهلوقب فيعضلاو حيحصلا اولمشف مهيبل ثيدح يف مهبر نيقتم ريغ مهتداعك نوقلعملا انه طلخو .«(59/95)

 ! !فيعضلا ةبتر نم اوعفرف اومركتو ؛ هتبتر نم هولزنأف «حيحصلا ىلع اوراجف !!زييمت نود

 . هكرت : هنمو رمألا نع ىلخت :لاقي (۲)

 . )1۷۷١( «ةفيعضلا7 يف جرخم وهو ءانه "حيحصلا يف تباث هضعبو «(۲۷ ص) ؛ماشلا لئاضف# يف هتنيب رظن هيف (۳)

 « ةثالثلا نيقلعملل بيجع طلخ انه عقوو .«ليشارملا» ل ةسؤملا ةعوبطم يف ثيدحلا دجأ ملو ؛فورعم سلدم ةيقب :تلق (4)

 «نيثيدح دعب يتالا ميرخ ثيدحل مهجيرخت نيع وهو «هريغو دمحأل هوزع ةهج نمو ..'نسح لسرم) :اولاق ةهج نم مهف
 !!اذه نع اولفغ عبطلل براجتلا حيحصت نع ىتح مهزجعلف

 لا



 را وا «ثيدحلا نسح وهو u هاور

 همسي ملو ؛ءادردلا ٰيبأ نع هثدح

RE 4o4۹نومي هلا دوسر لاق :  

 . هيلع اهتحنجا ةطساب محلا ةٌكئالم نإ | ؛ماشلل ىبوط# : ةَدْنَع

 . (هحيحصاا يف نابح نب باو ءهححصو يذمرتلا هاور

eR (ًادجت فيعض) هلا لوس :هظفلو !”حيحص دانسإب يناربطلاو )3(- 18٠ - ٠١ 

 «هيلع هّيمحر طسابل ّنمحرلا َّنإ» : لاق: ؟هللا ٌلوسر اي هلام : انلق . ؛ماشلل ىبوط» .

PAT >هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع هللادبع نب ملاس نعو (حبحض) (11) -  

 ؟هللا لوسر ايان مات امب :انلق :لاق . «ّسانلا رْشْحَت َتْوَمّرْضَح نم ران ِنامَلا رخآ يف مُكيلع جريس :5

 1 ! . ؟ماشلاب مكيلعا : لاق

 أ. ؟حيححص نسح ثيدحال : : يذمرتلا لاقو ««هحیحص يف نابحأ نب باو «يذمرتلاو دمحأ هاور

 : لوقي قو هللا لوس مس هنأ ؛هنع هللا يضر كتاف نب ميزخ نعو (فيفض) (۷) - ۱۸۱۱ - ۱

 « وتوم ىلع اورق ن مهام ىلع مازسو یا ئياهب نم مهب أي ؛هضرأ يف هلا طوس ماعا مما

 .«"ةَمَعوًامهالإ اوتوميالو

 ۰ ا تاقث امهتاورو - باوصلا هلعلو - او هک اعم ناقل اور

AVL fofةَمَحلَملا "موي : لوي 4 هللا لوسر حمس هنأ ؛ءادردلا يبأ نعو (حيحض) (۱۲) -  

 َنيملسنلا E ؛(قشمد) : اهل لاقي ٌةَئيدَم اهيف ؛(ٌةَطْوْغلا) : اهل لاعب ٍضْرأب نيملسملا طاطْسُم ىرْبكلا
00 

 . المو

 .ةدانسإلا ak :لاقو لا هاور

 .نيملسملا عمتجم : يأ ؛ءافلا مضب «نيملسملا طاطسف» : هلوق

 (ةريطلا نم بيهرتلا)-

 كرش ٌةريطلا» :لاق ل هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نع (حيجص) (1) ۳ ١48

 ًاريثكو «يمثيهلا عنص كلذكو ءهيف يناربطلا خيش نع رظنلا ضغ نع أشن - ةثالثلا هيلع هدلق  هنم شحاف مهو وهو «لاق اذك (1)
 تنك امك ٠ E مهتم هيلإ راشملا خيشلاو «ةمدقملا يف هيلع:تهبن تنك امك كلذ ناعنصي ام
 8 .«حيحصلا» يف بابلا اذه يف ظوفحملا هظفل رظناو . .(908) «ةحيحصلا» يف هتنيب

 ےس كف لو ملسم نب ديلولا سيلدت عوفرملا ةلعو ««ريبكلا يناربطلا# نم حيحصغلاو «(امغ الو ًامه ال) :لصألا (؟5)

 . (17) ةفيعضلا" يف جرخم وهو !ةلهجلا
 دواد وبأ.ءاور دقق ؛ةمجنلا فلوملا دعبأ دقو «فيعض هدنسو .(كردتسملا» نم حيحصتلاو ء(يف) :ةرامع ةعبطو لصألا (9)

 ثيدحلا) ؛ماشلا لتاضق» يف جرخم وهو «حيحص امهدنسو ... .ىربكلا ةمحلملا موي:نيملسملا طاطسف» : ظقلب دمحأو
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 . كوت هيي هلا كلو ءالإ ات امو كرش ةريطلا كرش ٌةرّيطلا

 نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو ««هحيحصا يف نابح نباو «يذمرثلاو « هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 الإ انم امو :ريدقتلاو «رامضإ ثيدحلا يف» :هريغو '''يناهبصألا مساقلا وبأ لاق» :(ظفاحلا لاق) . «حيحص

 الو هللا ىلع لكوتي نم لك بلق نع كلذ بهذي هللا نكلو «هتمأ بولق ينعي ؛كلذ نم ءيش هبلق يف عقي دقو

 هرخآ ىلإ .«. . .انم امو» : هلوق نأ هريغو يراخبلا هركذ ام باوصلاو «يناهبصألا ظفل اذه .«كلذ ىلع تبثي

 برح نب ناميلس ناك» : ليعامسإ نب دمحم لاقو :(يباطخلا لاق) . عوفرم ريغ جردم ؛دوعسم نبا مالك نم

 يراخبلا نع يذمرتلا ىكحو .«دوعسم نبا لوق هنأكو كي هللا لوسر لوق نم سيل :لوقيو فرحلا اذه ركني

 . "اذه وحن برح نب ناميلس نع ًاضيأ
 اک هللا لوسر تحمس :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ةصيبق نب نَطَق نعو (فيعض) (1)- 1817-5

 .«تْبجلا ّنِم ؛ٌقارطلاو ٌةَرَيطلاو ةفايعلا» :لوقي

 . ؟هحيحصا يف نابح نباو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 نود نم دبُع ام لك : ميجلا رسكب (تبجلا) و] .«طخلا :(ةفايعلا) و ءرجزلا : (قرطلا)» : دواد وبأ لاقو

 .[۳۲ /انه ىضم] . هللا

 لاني ْنَل» : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (هريغل ح) (۲)- ۳۰۹۹ ٥

 ر رفش نب یو ذآ تارا نیک یم للا تاجر لا

 . [باب -۳۲ ىضم] . تاقث يناربطلا يدانسإ دحأو «يقهيبلاو يناربطلا هاور

 (ةيشام وأ ديصل الإ بلكلا ءانتقا نم بيهرتلا) 41

 نما :لوقي لب هللا لوسر ُتعمس :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) 57-700١ )١(

 . «ٍناطاربق موی لك هِرْجأ ْنِ م صني هّلإف ؛ةّيشام وأ ِدّْيَص بلك الإ ًابْلَك ىتْفا

 . “يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 ْنِم موي لک صقت “ هاتيراض ْوَأ ةب ةيشام بلك سل ًابلك ىنتقا ِنَم : لاق ةا يبنلا نأ : يراخبلل ةياور يفو
 موي لك مهِلَمَع نم صفت ؛ٍدئاص بلك زا ةَيشام َتْلَك الإ ًابلك اودا راد لهآ امثأ» : ملسملو .«ناطاريق هلمع

 . «ناطاريق

 كسمأ ْنَم» : كلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۷ 81٠١١ _)١(

  لصألا يف ناك اطنخ هنم تححصو ا( 1/1) ؟بيهزتلاو :بيغرتلا# هباتک يف 000

 ا و ا تان 1 ) ؛ةحيحصلا ثيداحألا» يف نيبم ره امك ا هلوق نم عوفرم هنأ يدنع حجارلاو :تلق ()

 : .ةمث هتلع تركذو «مهريغل ًاديلقت كانه هونسح امك ةلهجلا هنسح ثيدحلاو ؛كانه قبس امم ةدايز )(

 : لاق هنأ الإ ؛(١۸٤٨) يراخبلا دنع وهو ؛«صقتي هنإفا :هدنع سيل ءهرخآ ىلإ ٠ . . صقن» :لاق هنأ الإ ؛هل قايسلاو :تلق ()

 , ةلثمأ هل ىضم دقو !نيتياور نف ثيدحلا قفل فلؤملا نأ ودبي هنمو . ؛ايراض وأ ةيشام بلك الإ»
 . (حتف 544) يراخبلا نم بيوصتلاو ؛(ديص) :لصألا (4)
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gor 
 .«ةيشام وأ ثْزح َبْلَك الإ ؛ًطاريق موب لك هِلَمَع نم صُقنَي هاف الك

 : 3 . ملسمو يراخبلا هاور

 ناطاربف رجا نم صب لف ؛ٍضْرَأ الو ةّيشام الو ٍدْيَص ٍبْلكب سيل ًابْلَك ىَنَدْقا نم : ملسمل ةياور يفو

 .«موي لك
a O ET YT Heهللا ذيع  Eةاصفا مقرب نكمل تإ : ناو ةيعادللا  

 اهنم اولتقاف ءاهيثقب ُتْرمأل ممألا َن ةكأ بالكلا نأ الو : َلاقف ُبْطْخَي وهو ل هللا لوسر ِهْجَو ْنَع ةرجشلا

 نا يَ لَ الإ طارق موي لك مهل نب قنا بلك نوني تيب يله نِ امو ميه وسا لک

 ٣ . منغ بلك وأ ثخ

 1 تلك الإ ًابأك اوذخُنا موق ْنِم أمو» :لاق هنأ الإ ؛هجام نباو «(نسح كثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . «ناطاربق موي ّلك مهروجأ ْنِم صن الإ ؛تْرَح َبْلك وأ هِدْيَص َبْلك وأ «ةّيشام

 يف ةا ليربج هي هللا لوسر ٌدعاو :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيححص) (5) 81١1-8

 ُكِلخُي ام» :لوقي ونهو ءهِدَي نم اهحّرطف ًاصع هديب ناكو :ثّلاق «هئأي ْمّلو ٌةعاسلا كلت ثَءاجف ياب نأ ةعاس

 : ام هللاو :ٌتلقف. .«؟ٌُبْلكلا اذه لحد ىتم» :لاقف ؛هريرَس تحت بلك ٌوْج اذإف َتَمَا َمُن .هلّسُر الو هّدعو هللا

 :لاقف ل : ا هللا وسر هل لاقف لك لير هَءاجف . جرْخَأف هب رمأف ؟ُتيرد

 .ةروصالو ٌبْلك هيف ًانْيَب لخذت ال ان كيب يف ناك يذلا ُبلكلا ينعم

 .ملسم هاور

  )( - Tofa Eلا لئلا ىلع لرب ییا : لاق هنع هللا يضر ةديرب نعو (حبخحصل .

 «ٌبْلك هيف انيَب لخدن ال اَّنإ) :َلاقف :؟ٌَكسَبَح ام» .

 ٣ .؟حيحصلا» ةاور هتاورو ءدمحأ هاور

 a a E ىلا شرا عصا 10/11 ا

 : جا اب ی ناك هلأ الإ هيف تنك يذلا كيلا فيلم لد نکا نا يتب مي ملف ةحرابلا كيت تنك يت نإ :لاقف

 بابلاب .يذلا لاثمتلا سأرب رمق .ٌبْلَك ٍتيبلا يف ناكو ؛ليئامت هيف رن مارق ٍتيبلا يف ناكو ءلاجرلا ٌلاثمت

 بلَكلاب ز رمد «ٍنطو ٍنيَنَذَنم ٍنيتداسو هلم لّعْجَيو < ءغطقيلف رتسلاب مو «ةرجشلا ةئيهك ر ريصيف ْمَطَتبلَف

 .«َجرْخأف هب رمأف ءهل ٍدَضَت تحت نحلل وأ ٍنْيسُحلل اورج ٌبلكلا كلذ ناكو لب هللا وسر لعق . «جرخیف

 يف ناٻح نباو يئاسنلاو ««حيحص نسح ثيدح» :لاقو هل .ظفللاو:- يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ٤ .[۳۳ /انه ىضم] . ا

 . عاتملا هيلع دضني هنأل ؛ريرسلا وه : ةمجعملا داضلاو نونلا حتفب (دّضّتلا)

T1 4Yكي هللا لور ىلع ُتلخد : هتع هللا يضر ديز نب ةماسأ نعو (حيحص نئسح) (۷)  

 ليربج هل ادبف .. . هنويب نيب بلك ورج اذإف .«ثالث ذنم ليربج نيتأي مل» .:لاقف ؟هل ام ُهتلأسف :ٌةباكلا هيلعو
 الو ٌبلك هيف ًانيب ٌلخدن ال انأ» :لاقف .«؟ينثأت مل كل ام» :لاقف ل هللا لوسر هيلإ ٌنشهف «مالسلا هيلع و 5 30 4 5 5 فالس 9” 2
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 .؟ريواصت '

 هذه ىور دقو .هوحنب ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاورو .؟'حيحصلا» ين مهب جتحم هتاورو «دمحأ هاور

 . ةيافك انركذ اميفو «ةبراقتم ظافلأب ةباحصلا نم دحاو ريغ ةصقلا

 (ةدع باحصألا ريخ :يف ءاج امو ءطقف رخآ عم وأ هدحو لجرلا رفس نم بيهرتلا) ۲

 ٌسانلا نأ ول» :ِيك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (۱) ۳۱۰۷ 448

 .«هَدْحَو ٍليَلِب ٌبكار راس ام ُّمَّلَعأ ام ِةَدْحولا َنم َنومّلعي

 . (هحيحص) يف ةميزخ نباو «يذمرتلاو يراخبلا هاور

 لاجرلا يتنَحُم ةي هللا لوسر نّعَل» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ركنم) 1818-14 )1١(

 . هدخو ةالفلا ّبكارو «لاجّرلاب تاهّبشتملا ءاسلا نم ِتالّجّرتملاو ءِءاسّنلاب َنوهَبَسَتب نيذلا

 .[1/سابللا ٠۸ ىضم] .«حيحصلا# ةاور هتاور ةيقبو «دمحم نب بيطلا ةياور نم دمحأ هاور

 تس ني موق الجر نا ؛هدج نع هيبآ نع يعش نب ورمع نعو (عيحص نسح) (1) 18-6
 ؛ٌناطيش ٌُبكارلا» : ا هللا لوسر لاقف .ًادحأ ُتْبِحَص ام :لاق .:؟َتْبِحَص نما : ةا هللا ٌلوسر هل لاقف

 .1ُبُكَر ُنالثلاو «ٍناناطيش ٍنابكارلاو

 ةميزخ نباو «يئاسنلاو «هنسحو يذمرتلاو دواد وبأو كلام هنم عوفرملا ىورو «هححصو مكاحلا هاور

 نيرفاسملا نم ةثالثلا نود ام نأ ىلع ليلدلاو «نينثالا "رفس نع يهنلا باب» : هيلع بوبو ؛هحيحص» يف

 : يأ «ناطيش» : هلوق ىنعم نوكي نأ هبشيو «ناناطيش نينثالاو ناطيش دحاولا نأ ملعأ دق هك يبنلا ذإ ؛ةاصع

 . ىهتنا «نجلاو سنإلا ةاصع : هانعم #نجلاو سنإلا نيطايش# : هلوقك صاع

 ٌدجاولا» : لاق دا هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) () 7104-75

 .«ٌبكَر ةثالثلاو ناناطْيَش ٍنانثالاو «ْناطْبش

 . ؟ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ةباحصلا ٌريخ» : لاق ةا يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (۲) - 1814 451/

 هدحاو ريغ هقثو دقو ؛«حيحصلا؛ لاجر نم سيل ؛يرماعلا وهو ء(نمحرلادبع نب ثراحلا) ۲٠۳( /) هدانسإ يف :تلق ()
 مهقرط نم ءيش يف سيل نکل ءفلؤملا كلذ ىلإ راشأ امك ةباحصلا نم عمج نع ةظوفحم ةصقلاو ءدحاو الإ هنع وري ملو

 يناربطلا ةياور هيوقي الو ؛طقنلاب هيلإ ًاريشم هتفذح كلذلو : لقألا ىلع ذاش وأ ءركنم وهف ««لتقف هب رمأف» :بلكلا يف هلوق

 لاق» : هظفلو . . يرمعلا ديزي نب دلاخ قيرط نم (۳۸۷ /۱۲۵ /۱) «ريبكلا مجعملا» يف هدنع اهنإف «فلؤملا اهب بقع يتلا
 يرمعلا نإف ©. . .لتقف يي يبنلا هب رمأف بلك : تلقف ؟ةماسأ اي كل ام :لاقف .تحصق يسأر ىلع يدي تعضوف : ةماسأ

 ةبتكم /190-181) «فافزلا بادآ» و ءانه «بيغرتلا حيحص» رظناو .(719/8) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛باذك اذه

 ١ . (فراعملا

 .[يتايصو] فيعض وهو .٠« . .ةعبرأ ةباحصلا ريخ» : سابع نبا ثيدح ىلإ كلذب ريشي 7
 . قايسلا هيلع لدي امك هتيثأ ام باوصلاو :(191/4) ؛ةميزخ نبا حيحص" ةعوبطم يف اذكو ؛(ريس) :لصألا ()
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 .«ةلق نم ًافلأ رشع انثا َبّلْعُي "”نلو «يفالآ ةعبرأ شويجلا ٌريخو هقنم برأ ' "ايارسلا ري هيخو ٌةعبرأ

 نسح ثيدحاا :يذمرتلا لاقو ««امهيحيحصا يف نابح نباو ةميزخ باو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 . ًالسرم يرهزلا نع يور هنأ ركذو .“ "[مزاح نب ریرج ريغ] دحأ ريبك هدنسي الو «بيرغ

 (مرحم ريغب اهدحو رفاست نأ نم ةأرملا بیهرت) -

EEAالد": للك هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ٍديعس يبأ نع (حيحص) (1)- مالم  
 وأ را ءاهوبأ اهعّمو الإ ًادعاصف ف ٍماَيأ ثالث نوکی ًارَمَس فاست نأ ٍرخالا مويلاو هللاب ُنِموَت ٍةأَرمال لحي

 | .«اهنم ٍمَرْحَم وذ ؤآ ءاهنبا وأ ءاهجوز

 .هجام نباو قا دواد ناو ملسمو يراخبلا هاور

 هز وأ اهنم ٍمَرْحَم وذ اهَعَمو الإ رهدلا نم ِنْيَموي ٌةأرملا رفاسُن ال» :ملسمو يراخبلل ةياور يفو
 ٍةأرمال لح ال : لاق هللا وسر أ ؛ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (1)- نك 05

 . «اهنم ٍمرَْم وذ اهعّمو الإ اثاث رفات نأ رخآلا مويلاو هللاب نمو

 .دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

EVةارثال ليال ؛ هي هللا ٌلوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 060-7117 -  

 . ؛اهيلع ٍمّرْحَم يذ عم الإ ةليلو موي ةريسم ٌرفاست رخآلا مويلاو هللاب ن نموت

 f ةريسما : ةياور يفو (حيحص)
 ٠ «اهنم مَرْخَم وذ لجر اهعَمو الإ ةليل ةريسما : ىرخأ يفو (حيحص) .

 م نيمو يف ةميزخ نباد ء٤ «هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ءملسمو يراخبلاو «كلام هاور

 ..ةلعاف ىنعمب ةليعف «ليللاب يرست اهنأل هب تيمس «شيجلا نم ةعطقلا يهو (ةيرسلا) عمج )0(

 1 . (الو) : يذمرتلا ظفلو ءهريغو «دواد يبأ» نم بيوصتلاو «(ملو) :لصألا (۲)

 ةعبطلا يف هتققح امك حجنارلا وهوا . .هلسرأف دعس نب ثيللا هفلاخو .ءيش هظفح يف زيرجو )١950(. «يذمرتلا» نم ةدايز .(۳)

 . (985) ؟ةحيحصلا» نم يناثلا دلجملل ةديدجلا

 نبا دنع وهو ؛يذمرتلاو دواد يبأو ملسم يف وه امنإ «كش الب «يراخبلا» يف سيل لوألا ظفللا» :(؟/105) يجانلا لاق ()
 . «(رهدلا نم) : هلوق نرد ثيدح يف هرحن ًاضيأ ناخيشلا هاورو «ملسملف يناثلا هظفل امأو ؛؟ةأرملإ رفاست الا : ظفلب هجام

 ءالهج وأ ًادمع ءازقلا ىلع ةقيقحلا ةيمعتو سيلدتلا نع اوعروتي ملف ٠ «قيقحتلل نوعدملا ؛ةثالثلا نوقلعملا امأو : تلق

 ثيدح هيفو ءيجانلا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي لوألا مقرلاو !۸۲۷(1۹) ملسمو غ(1910١) يراخبلا هاورا :اولاقف

 يف رخا ثيدح ىلإ ريشي يناثلا مقرلاو :«مزحم وذ وأ اهجوز اهعم الإ نيموي ةأرملا !رفاست ال» : ظفلب ادجب ارصتخم بابلا

 اورتغا مهو ¿۴(0 /۱۳۳۸) ىرخألاو ۰ ) ملسم دنع ىلوألا ةياررلا مقر باوصو !رجفلاو زصعلا دعب ةالصلا نع يهنلا

 ,EEN يف ءاج يذلا ثيدحلا نم فرط ىلإ ريشب هنأل قيقد ريغ وهو «(يقابلادبغ داؤف ذمجم) هعضو يذلا مقرلاب

 !تاحالطصالا هذه لثمل نرهبتني ال مهلهجو مهتئادحل مهر !؟ةالصلا» يف هيلإ راشأ يذلا فرطلا مدقتو

 ؛ةفيعضلا# يف كلذ نايبو ءانه نم اهتفذحف «ةذاش يهو .«ًاديرب رفاست نأ : ةميزخ نباو ذواد يبأل ةياور يفوا : لصالا يف انه :(0)

 . !حيحصتلاب اه ولمشف ةث ةثالثلا ةلهجلا امأو (۷۲۷) ٠
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 (هتباد بکر نمل هللا ركذ يف بیغرتلا) ع

 نكي هللا ٌلوسر اتلمَح :لاق هنع هللا يضر يعازخلا سال يبأ نع (حيحص نسح) (1)- ١ - ۳١١١
 هتوزذ يف الإ ريعَب ْنِم اما :لاقف . هذه انت نأ یر ام !هللا لوسر اي :انلقف جلب ةقدلا ليا نم لإ ىلع
 َّوَع هللا ٌُلِمْحَي امّتإف ٠ ءْمُكِسفْلأل اهونهتنا م هللا ْمكَرمأ امك اهومشبر اذإ ٌلجو ّرع هللا شا اورُكذاف «ٌناطيش
 . الجو

 .«هحيحصا يف ةميزخ نباو «يناربطلاو دمحأ هاور

 نع تزجعو تيعأ دق اهنأ : ءانعمو ؛ةلمهم ءاح اهدعب ماللا ديدشتو ةدحوملا مضب وه (ِحْلُب) : هلوق

 نيسلاب - سال يب أ! مساو .كرحتي نأ ردقي ملف ايعأ اذإ ؛ اهديدشتو ماللا فيفختب (لجرلا حّلَب) : :لاقي ءريسلا
 . اذه امهدحأ للي يبنلا نع ناثيدح هل «دايز : ليقو «"ةَمَتَع نب هللادبع  ةلمهملا

  )1( - I4 VYلوقي هابآ عمس هنأ ؛يملسألا ورمع نب ةزمح نب دمحم نعو (حيحص ننح) :

 نع اورصَقَت الو لجو رع هللا اوُمَسف اهومّثيكر اذإف «ٌناطيش ريعب ّلك ىلع» :لوقي ةَ هللا لوسر ثعمس
 ؛مُكِتاجاح .

 .ديج امهدانسإو يناربطلاو دمحأ هاور

 ىلع قرأ كك هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نع يورو (فيعض) (1) 1816 - 44

 يث ؛ةدحاو هللا لاهو ءًثالث هللا حّبسو ثالث هللا محو ءًاثالث لک هللا وسر ربك اهيلع ىوتشا الف «هباد
 لجو َّنع هللا َلَبْقأ الإ ؛ٌتْعَص ام عّنَصف هتّباد بكري ءیرما نم ام : لاقف ّيلع لفات «َكِحَّضَت هيلع '””ىقلتْسا

 . «“ٌكيلإ ٌتْكِحض امك] هيلإ ٌكِحّضف هيلإ
 .دمحأ هاور

 » لإ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (فيعض) (۲) - 1815-04

 .. ٌناطيش ُهَقِدَر الإ ؛هوحنو رْعشي ولخب الو «كلم ُهَقِدَر الإ ؛هركذو هللاب هريسم يف ولخي بكار
 .؟*نسح دانسإب يناربطلا هاور

 يف جرخم وهو «۲(قلعم 474-781 ص )١/ «يراخبلا حيحصل يرصتخم# رظنا .؟هحيحصا يف يراخبلا هقلعو : تلق 0(
 .(۲۲۷۱) ؟ةحيحصلا»

 )٠۸۸( «فلتؤملا» يف امك ةلمهملا نيعلاب وهو !ةمجعملا نيغلاب ٠١١( /۳) ةقباسلا ةعبطلاو ١۷( /5) ةيرينملا يف اذك قفز
 .[ش] .(157/5-197و 741 /5) نيدلا رصان نبال ؟حیضوتلا» و )١477/1( 'لامكإلا” و «ينطقرادلل

 دارملا يل نيبتي ملو ء(١١/١۳٠) «دئاوزلا عمجم جا يف كلذكو )1١14/71( ؛ديناسملا عاج و ءةدتسملا# لعبت لصألا اذك فرو
 . انه هلم

 نيرتغم «ةلهجلا هنسح كلذ عمو .ميرم يبأ نب ركب يبأ فعضب هلعأو «هدئاوزلا عمجم» و ؛0778 /1) هدنسملا» نم ةدايز )£(
 عاطقنالا يهو ىرخأ ةلع هيفو «خلإ ٠ . .ءىرما نم اما :مهدنع سيلو ءخلإ «. e ٠ : يجانلا لوقب

 . سابع نبأو ةحلط يبأ نب يلع نيب
 .(65348/) «ةفيعضلا# يف اهنايب ؛ةثالث للعلا نم هيفو ؛ةثالثلا امهدلقو «يمشيهلا هعبتو !لاق اذك )0(
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 ٤٥ (هريغو رفس يف سرجلاو بلكلا باحضتسا نم بيهرتلا) ْ
 بحضن الا .٠ :د هللا ٌلوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) ملقم د 4/6

 ش , .؟ٌسرَج وأ ٌبلك اهيف ًةقفُر ٌةَكئالملا
 ..يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 يف اهركذ"“ "هرم ٌدلج اهيف ةقفُر ٌةكئالملا ٌبحصت ال» : دواد يبأل ةياور يفو (رکنم) (۱) - ۷ ۰
 هلآ سابللا»

  11 V1,«ناطيشلا ُريمازم سّرَجلا» : لاق الب ّئبنلا نأ راو :

 . «هحيحص)» يف ةميزخ نباو ؛يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

 لذت ال: لوقي ل يلا ثعمس : تلاقااهتع هللا يضر ةا مأ نعوب (افيعض) (۲)- ۱۸۱۸ ۷

 . سرج اهيف ةف ر ةكئالملا ٌبَحْضَن الو «ٌسسَرَج[الو ءلُجلُج] هيف ًاتيب ةكئالملا

 . يئاسنلاو "'”دواد وبأ هاور

TINY EVAحاملا بعضنا: و ا ا  

 «ٌلسَرَج اهبف مفر
 : : يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 اهبَحْضَت ال | لرلا اهيف يتلا ريعلا َّنإ) :لاق :هظفلو .«هحيحنم» يف نابح نباو (حيخص نسح)

 . ةكئالملا

 57 يارجال را هلا وسر ل :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (4) 118-84
 : . ارد موي ٍليإلا قانغأ ْنِم

 يحتم ىف نابح نبا هاور

C3ذاش وأ ركنم هنأ هيف تققحو :(77419) ةةفيعبضلا# يف هتجرخ دقو 27 ۰) مقر . 

 يف ثيذلح دعب يتآلا وهو «ةشئاع ثيدح نم (4111) هاور امنإو «هيلع هيبنتلا يجانلا تاف امم وهو «مهو دواد يبأل هوزع )(

 جيرج نبا نع خاجح :ٌقيرط نم هجرخأ هنإف ؛ةلاهج هيفو ء(۲۹۱/۲) ةيئاسنلا» نم ةدايزلاو «"حيحصلا» يف وهو ءلصالا

 E ا ا اهنع لفوت لآ لوم هيباب نب ناميلس ينربخأ : لاق

 نياو !؟. . .كورتم : : يتطقرادلا لاق حور نب جاجحو «(!)سلدم جيرج نبال : 1٥۸( /۳) اولاقف ءةلعب سيل امب هولعأ مهنأ

 نا لوبا سايس ا ر :يلاسلا لير م يلا. ب حسبو تيل يو «روهشم ةقث جيرج

 مهفيعضت عم مهنإف ؛ةلابإ ىلع ًائغضو ءماقملا هل عصي ال امم اذه مهنطخ بيس نايبل مالكلا ليصفتو . نيخيشلا لاجر

 هيف اولاق دقو دعب يذلا ةنانب ثيدح الإ !دحاو دهاش الو هل سيلو !«هدهاوشي نسح» :مهلوقب هوردص هدانسإل ديدشلا

 يف اهإرت دهاوش هل حيحص ةملس مأ ثيدح نم يناثلا رطشلا معن ز !!«فرعت ال ةناتبا :مهلوف عم (هدهاوشب نسح» : :ًاضيأ

 هللاو .:لمأتف . ل ل ا ل ل . انه بابلا يف «خيحصلا»

 ا . نيدتعملا ىلع نإعتسملا :

 )19١/5(: ًاضيأ دمحأو :تلق )۳(
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LEAسارجلألا عطب رم ّينلا َّنأ» : هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (0) - نفل ». 

 .ًاضيأ «هحیحص» يف نابح نبا هاور

 رمع ىلإ يل باب ثبَهذ مهل ةالوم نأ : رثبزلا نب هللادبع ِنْب رماع نعو (فيعض) (0- 1814- ۸1

 ّعَم نإ :لوقي ةه هللا لوسر تعمس :لاقو دمع اهعّطَقَت «ٌسارأ اهْيَلْجِر يفو ؛هنع هللا يضر باطخلا ِنْبا

 . ؛ًاناطيش سرج لك

 . باطخلا نب رمع كردي مل رماعو ؛ةلوهجم مهل ةالومو «دواد وبأ هارر
 دنع تناك اهنأ :يراصنألا "نايح نب نمحرلادبع ةالوم ةنانب نعو (هريغل ح) (3) 8170 ۲

 :تلاقو ءاهّلجالَج َنْمطَقُن نأ الإ يلع اهَتْذِخُدُ ال : تلاقف «نتوصي لجالج اهيلعو ةيراجب اهيلع لخد ذإ ةشئاع

 . “لمر هيف ًاتيب ٌةكئالملا لخدت ال» :لوقي لب هللا لوسر تعمس

 .دواد وبأ هاور

 .نينونو ةدحوملا ءابلا مضب :(ةنانب)

 ُبَحصَت ال» : لاق لي هللا وسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (هريغل ص) (۷) - 5731 ۳

 . "”إجلج اهيف َةَقْفُر ةكئالملا

 مُهعَم نينبلا مال بكر انب ٌرمف « ءملاس عم ًاسلاج تنك : خيش يبأ نب ركب وبأ لاق : ةياور يفو (هريغل ص)

 ٍءالؤه عم ىرت ْمك . (ٌلُجْلَج مهعم ابكر ٌةكتالملا ٌبحصتال» : لاق لي ّيبنلا نأ ؛هيبأ نع ٌمِلاس ثّدحف «ٌسارجأ

 !؟ُجْلُج ن
n 

 ٤7 - ؟هلوأ رفسلا نم بيهرتلاو «ء ليللاب ريسلا وهو  ةجلدلا يف بيغرتلا) |
 (سانلا سرع اذإ ةالصلا يف بيغرتلاو «لزنملا يف قارتفالاو ءقرطلا يف سيرعتلا نمو

PITY EAE؛ةجلدلاب مكيلعا : ةا هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع (هريغل ص) (1) -  

 .هيّلاب ىوطُت ضرالا قاف
 واد وبأ هاور

 !(ناسح) :صمح ةعوبطم يفو !ةدحوملاب لصألا يف عقوو :(7 /507) ؛ةلاجعلا» يف امك ةيتحتلا ةانثملاو ةلمهملا حتفب فلز

 .ةءايلاب (نايح) ةخسن يف» :هشماه ىلعو

 . «ةياهنلا» يف امك .اهريغو باودلا قانعأ يف قلعي يذلا ريغصلا سرجلا وه ()
 امم اهريغو يهو «هريغو يوغبلاك عمج كلذ ىلإ هقبس دق ناك نإو .هيلع بابلا ثيداحأ ةلالد يل رهظي مل امم اذه :تلق ()

 «نيحيحصلا» يف ءاج امم هريغو باوبألا قلغب رمألاك «مهريغو نايبصلا سبح ةنيرقب  ةماقإلا ةلاحب ةصاخ  اوركذ

 هيلع لديو «هرخآو هطسو نيبو هنیب نوقرفي ال «لیللا لوأ نورفاسي مويلا ىلإ لوألا دهعلا ذنم نوملسملا لاز امو ءامهريغو
 «ةفيعضلا» يف كلذ تحرش دقو «ريثألا نبا هيلإ لام يذلا وهو :«ليللاب ىوطت ضرألا نإف ةجلدلاب مكيلع# :ِقي هلوق مومع
 .(1847) ثيدحلا تحت

 .(585و181) «ةحيحصلا# يف هتنيب امك حدقي ال امب ّلعَأ دقو «يبهذلا هقفاوو ءمكاحلا هححصو :تلق (6)
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LEAهللا لوس لاق :لاق امهنع هللا يضر  هلادبع نبا وه رباج نعو 557 نك  
 ت عت نالا َّنإف ءىاشعلا ةمحف ّبهذت ىح ٌنمشلا تّباغ اذإ "'1مُكئابِصو] مکیشاوق اولسرت ال» :
 ."ءاشملا ٌةَمْحَف َبَمْذَت ىتح سمشلا ت تّباغ 5

 ةَعاسل اهّنإف كذاّشعلا ٌةَعْوف بهل ىتح مكئايبص اوسيجلا». :هظفلو E ملم اور
 .املسم طرش ىلع حيحص : :لاقو . ؛ٌنيطايّشلا اهيف ُقِرَتْحَت

 ل «لخر اد نإ جول الا : لكي هللا ٌلوسر لاق ':لاق هنعو (هريغل ص) (۳)- 7074-57

 ا .«ًءاش ام هِقْلَح نم هليل يف تبي هللا

 .«ملسن,طرش ئلع حيحص» :لاقو مكاحلاو هل ظفللاو  'هحيحص" يف ةميزخ نباو «دواد وبأ هاور

 يف ْمترفاس اذإ" : : غ6 هللا لوسر لاق : لاق ن لا يشر ةزيرش يا نعو ا عم 461 نضل

 او اهن اهي اوریابو يملا اهْيَلع اوعرشأف بْذَجلا يف ْمُتْرقاس اذإو ءضزألا ن نم اهّظَح ّلبإلا اوطغأف بصخلا
 . يلب ٌماوهلا ىوأمو باوا قيرط اهّنإف ؛قيرطلا اوي متر

 . يئاسنلاو :يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 اولضت ىب وعر :هانعمو ءاهخم :يأ ؛تحت ةانثم ءاي اهدعب فاقلا نوكسو نودلا رسكب (اهّيَقِن)

 . بعتلاو ريسلا كنض نم اهْخم بهذي نأ لبق مكدصقم

 ل هللا وسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغل ح) () 8143-4

 اهّنإف ؛اهيلع ةّجاحلا ًءاضقو «عابّسلاو ِتاّيحلا ىوأم اهّنإف 0 . .ٍقيرطلا ٌداوَج ىلع. سيرعتلاو مای
 : 5 . ؟ٌنعالملا

a 

 ينال « ةمئاسلا مدغلاو رقبلاو لب لبإلاك لاملا نم رشتنت يتلا ةيشاملا يهو :(ةيشاف) عمج (يشاوفلا)»و .«ملسم» نم ةدايز )1١(
 «دنسملا» و ؟دواد يبا و ؟ملسما نم هتححصق :(مكيشاوم) لصألا ناكو . «ةياهنلا» يف امك ؛"ضرألا يف رشتنت : يأ ؛وشفت ثفت

 , ةيأور يف خرص دق ؛نكل ءهتعنع دقو «سلدم ريبزلا وبأو ءرباج نع ريبزلا يبأ ةنعنع هيفو .( وو9 ًاضيأ
 نب ورمعو .حابر يبأ نب ءاطع ثيدح يف درت مل كلذكو «(مكيشاوف) ركذ اهيف سيل نکل «ثيدحتلاب ؛هدتسم» يف يديمحلا

 وأ ةزكم يف الار دهاش وأ رخآ قيرط اهل دجو نإف < «ةظوفحم نركت ال نأ ىشخأف ءامهريغو نيخيشلا دنع رياج نع رانيد
 )۴٤١٤(. ؛ةحيحصلا» يف هتققح امك ةذاش

 ظفلو «ثاغبنالا نم (ثعبنت) ملسم ظفل امنإو «٠بيغرتلا» خسن يف دجو اذك» : :لاقو (ثعبت) يجانلا لقن يفو .لصألا اذك (۲)
 0 .دمحأ ظفل لصألا يف امو : تل 8ثيعلا نم (ثيعت) دواد يبأ

 يه : ةياهتلا» يف لاق .(ءاشعلا ةمحف) ىنعمب يهو ءرشتنت :يأ (قرتخت) و .هلوأ :واولاو ءافلاب (ءاشعلا ةعوف) :هلوق (۳)
 .0(ةَّسَعْسَعلا) ةادغلاو ةمتعلا نيب يتلا ةملظللو «(ةمحفلا) : ءاشعلا يتالص نيب يتلا ةملظلل لاقي :هداوس لوأو هلابقإ

 ١ . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا :(5)
 هدهاشب نلسحا : اولاقف ةملظلا ةثالثلا نوقلعملا امأو ءهل ربتعم دهاش ال هنأل «هتفذحف : ؛اهيلع ةالصلاو" :ثيدحلا يف انه :(6)

 .!ىرت امك ةالصلا هيف سيلو ؛«مدقتملا
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 . حيرتسيل ليللا رخآ رفاسملا لوزن وه :(سيرعتلا)
 اوقّرفت اولزَت اذإ ٌسانلا ناك :لاق هنع هللا يضر ئنشخلا ةباع يب أ نعو (حبحص) (7)- 8١70-8

 مل . «ناطِيّشلا ّنِم مكلف امّنإ ةيدؤألاو ٍباَّشلا يف مقرف نإ : لک هللا ٌلوسر لاقف «ةيدؤألاو باعشلا يف

 . ٍضْعَب ىلإ مُهضعب مَضْنا الإ الزم كلذ دعب اولي

 . "7يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ئالو «هلا مهب ثالث :لاق كَ ينلا نع هنع هللا يضر د يبأ نعو (فيعض) (۱)- 1806

 اولّرَن ؛هب ُلَدْعُي اًمم ميلا ٌبحأ ٌمونلا ناك اذإ ىح ءم اوراس موقف ؛هللا مهب نيذلا امآ هللا مهُضْفي

 . ثيدحلا ركذف «يتايا ولْئيو ينقل ماقف «مُهَسوؤر اوعّضوف
 ارسلا ةقدص) يف ٌمدقتو .«امهيحيحص) يف نابح ¿ نباو ةميزخ نباو «يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ٠١[. /تاقدصلا 8 ىضم] همامتب

 (هتباد ترتع نمل هللا ركذ يف بيغرتلا) 47

 رع كي يبنلا ففيدر تنك : : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع حيلملا يبأ نع (حيحص) (1) 5178-1

 ءِتْيبلا لث ٌريصي ىتح معَ هن ؛ناطيشلا سيت لقت ال» : لک يبنلا يل لاقف ءناطيشلا َسسِعَت :ُتلقف ءانئيعب

 .«بابذلا لم رص ىتح رفض لاف ؛هللا مسي :ْلُق نكلو ءيتّرقب : لوقيو

 . دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «يناربطلاو :؟"'يئاسنلا هاور

T11۹۲ىلع هقدر تنك : لاق 5 بنلا فدر ناك مَع يميجهلا ةميمت يبأ نعو (حيحص) (۲) -  

 َسِعَت : تلق اذإ كلف ؛ناطيشلا سمن ْنُقَن ال» : ل يبنلا يل لاقف . ناطبشلا س :ٌتلقف ؛رامجلا َرثَمَف رامح

 َرْغْصأ نوكي ىتح ُهّْسْفَن هيلإ ثرَغاصت ؛ هللا مْسِي :تتلق اذإو ؛ يتّوقب هتْعَرص : :لاقو دِسْفَن يف مظاعت ؛ناطيشلا

 .«بابُذ ْنِم

 . يقهيبلاو ءديج دانسإب دمحأ هاور

 حيحص» :لاقو .«بابذلا َّلْثِم ٌريصي ىتح سَ ؛هللا مش :ّليق اذإو» :لاق هنأ الإ ؛مكاحلاو (حيحص)

 . «داتسإلا

 (الزنم لزن نم نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) ۸

AFالك هللا لوسر ٌثعمس : :ثّاق اهنع هللا يضر ميكح تنب ةلوخ نع (حيحص) (1) - ملال  

 نم َلحَتْرَي ىتح ٌء ٌءْيَش ُهَرُضَي ْمَل ؛(َقَلَح ام رش نم ِتاگاتلا هللا ِتامِلَكب ُدوعأ) : لاق ت ًالِنم َلَرَن نم :لوقي

 . كلذ ِهِلِزْنَم

 . ؟هحيحصا يف ةميزخ نباو «يذمرتلاو ملسمو كلام هاور

 .«كلذ وحن وأ ؛مهمعل ءاسك مهيلع تطسب ول :لوقتل كنإ ىتح» :دازو ء(٤/1۹۳) هدنسملا» ىف دمحأ هتاف (۱)

 .«ةلاجعلا» يف امك ؛«ةليللاو مويلا يف :يأ (۲)
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 ٍضْمِح ْنْم ٌتْجْرَخ :لاق هنع هللا يضر رسب نب هللادبع نعو (فيعض رثأ) 5 1871 )١(
 هللا مكبر نا : «فارعألا نم َةيآلا هذه ُتأرقف «ٍضرألا ٍلْهَأ ْنِم ينرضَحف ((ةعيقبلا) ىلإ ليلا يناوآف 7

 ُتخبصأ الف « بصي ىّنح ّنآلا هوسُرخا : :ٍضْعَبِل مهضعب لاقف يالا رحنا ىلإ (ضزألاو تاوامسلا َقَّلَح يذلا

 ١ . . ياد تكر

 ©”هضاو نب بيسملا الإ ؛حيحصلا» ةاور هتاورو ؛يناربطلا هاور ٠

 (رفاسملا اميس بيغلا رهظب هيخأل ءرملا ءاعد يف بيغرتلا) 5

ITI 44°لوقي ڈال هللا لوسر عمس هنأ ؛(؛ !يديس ينئدح : تلاق ءادردلا مآ نع (حيحص) (1)- : 

 .«ِلثمب كلو : ٌةَكئالملا تلاق ٍبْيَعلا ٍرْهَظب هيخأل ل ٌلجرلا اعد اذإ»

 اهمساو «ةيعبات 'ءىرغصلا يه هذه ءادردلا مأ» :(ظفاحلا لاق) ..- هل ظفللاو - دواد وبأو ءملسم هاور
 ؛ىربكلا ءادردلا مأل ةبحصلا امنإ ؛ةبحص اهل سيل (ةنامج) :لاقيو نجلا ميدقتب (ةميهج) :لاقيو (ةميجه)

 . ؛ظافحلا نم دحاو ريغ هلاق ؛ثيدح ملسم الو يراخنبلا يف اهل سيلو (ةريخ) اهمساو

 7 لوسا لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنع يورو (ْبفيعض) 7 18752 - )١(
 . هيلا ره هيخأل ءرملا ةوعدو مولظملا ٌةوعد ؛ٌباجح هللا نيبو امه سيل ناتوعد»

 1 .يناربطلا هاور

AYY LAYهللا لور أ ؛امهتع هللا يضر اعلا نب ومع ن هللايدبع نعو (ًادج فيعض) 17 -  

 4 .«بئاغل ٍبئاغ ٌةوعد ؛ةباجإ ءاعدلا ٌعرسأ نإ» : لاق هِي

 دحا :يذمرتلا لاقو «معنأ نب دايز نب ا اخ ةياور نم امه>'5 ؛يذمرتلاو دواد وبأ .هاور

 ش 1 .«بيرغ
 تاوعد ثالث :لاق قي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (9)- ۲ 8

 : . (رفاسملا ٌةَوْعَدو «مولظملا وعدو «دلاولا ٌةَوْعَم : ّنهيف كش ال ٌتاباَجَتْسُم

 .[1 /ءاعدلا ١5 ىضم] . E نيم طوع رق يدمر هدا ا

 هلملو ؛ةمجعملا نيشلاب (رشب) ةلاجعلا» يف عقوو )117/1١(. «ممجملا» يف عقو كلذكو «ةلمهملا نيسلاب لصالا اذك 0(
 . خسانلا نم أطخ

 «ةريخألا ءايلا ناكسإو ةدحوملا رسكب (ةعيلا) يذمرتلا خسن رثكأ يف :لاقو (ةعقبلا) يجانلا لفن يفو «(ةعيبلا) :لصألا . (؟)

 حئقو ةدحاوملا مضب (ةعيقبلا) هريغو يناربطلا ظفلو باوصلا امنإو «كش الب فيحصتؤ مهو وهو «ثينأتلا ءاه مث نيع اهدعب

 اهلوح «قأوسو ءاف تاذ ةفورعم كانه ةعقبل ملع مسا يهو «(ةعقب) ريغصت «ثينأتلا ءاه مث نيع اهدعب ءايلا ناكسإو فاقلا

 .ارغصم (ةعيقبلا) :( ۴ ٠١ ) ؛عمجملا» يف عقو كلذكو : : تلق . «نيموي نم لقأ صمح نيبو اهنيب تارواجتم غاقب

 هنآ يمئيهلا نع ةثالثلا لقنو . «ينطقرادلا هفعضو «ءاريثك ءىطخي قودص" : متاح وبأ لاق : «يتغملا# يف يبهذلا لاق :تلق )۳( 

 ! !؛نسحلا :اولاق كلذ عمو ؛«قثو دقو «فيعض وهو : : هيف لاق
 e مار عرج هما يعل ءادردلا ابأ اهجوز ينعت )٤(

 .«ةلاجعلا# رظنا . ىرخصلا اهدعب
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 ىتح مئاصلا ؛ٌةوعد مهل درت ال نأ هللا ىلع ٌّقح ٌثالث» :لاق :هظفلو «رازبلاو (فيعض) (۳)- ۱۸۲۲ ۰

 . مجري ىتح ٌرفاسملاو ءّرصتني ىتح ٌمولظملاو «ًرطفي
 ١[. /مايصلا 5 ىضم]

 ٌةئالثا :لاق هك يبنلا نع هنع هللا يضر ينهجلا رماع نب ةبقع نعو (نسح) (۳) _ ۳۱۳۳۴ _ ۹

 . (مولظملاو ُرِفاسُملاو ُدِلاولا : مُهُنَوْعَد ُباجَتْسُت

 .[9 /ءاضقلا ١١ ىضم] . ديج دانسإب ثيدح يف يناربطلا هاور

 (ةبرغلا يف توملا يف بيغرتلا) 6

 ٌلجر تام :لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نع (نسح) )١( م14 _ ۰

 لوسر اي َكاذ ملو :اولاق . «هدِلْوَم ريع تام هَل اي» : لاق م كي هللا ٌلوسر هيلع ىّلصَت ٠ ءاهب دلو ْنَمِم ةتيدملاب

 . هةّنجلا يف ©") را عطقْلُم ىلإ ِهِدِلْوَم وم هَل سيق ه لْوَم ريغب تام اذإ لجرلا َّنإ» : لاق ؟هللا

 . ؛هحيحصاا يف نابح نباو ءهجام نباو « هل ظفللاو يئاسنلا هاور

 ُثوم» : قو هللا ُلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فيعض)(١)-8 6-4

 . (ةداهش ؛ ةع

 . هجام نبا هاور .

 وهو - ةرتنع نب ناورم نب كلملادبع قيرط نم يناربطلا ىورو (ًادج فيعض) (۲) - ۱۸۲۹ _ ۲

 !هللا ٌلوسر اي :انلق . «؟مُكيف ديهشلا َنوُدُعَت ام : مَ تاذ كك هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع - كورتم

 .ٌديهش يدرتملاو ٌديهش وهف هللا ليبس يف لِي نم ٠ ءليلقل اذإ ينشأ ءادهش ّنإ" :لاق .هللا ٍليبسأ يف ل ْنَم

 . ؛ديهش ُبيرغلاو «ٌديهش ٌقيرحلاو «ٌديهش ُلّسلاو ٌديهش ٌقِرَعلاو ءٌديهش ٌءاسَفتلاو

 ةجرد اهنم ءيش غلبي ال ؛ثيداحألا نم ةلمج (ةداهش بيرغلا توم) نأ يف ءاج دقو» :(ظفاحلا لاق)

 . «ملعأ اميف نسحلا

 لصألا يف ام اطخ عمو .نيرخالا نيردصملا يف وه اذكو ؛(704/1) «يئاسنلا نم حيحصتلاو «(هدلوم نيب سيق) :لصألا )١(

 !(573/ /7) وه امك هرتبثأف ؛نوفورعملا ةثالثلا هل هبنتي مل هانعم داسفو

 ىلإ ًارجاهم ًابيرغ ناك هتيل اي دارأ لب. ةنيدملا ريغب تام هتيل اي : :كلذب دري مل يب هلعل» :هللا همحر يدنسلا لاق .هلجأ :يآ )٠١(

 كاكتك ب اهريغ يف توميو ةئيدملا يف دلوي نأب روصتي امك ةنيدملاب تام نميف هدئوم ريغ يف توملا نإف ءاهب تامو ةنيدملا

 توملا لضف ٌثيدح ُثيدحلا فلاخي ال ىتح قشلا اذه ىلإ ًاعجار ينمتلا نكيلف « اهب توميو ةنيدملا ريغ يف دلوب نأب روصتي

 ؛ ةنيدملا ريغب : يأ «هدلوم ريغب تام هتيل ايد ل هلوق هيفانب روكذملا قشلا ىلإ ينمتلا عاجرإ :لوقأو .«ةرونملا ةنيدملاب

 نال ؛ةنيدملاب توملا لضف ياني ال هنأو هرهاظ ىلع ثيدحلا نأ يل ودبي يذلاو !؟ةنيدملا يف تام نم ىلع لمحي فيكذ

 ١5[: /جحلا ]١١- مدقت اميف فلؤملا كلذ ىلإ راشأ امك تامملا ىتح اهئارأل ىلع ربصو اهنكس نمب صاخ لضفلا اذه

 ول امم هل لضفأ نوكي ةبرغلا يف ةنيدملا يف نكاسلا اذه تام اذإف ذئتيحو .٠٠ . .تامملا ىتح ةنيدملا ىنكس يف بيغرتلا»

 . ملعأ هللاو .اهيف تام
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 دهزلاو ةبوتلا باتك ٤-

 (ةنسحلا ةئيسلا عابتإو اهب ةردابملاو ةبوتلا يف بيغرتلا) ١-
foلجو رع هللا نإ" : لاق ل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع (حيحص) (1) - ماسو_  ٍ 

 یر ت نم سسمشلا لعق ىتح ليلا ءيسُم َبوُيِل راهنلاب ةد طو «راهنلا ءيم بو بلا ةد طس

 . يئاسنلاو ملسم هاور

 َلِبَق بات ْنَم» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) (۲) - ضن ل
 ٍ . يلح هللا بات ؛اهرغم نم سما مت نأ

 . ملسم هار

YE faneنم نِ : :لاق كي تلا نع هنع هللا يضر ٍلاَسع نب ناوفص نو (نسح) (۳) -  
 تاوامّسلا قلخ موي ةبؤتلل لجو رع هللا ةه ُهحَتَف ةنس نوعبس أ ءًاماع َنوعبزأ ِهِضْرَع ةريسَم ًابابل برغملا
 : .«ةنم مشا َمُلَطَت ىتح هقُِيالف «ضزألاو

 .٠ .«حيحص نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو "ل ظفللاو يقهيبلاو .«ثيدح يف يذمرتلا هاور
 ىتح ينثدحي - ناوفص ينعي - خرب امن“ - شيبح نبأ يي ينعي - دز لاق :ًاضيأ اهححصو هل ةياور يفو

 راس يلا ةيوتلل ًاماع َنيِعْبَس ٌةَريسم ُهَضْرَع ًاباب ٍبرْغملاب َلَعَج هللا َّنأ» : ينثدح

 ..هذيالا 4اهّئاميإ است مقلي ال َكَبَر ٍتايآ صعب يناي موي : ىلاعت هللا لوق كلذو

 شاف رو د د او عصا "ىلوألا الو ةياورلا هذه يف ى سیلو

 ةّلَجْلل» : دم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فيعض) (۱)- ۱۸۲۷ - عندك

 . وخت نب مسا علطف ىتح هیر خودت بابو قلما عبس « اوان

 .؟؟”ديج دانسإب يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 ول» :لاق و ةللا اوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (4) ب ماعم هلال
 ۰ E دن ٌءاطخأ

 دي الف يمدآ حن يف ناک ناو «يضاملا يف هيلع مذنلاو ؛لاحلا يف نع القإلاو بنا واعي ال نأ ىلع معلا ١ : ةبوتلا ةقيقح 100
 . ءاملعلا نم ريثك اهرسف اذكه «هنم للحتلا وهو « عبار رمأ نم

 ىلع ةاورلا زثكأو «ةاؤرلا ضعب نم :كش (ةنس نوعيس وأ) :هلوقو . ًاعوفرم ٠ 2077/4٠ /0) «بعشلا» يف هجرخأ :تلق (۲)
 .1581) مقر تحت ركنم ثلاث ظفل تحت «ةفيعضلا# يف هتققح امك (ًماع نوعبرأ)

 امنإو ..حماشت هيف ؟خيحص هداتسإولا :هلوقو «عقرلا يف ةحيرصلا يقهيبلا ةياور فالخب ؛يذمرتلا يتياؤز ينعي :تلق )۳(
 )٤۰۷۰(, هجأم نباو «(554/5-550) دمحأ ءاور هقيرط نمو ءدوجتلا يبأ نب مصاع ًاعيمج مهدنع هيف نأل :طقف نسحوه
 .ًافنأ مدقت امك (ًاماغ نيعبرأ) ثيدحلا يف ظوفحملا مث . . ا يبنلا ىلإ هعقرب اوخرص مهلك ؛(481) «هدنسم» يف يديمحلاو

E aS (4)دمار  

 . )٤۳۲۹( «ةفيعضلا»
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 .ديج دانسإب هجام نبا هاور

 نم» :لوقي لَك هللا لوسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (فيعض) (۲) - 1878-4

 ١ . «ةبانإلا هللا ُهَقْرْريو هرْمُع لوطي نأ ِءْرَملا ةداعس

 .داتسإلا حيحصا : لاقو مكاحلا هاور

 هرس ْنَم» : و هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (ًادج فيعض) (۳)- ۱۸۲۹ ۹

 . «بونذلا نع ٌفُكيْلف ؛دهتجملا َبئادلا َقْسَي ن

 نومی نب: فسويالا ؛«حيحصلا» ةاور هتاورو ىلعي وبأ هاور

 .اهيف دهتجملا ؛ةدابعلا يف هسفن بعتملا وه : فلألا دعب ةروسكم ةزمهب (بئادلا)

 هاو نمؤملا» : لكَ هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع يورو (فيعض) ۰ _ ۱۸۳۰ - )٤(

 . !هیقر ىلع "لَه ْنَم ْنَم ٌديعسف « عقار

 بئات ينعي :(عقار) و .بنذم :(هاو) ىنعم» :لاقو ؛طسوألا» و هريغصلا» يف يناربطلاو ءرازبلا هاور

 .«رفغتسم

ATI f11نمؤملا لَم : 06 ا ا نعنع للا يضر جرلخلا دعب نا نعو ف ()-  

 اوميطاف ءٌعجري ّمُث وهن َنِمؤملا َّنإو ءهتّيخآ ىلإ عرب مث لوجی .هتّيخا يف سرَفلا لمك ؟ناميإلا لثمو

 .َنينمؤملا مكقورعم اولؤأو ؛ءايقتألا ْمُكَماعَط
 .«؟!لهحيحص» يف نابح نبا هاور

 ًاينثم ضرألا يف نفدي لبح يه : :ةددشم تحت ةانثم ءاي اهدعب ةمجعملا ءاخلا رسكو ةزمهلا دمب (ةّيخآلا)

 . ةبادلا هيلإ دشت طئاحلا يف ضرعي دوع وه : ليقو . ةبادلا اهيلإ دشت ةورعلاك هنم زربيو

 ٌريخو ءا مد نبا لک : لاق لي ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (نسح) (0)_ ۳۱۳۹ ۲

 . ؛َنوُباوّتلا َنيئاطخلا

 ال بیرغ ثيدحا : : يذمرتلا لاقو «ةدعسم نب يلع ةياور نم مهلك ؛مكاحلاو هجام نباو يذمرتلا هاور

 , دانس إلا حيحص : مكاحلا لاقو . «ةداتق نع ةدعسم نب يلع ثيدح نم الإ هفرعن

folادلع نإ : : لوقي ا هللا لوسر حمس هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) انف ا  

 هدب ٌدخایو بنذلا ُرِفْغَي ابر هَل نأ يدب مِلَع : هير هل لاقف «يل هَرِفَغاف ابنَ ُتَتْذَأ يئ !ٌبر اي :َلاقن ًابْنَذ ٌباصأ

 ابنَ بْب نإ براي : لاقف هَرَخآ ابنَ بند مث : :لاق امّبُرو ّرَحآ ابْنَ باصأ مّن هللا ًءاش ام تم مّ هل رفع

 )١( ءىطخي قودص ؛(ديز نب ريثك) هتعو ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل ةلاهج هيف ءديزي يبأ نب ثراحلا هيف :تلق .”
 . (11۸۹) ؛ةفيعضلا) رظنا ءادج عش وهوا :تلق (۲)

 ١ . تام : يأ فرهإ

 جرخم وهو :ثيدحلا نيل رخاو ؛لرهجم هيفو ::(59115/7”177) ىلعي وبأو و (5 هوم /۳) «دنسملا* يق دمحأ هتاق :تلق )٤(

 . (11۳۷) ؟ةفيعضلا» يف
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 باسا هللا ءاش ام كَم مَن ل رفق او هاير بلد يار لليد مع :هّبر لاق «يل ُهْرِفغاَف رخآ
 هل نأ يدښم مع : هر لاقف ءيل ٌهْرْفغاف ًابْنَذ ُتِبَلْذأ ين !ٌبر اي :لاقف رك ابذ بذا مَ : لاق امّبُرو ٌرخآ ًابْيَذ
 .«ًءاشام ٌلَمْمَيْلف ٠ يدل ترفع هير لاقف هب ٌدْخحأيو ٌبْنذلا رفعي ابر

 : : 0 . ملسمو يراخبلا هاور

 ليلدب هيلإ دعي ملو هنم باتو رفغتسا ًابنذ بنذأ املك ماد ام هنأ ملعأ هللاو هانعم «ءاش ام لمعیلف» :هلوق
 ةرافك هرافغتساو هتبوت تناك بنذأ املك هنأل ؛ءاش ام  هبأد اذه ناك اذإ  لعفيلف هرخآ ًابنذ باصأ مث» :هلوق
 . نيياذكلا ةبوت هذه نإف ؛هدواعي مث عالقإ ريغ نم هناسلب هنمرفغتسيف بنذلا بنذي هنأ ال «هرضي الف ؛هينذل

PIE feltاذإ ٌنِمْؤملا نإ" : ال هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو(نسح) (۷) -  

 لق َفلعُي ىتح تاز داز إو اهن َلَِص َرْفَتْساو مرتو بات نف ءهيَلق يف ُءادوس ةت تناك ابنَ بذا
 : .«4ْمِهِبوُلُق ىلع نار لب لک: هباتك يف هللا ٌركذ يذلا ناَرلا كلذف

 نم هل ظفلاو مكاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نباو «هجام نباو يئاسنلاو «هححضو يذمرتلا هاور
 .[۲ /ءاعدلا ١6 ىضمل . يم طرش نع جنتا ١ امهدحأ يف لاق نيقيرط

 َرَمْفَتْلاَو عزت وه ناف تكُن هلق يف تكي ةئيطخ ًآطخأ اذإ َدبَعلا نإ : :هزيغو نابح نبا ظفلو (نسح)
 .ثيدحلا بق َوُلْمَت ىتح اهيف َديز داع ْنِإف «ُتَلِقُص باتو

foleاناا : ةا لل لئيرق ثلاق : :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (۸) - ف ا  

 كرف كبر نإ : لاقف مالسلا هيلع ليربج ُهاتأف ڳر اعدف ءان ًابهذ ٌحبضأ نإف ًابَهَذ افَّضلا انل ْلَعْجَي كبر
 ناو < eS ST تش نإ : ا

 «ةّمْحرلاو ةبوتلا َباب ْلب» : لاق ءةَمْحرلاو ةبؤتلا ّباب مهل ُتْحَتَف تش

 .«حيحصلا» ةاور هتاورو «2''يناربطلا هاور
PETEلبي هللا نإ : لاق كَ ٌيبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (نسح) (9) -  

 . رِغْرفُي ْمَل ام ِدَْعلا بو

 20[بيرغ] نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلاو هجام نبا هاور

 هحور غلبت مل ام :ٌةانعم «ةرركم ءاربو ؛ةروسكم ةيئاثلاو ةحوتفم ىلوألا «نيتمجعم نينيغب (رِغْرَمُب)
 1 . هب رغرغتي يذلا ءيشلا ةلزنمب نوكيف ؛هموقلح

 !هللا لوسر.اي :ُتلق :لاق هنع هللا يضر لبج نُ ذاعم نعو (هریغل ح) )٠١( ۔ ۷ _ ۳۱٤٤

 ا هش ا ءِرَجّشو رجح لک دنع هللا رکذاو «َتْعطَتْسا ام هللا ىوُقَتِب كيلع» :لاق . ينصؤأ

 مكاحلا هححنإو «(٥٤۴و 745 /1) ادنسملا» يف ًاضيأ دمحأ هجرخأ دقق ۰ ) يمئيهلا هعبت نإو ةعجنلا دعبأ دقل فلل
«(T/0الاق امك وهو «يبهلا هقفاوو . 

 .(دراوم د 449) نابح نبا اذكو «يبهدلا هققاوو «هححصو «(۲۵۷ )٤/ «كردتسملا# هتافو )۳١۳۱(« يذمرتلا نم ةدايز (7)
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 . "كسي مل الجر امهنيب لخدأف يقهيبلا هاورو .ًاذاعم كردي مل ءاطع نأ الإ ؛ نسح دانسإب يناربطلا هاور
 ٌدبعلا بات اذإ» : ل هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع َيوُرو (فيعض) 1899-4 - )٩(

 يلو ةمايقلا موي هللا ىَقْلي ىح «ضزألا ّنِ همِلاعمو ُهَحَراوَج كلذ ىسناو ةيونذ ُهَتَظَفَح هللا یسنآ ؛هبَْنُذ نم
 .«بْنَذب هللا نم هاش هيلع

 .يناهبصألا هاور

 ٌرظتني مدانلا» : لك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع ن نبا نعو(فيعض) (۷) 1868-8

 نم جرخ الو ءَ ىلع ٌمُدقيس لماع لك نأ هللا ءابع اومّلعاو ءّتْقملا ُرظَتني ٌبَجْعُملاو «ةمخرلا هللا َّنِم
 رسا اونسخأف «ِناَيطَم ٌراهنلاو ليللاو ٠ ءاهييتاوخب لامعألا ااو هلَمَع َءوسو هلَمَع نح یری ىتح ایندلا

 ناف mala ي الو هةَنْغَب يتأي َتوملا ن ناف ؛ فيولا اورَّذحاو :ةرخآلا ىلإ امهيلع

 ْنَمَو . ريخ ةد لاقثم ْلَمْعَي ْنَمَق : : ل هللا ٌلوسر أرق م . لمَن كارش ْنِم مُكدحأ ىلإ ب رف َرانلاو ةّنجلا

 . رار رش ةَرَذ لام لَمْعَي

 . "دباعلا يفوكلا دمحم نب تباث ةياور نم يناهبصألا هاور

 نم ُبئاتلا» : لاق لإ ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو(هريغل ح) (11)- ٠-5148

 ال ْنَمَك ٍبنذلا

 .هنم عمسي ملو «هيبأ نع دوعسم نب هللادبع نب ةديبع يبأ ةياور نم امهالك ؛يناربطلاو هجام نبا هاور

 .«حيحصلا» ةاور يناربطلا ةاورو

 :دازو سابع نبا ثيدح نم ًاضيأ ًاعوفرم يقهيبلاو ءايندلا يبأ نبا هاورو «فيعض) (۸) - ۱۳۴ ٠

 . هيرب ءىِزهتسملاك ؛هيلع ٌميقم وهو بْن نِ ٌرغَتْسملاو'

 .هبشأ هلعلو ءًافوقوم ةدايزلا هذهب يور دقو
 مدنلا» : لكي ٌئيبنلا لاقأ : كلام نب سنأل تلق : لاق ليوطلا دیمح نعو(حبحص) (19)- 7145-0

 .مَعَن : لاق ؟«ةَبَْت

 . ؛هحيحص3# يف نابح نبا هاور

 «دوعسم نبا ىلع يبأو انأ تلخد :لاق ")لقْعَم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (۱۳) - 8140/5

 قيرط هلو 4(4 /تاقدصلا ۸) مدقت رذ يبآ نع دهاش هضعبلو «ًابيرق ىرخأ قيرط نم ينأيو ءاهب ىوقتي قرط هل نکل :تلق (1)
 .«فيعضلا# يف رجا ظفلب يتأي ثلاث

 . هقرعأ مل نم هنودو .«هطلغل فعُضا :«ينغملا» يف يبهذلا لاق ()
 نرقم نبا وه لقعم هوبأو ءانتبثأ ام باوصلاو ؛فيحصت وهو ؛(147/4) «كردتسملا# يف عقو اذكو ء(لفغم) :لصألا فض

 امم حيحصتلا اذهو ؛(4177و477و؟/5/1) دمحأو )٤۲۵۲(« هجام نبا هجرخأ باوصلا ىلعو «فورعم يباحص ينزملا
 !! !45 يبنلا كردي مل (ًالفغم) نأل «مهلهج غلاب ىلع لدي امم اذهو !!فيحصتلا اوتبئأف « ةثالثلا نوقلعملا كئلوأ هنع لفغ
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 . ْمَعَن : لاق ؟؛ٌةبوت ٌمدنلا» : لوقي كي ّيبنلا ٌتعمس : يبأ هل لاقف

 .«داتسإلا حيحصاا : لاقو مكاحلا هاور :

 ن هللا مَع امه :لاق وهلا وسر نع اهنع هللا يضر ةشئامب نعو (عوضوم) (4) ۱۸۳۵ - 401+

 . هئم هرفغتسي نأ َلْبَق هل رَمَغ الإ ؟ ٍبْنَذ ىلع ًةمادن دبع

 !هدانسإلا حيحصاا : لاقو «طقاس وهو دايز نب ماشه ةياور نم مكاحلا هاور ٠

fotٌدحأ سيلا : قل هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيحص) (14)- انا ا  

 كا سشجاوفلا مّرَح كلذ لجأ ْنِم هللا نم ر َرَيْغأ دحأ سیلو ءهَسْفت حَدَم كلذ لجأ ْنِم هللا ّنم ٌحدملا هيلإ ٌبحأ

 rT E ذعلا هيلإ ٌبحأ ٌدحأ سیلو

 . ملسم هاور

)٠١(- P144 _ foYeهديب يبفن يدّلاو» : لاق و يلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص)  

 . مهر هللا نورفغتشَف نوب موي ءاجّلو مپ هللا بَل اون تمل

 .هريغو ملسم هاور

Perfoلوسر ثا ةه نم ارا نأ : : هنع هللا يضر ٍنيصح نب نارمع نعو (حيحص) (15)-  

 : لاقف ءاهّيِلَو ب هللا يبن ن اعدف « يلع ُهْمقأف ءاّدح ٌتْبَصأ !هللا لوسر اي : تلاقف ؛انزلا نم ىَلْبُح يجو اي هللا

 ؛ْثَمِحْرَف اهب رَمأ جف ءاهُبايث اهيلع ْتّدَْن لي هللا بن اهب رماف ءلعَّمَق .«اهب ينتأف ْتَعَضَو اذإف ءاهيَلإ ْنِسْحأ»

 E E OR !هللا ٌلوسر اي اهَْلع ينصت : رمع هل لاقف ءاهيلع ىَّلَص م
 . 2! لجو زع هلل اهسفنب تداج نأ نم لضفأ ' '[ةيوت] فج لهو ؛مُهَمِسَوَلةئيدملا لا ْنِ

 : .ملسم هاور

)٠ D-IL t۷ثّدحُي كي هللا لوسر ٌتعمس :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع ِنْبا نعو (فيعض)  

 :لوقي لي هللا وسر تحمس ءَرَكأ ُهّيعمس ةثعمس ينكلو تارم عبس دَع ىح نيتّرم وأ. هرم الإ ةا ملو ًائيدح
 َدَعَق اًملف ءاهأطي ْنأ ىلع ًارانيد نيس اهاطغأف «ٌةأرما هنأ « لمع بذ ْنِم عّروتي ال َليئارسإ يتب ْنِم ٌلْفكلا ناك»

 طق لمع ام لَ هّتكلو ال : تلاق ؟كُتْمَرْكأأ كيك ام : : لاقف «َْكيو ْتَدَعْرأ هتآرئا نم ٍلجرلا دم اهنم

 ال هللاو ال :لاقو ؛كل َيِهَف يِبَمْذا طق هتلَعَف امو ءاذه ِتنأ َنيِلَعْفَت :لاقف «ٌةجاحلا الإ هيلع ينلَمَح امو

 : . لمحل َرَفَع دق هللا نإ :هباب ىلع ًابوتكم حبضاف هتل نم ٌتامف ءادبأ اهّدعب هللا يصغأ

 0,100 هجرعأ نک رذعلا ةلمجب نود «ةدايزلاب (1775) يراخبلا هاورو .«نطب امو اهنم رهظ اما :ةياؤر يف ملسم داز )0( ١

 .هوحن ةريغملا ثيدح نم همامتب

 : | .راذتعالا :يآ (۲)

 ةءاورإلا» ¡يف جرخم وهو «مهريغو نئسلا باحصأ نم رخآ عمج هاورو «(لس) نم اهتكردتساو «لنصألا نم تطقس (۳)
(TTT TTY)8  

 )٤( (درارم.7 407) نابح نبا دنع يه امنإو ؛(طق) يذمرتلا دنع سيل .
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 رثكأ ةي هللا لوسر تعمس» :لاق هنأ الإ ؛«هحيحص» يف نابح نبار «هل ظفللاو هنسحو يذمرتلا هاور
 حيحص» :مكاحلا لاقو ءاهريغو هقيرط نم يقهيبلاو مكاحلاو . .هوحنب ركذف ؛«لوقي ةرم نيرشع نم

 .[۷ /دودحلا 1١ ىضم] .“دانسإلا

 امهادحإ ِناَتّيرَق تناك :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (فوقوم فيعض) (11) - ۱۸۴۷ - 14
 ءهللا ًءاش ٌتيح ُتْوملا ُهاتأف ءةَحلاصلا ةيرقلا ديري ةّملاظلا ةّيرقلا ّنم ّلَجَر جرف ,ةملاظ ىرخألاو «ٌةحلاص
 ءةيوعلا دري نح دق لإ: :ُكّلملا لاقف . طق يناصع ام هللاو . : ناطيشلا لاقف ؛ناطيشلاو ُكلَملا هيف مصاف
 ٌثعمسو :ٌرَمْعَم لاق .هل َرفْغَ رب ةحلاصلا ةيرقلا ىلإ برق هودجوف ؟بَرفأ امها ىلإ ري نأ امهتيب يقف

 . ةحلاصلا ةيرقلا هيلإ هللا برق : لوق ْنَم

 . عوفرم ريغ يتخسن يف اذكه وهو . حيحص دانسإب يناربطلا ءاور

  > f4:لاق ا هللا يبن َّنأ ؛ هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (17) - ضال »

 ا «بهار ىلع ٌلدف ؟ٍضْرألا له لع نَع لاسف ءسْفت نيعستو ٌةعْت لق ٌلجر مُكدبق ناك نيف 0
 َلُدَق ؟ٍضْرألا له ِمَلعأ ْنَع لاس مث .ةئم هب َلَكف تقف ال :لاقف ؟ِةَبْوَت ْنم هل لهف ءًاسفت َنيعْسِتو ٌةَعْسَي لعق

 ءس ةت لعق هلا : لاقف ملاع لجر ىلع ٠ ىلإ قلطْلا ؟ةبوتلا نيبو هب لوح ْنَم ؛ ؛ْمَعَن : :لاقف ؟ةَبْوَت ْنم هَل لهف
 قلطناف . ٍءوس ضرأ اهّنإف ؛ٌكِضْرَأ ىلإ ْعِجْرَت الو « »مهم هلا باف هللا نودي سان هب َنإف ؛اذكو اذك ٍضْأ
 :ةمحرلا ةكئالم ثلاقف ؛باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف ْتَمَصِتْخاَف ؛ُثوملا هاتأ «قيرطلا َفّصَن اذإ ىح

 باذّعلا ةكئالم تلاقو «ىلاعت هللا ىلإ هين اليقم ايلات ءاج  Eةّروص يف لَم مهاتاف 1 ع

 ىلإ ىنذأ ُهودَجّوف !اوساقف دل روف ىذا ناك مهنا ىلإف نیش الا نیب ام اون لاقف مهنبه ُولَعَجف يد
 «ةمح رلا ٌةَكئالم ةنضبقف «"دارآ يتلا ضرألا .

 . اهلهأ نم َلِعُجَف ءربشب ٌبرقأ ةحلاصلا ةيرقلا ىلإ ناكف» :(ةياور يفو) (حيحص)

 ءامهتيب اوسيق :لاقو يبرق م ْنأ هذه ىلإو «يدعابت نأ هذه ىلإ هللا ىحوأف) : :ةياور يفو (حيحص)

 . ؛هل َرْفغف «رښشپ برق هذه ىلإ هودّجوف

 .هاهّوَْت هرْذصب ىأن توملا ُكّلمهنأ اهل هلآ ان ره : نسحلا لاق :ةداتق لاق :ةياور يفو
 .هوحنب هجام نباو ملسمو يراخبلا هاور

 !هنسح وأ هححص نم ىلع درلاو ةلاهج هدانسإ يف نأ نايب كانه مدقت (1)

 .باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم نيب تناك امنإ ةمصاخملا نإف ءًاديج ةصقلل يوارلا ظفح مدع نم ءاج ؛أطخ ةياورلا هذه ()
 يف هتجّرخ دقو ءديعم يبأ ثيدح نم وهو ءلصألا يف اذه دعب يذلا ثيدحلا قرط ضعب يف ناطيشلا ركذ ءاج معن
 . هللا همحر فلؤملا ركذ امك فوقوموهو (0104) رخآلا باتكلا يف دوعسم نبا ثيدح تجرخو :(؟551450) !ةحيحصلا»

 ثيدحلا نم اهلعج ؛ةيتآلا يأنلا ةلمج اهيفو ء(١١٤۳) يراخبلا اذكو ءملسمل يهو ةيلاتلا ةياورلا يف امك ؛ربشب :يأ (۳)
 الف ديعس يبأ نع يجانلا قيدصلا يبأ نم ثيدحلل هعامسب ةداتق حيرصت اهيفو )1° )٤/۸ ملسمل ةياور يقو ٠ :لْسَمْلا
 . ملسمل ىلوألا قايسو !؟ةجردم ةلمجلا ناب ةرعشملا نسحلا نع هتياور فلؤملا رثا مل يردأ
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IATA foالحي ريملا ىلع نايفس ي أ نب ةيواعم عمس هنأ ؛ٌبر دبع يبأ نعو (فيعض) (17)  

 افن نيعنستو ةعنست لتقَرَخآلا نإ : لاقف اجر ّيقلف «هسفن ىلع رسا الجر نإ» : لوقي ب هللا لوسر حمس هنأ

 نودّبعتي موق انهه «كّئبذك ّبات نم ىلع ُبوتي ال هللا نأ َتئَدح نإ : :لاقف ؟ةبوت ْنِم يل دجت لهف ءًاملظ مهلك

 هللا ٌتعبف ءباذملا ةكئالمو ةمحرلا ٌةكئالم تعمتجاف . كلذ ىلع تامف «مهيلإ ةّجوتف . مهم هللا ديعت مهتئاق

 ولقب نيالا راد ىلإ برقا ءودجوف «مهنم وهف برقأ ناك مهيأف «نيناكملا نيب ام اوسيق : اقف ًاكلم مهبلإ

 . هل رفغف

 .؟ديج امهدحأ نيدانسإب يناربطلا هاور

 ثيدحلا ركذف ءوزرمع نب هللادبع نع“ "ب سأب ال داتسإب هوحتب ًاضيأ هاورو (فیعض) (۱۳) ١44٠

 امو «كفرسأ دق : :لاقف ؟ةبوت نم يل دجت لهف «سفن ةئم تلتق ينإ :: :لاقف رخآ ًابهار ىتأ مث» :لاق نأ ىلإ

 نولمعيف (ةرصن) لهأ امأف ء(ةَرفك) :اهل لاقي ىرخألاو (ةَرْصَن) :اهل لاقي ةيرق :ناتيرق انهه نكلو :يردأ

 ىلإ قلطناف «مهربغ اهيف تبني ال رانلا لهأ لمع نولمعبف (ةرفک) لأ امأو ؛مهريغ اهيف تب هب ال ةنجلا ٍلهأ لمع

 نيتيرقلا نيب ناك اذإ ىتح ءاهؤي ّقلطناف «كتبوت يف كش الف اهلهأ لمع تلمعو اهيف ّتَبَت نإف «ةرصن لهأ

 هودجوف . .اهلهآ نم هوبتكاف برق ناك نيتبرقلا يأ ىلإ اورظنا : لاقف ؟هنع اهبر ةكئالملا ِتلاسف :ثوملا ةكردأ

 . «اهلهأ نم بكف ؛ةلُمنَأ ديب (ةرصن) ىلإ ّبرقأ

Portoرع هللا لاق» : : لاق لكي هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبآ نعو (هريغل ص) (۱۸) -  

 e :ّلجو

 يبني يلا بقا اذإو ؛ًاعاب هيلإ تبرعت اعار ّيلإ برق نمو ءاعارذ هيلإ ُتْبَدَقَت ًاربش ّيلإ برق نمو «- ةالّقلاب

 1 4 ور هيلإ تلف

 .هوحنب يراخبلاو «هل ظفللاو ملسم هاؤر

 )١( «ةحيحصلا» رظنا . 0 تلق )5510(.

 یوا ا نا شو الب لدا وک ا« ميما اج الاجر ٠١ » :يمثيهلا لاق هوحنو !لاق اذك )۲( ٠

 نم بابلا اذه يف وهو ءرظان لكل نيبتي امك يردخلا ديعس يبأ نع نيخيشلا ل ةقلاخم زك طاقلا بز «فيعض

 !هلبق يذلاو اذه اونسحف ةثالثلا لهجو . «حيحصلا»

 فالج ءةنسلاو ثيدحلا ةمئأو فلسلا بهذم اذهو . .هسفنب مئاقلا هلعفب «هب موقي ًاَبْرَق هلل نأ ىلع ةرهاظ ةلالد هيف :تلق (۳)

 عومجم# رظنا .ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت هلوزن كلذ نمو «ىلاعت هتاذب ةيرايتخالا لاعفألا مايق عنمي نمم مهريغو ةيبالكلل

 .ًاذج ماه هنإف همالك عجارف «نيتمؤملاب صاخ كلذ لكو «ةفرع ةيشع هوند هنموأ «(19 ۲ ٠ /0) ةيمنيت نبال «ىواتفلا

 ۽ يفت يف هتركذ هسفن يف ينركذ ناق ؛ينركذ اذإ هعم انأو + يب يدبع نظ دنع انآ : ىلاعق هللا لوقي» : )۷٤٠٥( هظفلو : تلق '(:)

 عاب هيلإ تبرقت ًاعارذ يلإ برقت نإو ءًاعارف هيلإ تبرقت ًاربش هيلإ برقت نإ «مهنم ريخ الم يف هتركذ الم يف ينركذ نإو

 قيرط هدنع هلو ء(۸۰٤و ۴۱۳و۲۵۱ /۲) دمحأو :(77 /4) ًاضيأ ملسم هاور كلذكو. : تلق . «ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نإو

 ةلمج) هيف سيل هنأل 'ءلهاست هيف «هوحت يراخبلاو» : :فلؤملا لوق نأ نيبتي روكذملا:يراخبلا ظفل نمو .(487/7) ىرخأ

 = دكأتيو «ةماع ةروصب ءاملعلا دنع دوهعملا وه اذه ءهوحن وأ «راصتخاب# : : هلوق لثمب:كلذ ىلإ ةراشإلا يغبني ناكف «(ةبوتلا
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 وهو هنع هللا يضر ٌيرافغلا رذ ابأ ٌتعمس :لاق ميعن نُ ديزي نعو (فيعض) ۲ _ 1840 - )۱٤(

 هيلإ هللا ب برت ؛اربش لجو زع هللا ىلإ ٌبّرقت ْنَم" :ٌلوقي لك ّنينلا ُثعمس :لوقي ')طاطسفلا) ب ربنملا ىلع

 هللاو لورم هيلإ َلَبْقأ ؛ًايشام لجو رع هللا ىلإ | ليف ن سو ءًاعاب هيلإ برق رقت ؛ًاعارذ هيلإ َبقَت ْنَمو «ًاعارذ

 . «ٌلجأو ىلعأ ُهللاو ءٌلجأو ىّلْعأ هللاو ٌلجأو ىلغأ

 .؟”نسح امهدانسإو «يناربطلاو دمحأ هاور

 يبنلا باحصأ نم الجر تعمس : لاق  ثراحلا نبا وه - جيرش نعو (حيحص) (19)- نك ف

 . هَكِئلإ وره ىلإ شماو .كيلإ شما ّيلإ ْمُق !مدا َنْبا اي : لجو نع هللا لاق» : نيكي يبنلا لاق : لوقب ل
 . حيحص دانسإب دمحأ هاور

 ُحَرفأ هلل» : ا هللا ُلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (۲۰) 82164 - ٤

 .ةالَف ضْرأب هلص دقو هريعب ىلع طقس ْمكِدَحأ نِ هدبع بوَ
 . ملسمو يراخبلا هاور

 الف ٍضْرأب هلا ىلع ناك ْمُكدَحأ نم هيلإ بوي ّنيح بَ تب احرف شا هللا : ملسمل ةياور يفو

 ديبف امتیف ءيَلحار نِ سي د هلِظ يف َمجَطْا رج ىناف ءاهْم سیاف .هئارشو هماعط اهيَلعو «هنع ْتَتَلَمئاَف

 ْنِم اطْخأ !ٌكّئر انأو يدْبَع َتْنأ مهلا : : حفلا ةَّدِش ْنِم لاق م د اهماطُحي ذخاف دنع ةمئاق اهب َّوُه اذإ كلذك وه

 ديوس ينثدح :(41/4) رخآ ناكم يف ملسم هجرخأ دقف «ثيدحلا اذه يف ةجردم ةلمجلا هذه نأل ؛ةصاخ ةروصب انه كلذ =
 ديوسب ةلعلا تّبّصُعف . . .ةريره يبأ نع ‹حلاص يبأ نع «ملسأ نب ديز نع حيحصلا هدانسإب هركذف . . . ينثدح :ديعس نبا

 هقبس دق هنأ قيقحتلاو ثحبلا عم تدجو دقو ؛هنقل امم هنأ تنئظو ءداقنلا ةمئألا لاق امك هثيدح نم سيل ام نقلتي ناك هنأل

 ةدابع نب حورو ؛(۲/٤0۲) ورمع نب هللادبع :هيخيش نع دمحأ هجرخأ :يناسارخلا دمحم نب ريهز جاردإلا اذه ىلإ

 نإف اذهك ءهنع نييماشلا ريغ هاور اميف ةماقتسالا هثيدح ىلع بلاغلا ناك نإو اذه ريهزو .هب ريهز انث :الاق «(/9

 .«ركني امي ينأيو «برغي ةقث» :«فشاكلا» يف يبهذلا لاق كلذلو ءًانايحأ ذشي هنأ يفني ال كلذ نكل ؛نايرصب نيخيشلا
 نع تءاج دق ةروكذمل | ةلمجلا نإف «ثيدح يف ثيدح هيلع لحد هنأو «هيلع ركني امم ثيدحلا اذه نأ ينظ ىلع بلغق

 هارر يسدقلا ثيدحلاو ء(۸٤١۳) ثيدحلا تحت «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «يسدقلا ثيدحلا نع ةدرفنم ةباحصلا نم عمج

 هوحن رخآ قيرط (447 /۲) دمحأ دنع هلو «هالعآ هتركذ يذلا هظفلب ًاعوفرم ةريره يبأ نع حلاص ابآ تعمس :شمعألا
 رع هللا لاق : مساقلا وبأ لاقو» : لاق مث ءًاعوفرم ةلمجلا ركذف ءامهنيب لصفلاب حيرصتلا (260 /۲) هل ىرخأ يفو .ًارصتخم
 يف يأ (7710) مقرب ملسم يف ثيدحلا نأ ىلإ ةثالثلا نيقلعملا ةراشإ ملعلا اذه يف ةثادحلا نم :(هيبنت) .هوحن «. . . لجو

 ‹شمعألا ثيدح بنجب وهو :ماقرألا لسلستل بسانملا هناكم يف امهدحأ هنم نيعضوم يف رهو ؛(يقايلادبع دمحم) ةعبط

 ىلإ الإ ةهادب نوعجري ال مهنأل ءارقلا نولضيف « ةئالثلا هل هبنتي ال يذلا ميقرتلا هوس نم اذهو !(ديوُس) ثيدح بنجب رخآلاو
 أطخو .ناعتسملا هللاو ؛مهنم وه امنإو «فلؤملا ىلإ أطخلا نوبسنيف ؛يراخبلا ثيدح الإ ةمث نودجي الف «لوألا عضوملا

 ملسمو (...) يراخبلا هاور» :(045) اولاقف .٠ . .بيغرتلا بيذهت» هومس اميف ًاضيأ يراخبلل هظفل اوزع مهنأ رخا

He: ..) 

 . رعشلا نم تيب وهو «(هطاطسق) عضوم يف هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع اهانب رصمب ةروهشم ةنيدم ()
 ملسم دنع ةحيحص ىرخأ قبرط يف دري مل .٠ . . ىلعأ هللاوا : هلرقو ؛(ةعيهل نبا) هيفو !ةثالثلا امهدلقو !يمئيهلا لاق اذكو 69

 .(041) «ةحيحصلا# يف جرخم وهو «هريغو

1. 



 .«حرفلا ِةّدِش

Yao _ foroُثعمس :لاق هنع هللا يضر للادبع نع ديوس نب ثراحلا نعو (حيجص) (11) -  

 اهيلع ءةتلحار هعم ؛ةكلهم هود ٍضْرَأ يف لزَت ِلُجَر نم ٍنِمؤملا ةدْبَع ةيوتب َحَرْفأ هلل» :ٌلوقي كك هللا لور
 نشطَعلاو حلا هيلع شا اذإ تح اهبلَطف للجار ثعذ دقو طقسا مون مانف هّسأر عّضوف «هبارشو ةماَعط

 «َتومَيل ةدِعاس ىلع ُهذي عضوف «ٌتومأ ىٌح ٌمانأف هيف تنك يذلا يناكم ىلإ ٌعجزأ :لاق ؛هللا ًءاش ام ؤآ

 . «هتّلحارب اذه ْنِم نمؤملا ِدْبَحلا بوب احرق ٌدَسَأ هللاف !هيارشو هُداز اهيلع ٌهَدنع ُهُمأحار اذإف طَقْيَتْساَف

 ش ٠ . ملسمو يراخبلا هاور

 . ةزافملاو رفقلا ةالفلا يه :ًاعيمج ءايلاو واولا ديدشتو ةلمهملا لادلا حتفب (ةّيَوَدلا)

 اميف َنَسْحأ نم : ال هللا ٌلوسر لاق : ؛لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبآ نعو (نسح) (۲۲)- نك اك ل

 .؟ّيِقَب امو ىضَم امي ٌدخأ ؛ َيِقَب اميف ًءاسأ ْنَمو «ىضَم ام هل رفع ؛ ؛ يقي

 . نسج دانسإب يناربطلا هاور

FIoV _ for¥ثم نإ اا5 هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (حيجصض) (1) -  

 ففناف ةنسج لع ٌم نفتح ُهَْقَتَح دق ٌةَقْيَض عر هيلع ْثّناك ٍلُجر لئمك ِتانسَحلا لمعي ّمُث ٍثائّيسلا لمعي يذلا

 .«ضزألا ىلإ جري ىتح ,ىرخأ تگفئاف ىرخأ ةنسح لمع م مث ةَعَلَح
 .«حيحصلا» ةاور امهدحأ ةاور ْنيدانسإب يناربطلاو دمجأ هاور

fofAارقس دارأ يلبج َنب ًاعم نأ :امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (نسح) (14) - _”لهم_  

 تاسأ اذإ» : لاق «ينذز !هللإ لوسر اي :لاق . نيش هب رض مالو هللا بغا : لاق . ينصؤأ !هللا لوسر اي :لاقف

 00 ۰ .«كقلخ نُسْحَيلو .نِسْخأف
 1 . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛هحيحصا يف نابح نبا هاور

 اي :لاق اناا نست نا ساي اقث هتاور دانسإب يناربطلا:هاورو (هزيغل ح) (90) - ۳۱۵۹ - ۰

 لك ةلعو رجح لَك دنع هللا ركل .ىّتْؤملا يف كَسْفن ُدّدْعاَو هارت كّنأك هللا ِدُبْعا» : لاق . ينضوأ !هللا ٌلوسر

 . .«ةينالَعلاب ٌةينالعلاو ءّرسلاب سلا ءةنَسَح اهِْنَجِب ْلَمْهاف همس تلمع اذإو ءرجش

 ْ .٠ "اذاعم كردي مل ةملس وبأو

 نع يثدملا عفار نب ليعامسإ ةياور نم دهزلا باتك» يف يقهيبلا ءاورو (فيعض) (16)-1841- ٠

 !ًداعم اي» : ل اق مث اليلق ىشمُف كي هللا ٌلوسر يديب ّدخأ : : لاق ذاعم نع ىسوم نب ناميلس نع حلاص نب ةبلعت

 . هنع هللا يضر دوعسم نبا وه )0(

 )١( خساتلا وأ عباطلا نم رهاظ أطخ وهو . .«نعو «تاقث هتاورأو ءدانسإب يناربطلا هاورو» :لصألا .

 «ةحيحصلا» يف اهنجرخ دهاوشو ىرخأ قرط هل نكل «عاطقنالاب هلالعإ ىلع 'فلؤملا قفاوو ءيمشيهلا لاق اذكو :تلق (۳)

 يوق ىرخأ قيرط نم هوحت ىضم دقو «نسخلا ةجرد ىلإ اهب يقتريو 241/5

 لالا



 ظفحو , ميلا مشد «ةنايخلا كرتو .ةنامألا ءادآو ءٍدهملا ءافوو .ثيدحلا ٍقْدِصو ءهللا ىوقتب ٌكيصوأ
 عّرجلاو ءةرخآلا ب ٌبحو «نآرقلا يف ِهقَقَتلاو 0 مورو «ِناسللا لذي 0 ِنيلو ءظْيَعلا مظكو :٠ ءراوجلا

 وأ ءاقداص تبّذكت وأ ءابذاك ٌّقّدصت وأ ءأملشم منش هت نأ لاهنأو ٍلَمَعلا ِنْسحو ؛لّمألا ٍرْصَقو «باسحلا نم

 بوت ٍبنذ لكل ثِدحأو وخلو مق زك دم دال ا ام . ضرألا يف دق نأو «ًالِاع ًامامإ ّيصْغت
 0"". «ةيئالعلاب ةينالعلاو ءّرسلاب ٌرسلا

f4لاق كي هللا لوسر نع امهنع هللا يضر لبج نب ذاعمو ٌرذ يبأ نعو (نسح) (17) - ملون : 
 .«نسح يحب نمانلا يتلاخو ءاهُحنت ةنسحلا ةسلا عبْنأو تنك امّثيح هللا يت

 .«نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 هن يللا َّنأ ؛هنع هللا يضر "اذ يبأ نع ديج دانسإب دمحأ یورو (هريغل ح) (77) 7071 484
 e لاق ؛ٌعباسلا مويلا ناك اًملف . , هدْمَب كل لاقي ام !دذ ابأ اي ُلِقْعا من ماي َةَّنِس» :لاق
 -4] .هةئامأ ضيفت الو ءَكطْرَس طَقَس ْنإو اعيش ًادحأ ّنلأْسَت الو .ْنِسْحأَف تأسأ اذإو «هتينالعو كرم
 ٤[. /تاقدصلا

 . ينِصْؤأ !هللا ٌلوسر اي :ٌتلق : : لاق هنع هللا يضر ' "ذ يبأ نعو (حيحص) (۲۸) 077-41

 : لاق !هللا الإ هلإ ال ٍِتانَّسَحلا ّنمأ !هللا لوسر اي : تلق : لاق . «اهُحْمَت ةنسَح اهعيتأف س َتْلِمَع اذإ» : لاق
 . ؛تانّسَحلا ُلَضْفأ يه»

 . هنغ هخايشأ ضعب نع ةيطع نب رمش نع دمحأ هاور

 ةف ةارما نم باصأ الجر نإ : لاق هنع هللا يضر هللادبع نعو (حيحص) (۲۹) - ۳۱۹۳ ۲
 بْب تبا يئاو :ةتيدملا ىصقل يفءارنا تلاع يئإ هللا لوسر ا: : لاقف كي ّيبنلا ىلإ لجر ًءاج :- ةياور يفو -
 لَه: :لاق .كّسْفن َتْرتَس ول هللا كرَّتَس دقل :ُدَمُع هل لاقف .َتْيش ام ّيف ضفاف ؛اذه انأف ءاهَسَمأ نأ نود ام اهنم
 يفرط ةالصلا مقاول :ًةيَلا هذه هيلع التف ؛ءاعدف اجر ل ينل ُهَعبْنأف ٠ ءقلطناف لجرلا ماقف « اعيش كو ئيبلا در
 !هللا يت اي : موقلا نم 2 زجر لاقف . «نيركاذلل ىَرْكِذ كلذ ٍتائيسلا َنْبِهْذُي تانسحلا ّنإ ٍليَللا َنم الرو ِراَهَّنلا

 نم «حيحصلا» يف وهو . . فيعض (عفار نب ليعامسإ) و «ةياورلا هذهب الإ فرعي ال (حلاص نب ةبلعث) ؛فيعض هداتسإ : :تلق (1)
 , (7750) ثيدحلا تحت «ةحيحصلا# يف جرخم وهو ءارصتخم رخا قيرط

 . خسانلا وأ عباطلا نم أطخ وهو ء(امهنع هللا يضر لبج نب ذاعم) : :لصألا (0
 يبأب هفحص رذ وبأ وها امنإ «بيجع اذه» :(۲/۲۰۹) يجانلا لاق ؛؛دنملا» نم بيوصتلاو ء(ءادردلا يبأ) :لصألا (۳)

 -TVT). مقر) «ةحيحصلا# يق جرخم وهو : : تلق .«ءادردلا

 يجانلا هيلع هبني مل هنإف «خاسنلا نم هلعل ضحم اطخ اذهو «(ةريره يبأ) : لصألا ناكو «هنع هللا يضر دوعسم نبا وه )4(
 . ؟حيحص نسح ثيدح» : :لاقو (۳۱۱۱) يذمرتلاو :«(54548) دواد وبأ هاور كلذكو .«ملسم# نم حيحصتلاو

 هل ىرخأ يفو ((444/1) دمحأل ةياور يهو ء(ذاعم) : ملسمل ىرخأ يفو سفن لجرلا هنأ )٠١١/8(: ىلوألا ةياورلا يف (5)
 . ملعأ هللاو . ملسمل ةياور يهو . رمع هنأ (440/1)
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 . هاك سانلل لب».: لاق ؟ةّصاخ هل اذه

 أ 1 .هريغو ملشم هاورأ

PINE fofْنَم ٌثيأرأ : ! لاقف لو ئيبنلا ىنأ هلأ ؛دودمملا بطش ليوط يبأ نع (حيخص) ("00)  

 و ني یر له ام الإ خاد الو ةا كري م كلذ يف زمو ایش اهنم قز لو اهلك تونا لی

 رنو «تارْيَخلا ٌلَمْفَت) : : لاق .هللا لوسر كّنأو «هللا الإ هلإ ال ْنأ ٌدَهَشاف انآ امآ» :لاق .؟َتْمَلْسآ لهف» : لاق

 َلاز امف ذ ءٌربكأ هللا :لاق .«معن» :لاق ؟يتارّجفو يتاردعو :لاق . . لك اربح كل هللا نَه ؛ تاكيتلا

 ٍ ۱ . ىراوت یتح ركب

 .يوق ديج هدانسإو «هلاظفللاو يناربطلاو'ءرازبلا هاور

 نع “باوصلا نأ «همجعم» يف ركذ يوغبلا نأ الإ «ةباحضلا يف دحاو ريغ هزکذ دق (بطش) و

 دولا تلا يف (بلعشل) ر بطش ليو 8 ينا ىتأ ًالجر نأ :ًالسرم ريفن نب ريبج نب نمحرلادبع
 . ملعأ هللاو . .لجر مسا هنظو:ةاورلا ضعب هفحصف

 0 كامهنالاو اي ايندلاب مامتهالا نم بيهرتلاو «ىلاعت هللا ىلع لابقإلاو ةدابعلل غارفلا يف بيغرتلا) -؟

 ٠ :لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نع (حيحص) (1) 1160 4

 ازت كذا یدال اما ر كج نی نا ؛ يتدابعل رهت مد دا نبا اي : مكبر

 ا 0 إ . «ًالْغش كيدي ًالئأو :

 . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور
TI fotoديري ناك نک :ةل هللا لوسرال : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (1)-  

 ؛ْلَمْفَت الإو كرف ساو ءّىنِغ َكَرْدَص ًالئأ ؛يتدابعل غ عرفت !مدآ نبا .: هللا 00 :لاق ةيآلا رجلا كَ

 رق دس ملو ءالفش كردص تألم

 .«نسح ثيدح» :لاقو E « يذمرتلاو هجام نبا هاور

 باتكذ يف يقهيبلاو مكاحلاو . الغش كّندَي ٌتالم» :لاق هنأ الإ ؛راصتخاب «هحيحص» يف نابح'نباو

 . «دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو ؛؛دهزلا

fofنمش ُتعّلط اما : لاق و يِنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) () - ماكل  

 ا ؛ مكبر ىلإ اوُكُّنَم !ٌسانلا اهْيأ اي :ِنيلَقّتلا الإ ضزألا لما ٍناعِمْسُمل امه ؛ِناكَلَم اهيتبنَجب تب

 ریا لص هلا :نايدانُي ِناكلَم اهبَتْدَجِب كبو الإ طَق نمش ْتَبرَغ امو .ىَهْلأو َرْثَك امم ٌدْيَخ « 9

 .«أفَلَت كِسْمُمِل ْلُجَعو

 «فيفختلاب د «نوعجارلا :(ةّجادلا)و . تيبلا نودصاقلا : (ةّجاحلا) :يباطخلا لاق .ديدشتلاب ةياور يف ءاج اذكه 0(

 .؟ةياهنلا» يف اذك .ةريبكلا ةجاحلا :(ةجادلا) بو «ةريغصلا ةجاحلا :(ةجاحلا) ب دارأو

 .(5591) «ةحيحصلا# رظناو . ملغأ هللاز ؛برقأ اذهو ؛«. .باوصلا نأ. نظأ» :؛مجعملا» نع «ةباصإلا» يف (
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 . ادانسإلا حيحص)» :لاقو هل ظفللاو مكاحلاو «؟هحيحص» يف نابح نباو ءدمحأ هاور

 ناكو الإ همش ثعلط مب نِ ام» :كي هللا لوسر لاق :هظفلو «مكاحلا قيرط نم يقهيبلا هاورو

 لق امو «مگیر ىلإ اوَُلَم !ٌسانلا اهُيأ اي :ِنيلقّتلا ريغ مهلك هللا َقلَح ام همسي ءاد ناداني نام هند

 ريغ مهلك هللا لح ةعَمْسي ًءادن ٍنايِوانُي ناكل اهتبَجِ ناكو الإ ئسمشلا تب الو «ىهلأو رك امم ريح ىَفَكو
 ٌسانلا اهّيأ اب» :ِنْيَكلَملا لوق يف ًانارُق كلذ يف هللا لّرنأو ءأفلت ًاكينم طغاو لَ اقفنُم طغأ مهلا : يللا

 ؛ ميقتسم طارص ىلإ ًءاشَي ْنَم يدْهَيو السلا راد ىلإ وعدي هللاو» : سنويا ة ةروس يف مكي ىلإ اوَُلَم
 . ىلج اذإ | راهتلاو . ىَشْعَي اذإ يیللاو : هأفلت ًاكِسْمُم طغأو افلح اققثُم طغأ هللا :امهل لوق يف هللا لزنأو

 ٠١[. /تاقدصلا ۸ ىضم] .««4ىرْسُمْلِل) : هلوق ىلإ 4ىّتْنألاو ٌَركذلا َقلَخ امو

  (ND  IAEY - fo fYالب هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يورو (عوضوم) :

 هْيَْيَع َنيب ُهَرْفَف َلَعَجو «ُهَتَعْيَض هللا ىشفأ ؛هّم هَ ربا ايندلا تناك نم هاف ؛ْمُكَطَْسا ام ايندلا موه نم اوت

 رع هللا ىلإ هبلقب ٌدْيَع َلبقأ امو «هبلق يف هانِغ لعجو هرم هل ل لجو رع هللا عمج ؛ همّه َربكأ ٌةرخآلا تناك ْنَمو

 «ٌعَرْسأ ريخ ّلكب هيلإ لجو َّزع هللا ناكو ءَةَمْحرلاو دولاب هيلإ دت ّنينمؤملا ّبولق هللا َلعَج الإ ؛ لجو .

 .«دهزلا» يف يقهيبلاو .«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 :لوقي هلل هللا لوسر ٌثعمس : لاق هنع هللا يضر ٍتباث نب ديز نعو (حيحص) ١784" )٤(

 ٍتناك نمو هل بيك ام الإ ايندلا َّنِ أب ملو ؛ عَنْ هرْفَف لعَجو هرم هبلع هللا قر هم ابندلا ِتّناك ْنَم

 . «ٌةَمِغار يهو ايندلا ُهْننْأو ؛هيلق يف ُهاَتِغ لّمجو هرم هل هللا َعمج هن ةّرخالا

 .[7” /ملعلا" ىضم] . تاقث هتاورو «هجام نبا هاور

 هيَ َنيَبُهَرْفَف هللا ٍلَمْجَي هَ ايندلا نُ ْنَم هَلإ» ؛ 4 هللا لوسر لاق :هظفلو 2''يناربطلاو (هريغل ص)

 يفي ءهبلق يف ان هللا لب ين رجلا نحت نمو .هل يم ام الإ اهم هيي الو عَ هيلع مو
 ؛ٌةَمِغا يهو ايندلا هيتأتو تعض

 -۲] «ملعلا» يف هظفل مدقتو «هوحنب «هحيحص» يف نابح نبا هاورو . هب سأب ال دانسإب ثيدح يف هاور

 ١ .[باب
 هتعانصو هلاح هيلع قرف: هاتعم . تحت ةانثملا ناكسإو ةمجعملا داضلا حتفب «ُهَتَمْيَض هيلع َتَّنش» : هلوق

 .هبعت مظعيو «هدک رثكيل هيلع هبَّعشو «هب متهم وهامو «هشاعم

f0۹ةرخآلا تاك نم : هل هللا ُكوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ص) -)٥( ك0  

 هر رفق هللا َلَمِج ؛ هه ايندلا تناك ْنَمو ٌةَمْغار يهو ايندلا هاو «ةلمش هل عّمَجو هيْلق يف ٌهانِغ هللا لعج ؛هکه

 .ههل رق امال ايدل ني وأب مو هلن هيلع قرف ني

 ديز نع ىرخأ قيرط نم (۷۲۷ /۱۳۳ /۸) هطسوألا مجعملا# يف الإ وه سيلو ؛ةريبكلا مجعملا# يف ف هنأ مهوي قالطإلا اذه (1)

 ..”ملعلا 72 يف كانه قبس ثيدح يف نابح نبا هححصو ؛حيحص هجام نبا دانسإو هل ثيدح يف
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 .تاعباتملا يف هب سأب الو قثو دق ديزيو , هلع يشاقّرلا ديزي نع يذمرتلا هاور

 يف ىنا ىلاعتو كرابت هللا لّمج ؛ٌةرخآلا هين تاك نم ا :هظفلو «رازبلا هاورو
 الإ يسن الو اَ الإ حُب الف هار يهو ايندلا ُهمَئأو .ءّييَع ِنْبَب نم رقفلا عزتو لف هل ٌعَمجو ءهيْلَق
 . أريقف الإ يسمي الو ريق الإ حب الف ينبع نب َرْفَفلا هللا لَمَج ؛ايندلا تين تناك ْنَمو ءاي

 ]٤/١١[. «داصتقالا) يف مدقت ظفلب يناربطلا هاورو

 نما" " : الك هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍنْيَّصُح نب نارمع نعو (افيعض) (۲) - ۱۸٤۴ ۔ ۰

 هلا لکو ايندلا ىلإ عطقا ن نمو ءُبْسَتْحَي ال ُثيح ْنم ُهَقّررو ءو لك هللا افك ؛ٌلجو رع هللا ىلإ ََْقْا

 : : . «اهيلإ
E E RS هاور 

N . البيوع/٤[. . ١ 

 هلا لمج نم : لاق ف ئينلا نع امهتع هللا يضر رمح نبا نحو (هريغلع) 0 - مراء 4هملكا |

 . «َكَلَه ايندلا ةيِدْوأ يأ يف هللا لابي ملم مولا نبش ْنَمو ابد مَ هللا هافَك ؛ ًادحاو

 . «داتسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو اهريغو هقيرط نم يقهيبلاو مكاحلا هاور

 . دوعسم نبا نع ثيدح يف هجام نبا هاورو (هريغل ح) (۷)- مالا

 م ادجاو اه ممل لمج نه : :لوقي ل ْمُكَيبَت ُتعمس :لاق ًاضيأ' دوعسم نبا نع هل ةياور يفو
 . كله هنيدؤأ يأ يف هللا لا ْمَل ايندلا لاوحأ [يف] ٌمومهلا هب َْبعَسَت نمو ال مَ هللا ةافك ؛داعملا

 نما : نيش :لاق هنع هللا يضر ٌدذ يبأ نع َيِوُرو (ًادج ففيعض) (۳) - 1844 - 7

 .ثيدحلا ٍءْيَش يف هللا َّنِم سيلف ؛ايندلا هُمَمو حبصأ

 ١ : .[كانه ىضم] . يناربطلا هاور
 نم ٠ :لاق ف يلا نع نع هللا يضر كلام نب يأ نع يرو دج فيعض) (40 - 1840 - ۳

 . هير ىلع ًاطخاس حبْصأ ؛ايندلا ىلع ًانيزح حّبْصأ

 امر ةرهو [ / لاد ١71 «قزرلا بلط يف داصتقالا» يف مدقتو# : :(ظفاحلا لاق) .يناربطلا هاور

 .«ثيداحأ ىلاعت هللا ءاش نإ [7 /انه] «دهزلا» يف يتأيو «باتكلا اذهب قيلي ثيدح

 7 .(نامزلا داسف دنغ حلاصلا لمعلا يف بيغرتلا) *
 أ يبأ نع ('هريغل ص) )١( 7177 وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (كفيعض)) (۱) 1847-4

 كلك يا دم يف رعت تيك ا!َةَلْمَت ابأ اي :ٌتلق :لاق. يِنَسُحلا ةبلعَت ابأ لاس :لاق يئامَّشلا

 . نفورمملاب اورو (لبل» : ا اهعيقئاودل هلورلا :لاق ؟«ْمُكَفلا

 يبأ دنع يتلا ةدايزلاو ءدال هللا لوسر لاق .. . ؛لاق ينشخلا ةبلعث يبأ نع» : هصن امب نيتفرقعملا نيب يال 'حيحصلا» يف 000 ش
 . .[ش] .لصألا يف مكح اهيلع سيلو ؛بيغرتلا حيحص» نم ثيدحلا رخا يف دواد
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 ؛هيأرب يأر يذ لک ٌباجإو َهَرَثؤُم ايندو اعم ومو «ًاعاطم اخص تار اذإ ىتح ءركنملا نَع ''1ْوَماَنتو
 لماعلل ءرمجلا ىلع ضبقلا ُلثم نهيف ٌربصلا «ٍربصلا ٌمايأ مكئارو نم ّنإف] ٌماوّعلا كنع ْمَدو كيفي َكِيلَمَ

 . «[هلمع ّلثم نولمعي الجر نيسمخ رجأ ُلثم نهيف

 . «بيرغ نسح ثيدحاا :لاقو يذمرتلاو «هجام نبا هاور

 . [«مکنم نيسمخ رجأ لبا :لاق ؟مهنم وأ انم الجر نيسمخ رجا !هللا لوسر اي :ليق :دازو «دواد وبأو]

 يف ةَدابِع» : لاق لك هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر راسي نب لقعم نعو (حيحص) (1) 7800 6

 . يل ٍةَرْجِهَك جهلا

 .هجام نباو "يذمرتلاو ملسم هاور

 نم فالتخالاو نتفلا نأل ؛لتقلاب ثيداحألا ضعب يف رّسُق دقو ءنتفلاو فالتخالا وه :(ُجْرَهلا)
 .ببسلا ماقم بّبسملا ميقأف «هبابسأ

 (لق نإو لمعلا ىلع ةموادملا يف بيغرتلا) ء٤

 ناكو ٌريصح كي هللا ٍلوسَرل ناك :ْثّلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص) (1) 4565 - 75١074

 هتالَّصب َنوُلَصي لكي يبنلا ىلإ نوُبوثي ٌسسانلا ّلعجف « هيلع سليف راهنلاب هطْحبيَو .هيلع يلف ليلا رجح
 َّنإو ءاوُنَمَت ىتح لَم ال هللا َّنإف ؛َنوقبطُي ام لامغألا ّنِم اوذُخ !ٌمانلا هيأ اي» : لاقف ْمُهيَلَع َلَبْمأَف ءاورُدَك ىح
 . لق ْنإو ماد ام هللا ىلإ ٍلامْعألا ٌبحأ

 .«وعبْنا المع اوُنِمَع اذإ دكحُم ُلآٌناكو" : ةياور يفو (حيحص)

 ْنإو ٌَمَوْدَأ» :لاق ؟هللا ىلإ ٌبَحأ لامعألا يأ :ّلئُس ةي هللا لوسر لإ :ثلاق :ةياور يفو (حيحص)
a 8 

 ب

 هّلمَع مكدحأ َلْخْدُي ْنَل هئا اومّلغاو ءاوبراقو اوُدَّدس» :لاق كي هللا لوسر نأ :ةياور يفو (حيحص)
 . رق ْنإو اهّمّوذأ هللا ىلإ لامغألا ّبَحأ َّنإو نجلا

 ةريخألا ةلمجلاو .مهنم ةدايزلاو هجام نباو يذمرتلا نمو «هل قايسلاو ؛دواد يبأ» نم هتححص أطخ وهو ء(ارهتناو) : لصألا 22

 . ؟حيحصلا» ىلإ هتلقن اذلو «دهاوش اهل هنم

 يف ةدابعلا» :ةياور يفو .٠ . .لمعلا» : ظفلب (۴۷و١۲ /) ًاضيأ دمحأ هجرخأو ."حيحص نسح ثيدح» :(۲۲۰۲) لاقو )0

 .٠. . .ةنتفلا

 . 'ةرجحلا لثم هذختي : يآ» : ظفاحلا لاقو .8ةياهن» . هريغ نود هسفنل هلعجي : يأ (7

 دنع الو .هدنع قايسلا اذهب تسيل ىلرألا ةياورلا نكلو :(516- مقر) ملسم دنع ىلرألا ةياورلا مامت يه ةياورلا هذه 2

 مقر) «يراخبلا حيحصل ير.هتخم# يف هيتياور نيب تعمج دقو ءهضعب «ناذألا يفو «؟سابللا» يف اهجرخأ دقو :يراخبلا

 يف يجانلا كلذ ىلإ راشأ دقو «ديجب سيل اذهو «ةدحاو ةياور امهنم لعجف نيخيشلا يتياور نيب قفل فنصملا نأكف ( ۳

 .(؟/9١95 ق) .«ةلاجعلا»
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 . ملسمو يراخبلا هاور

 لع مودي يل هلا (لوسر] ىلإ "لمعلا بح ناك: تلاق : ًاضيأ يراخبلاو كلاملو (حيحص)

 . !هبحاص

 E رس نك نو مود هللا ىلإ لامألا ٌبحأ ناك : ملسملو (حيحص)

 ال هللا ناف ؛َنوُفيطَتام لمعلا نم اوفا : لاق لل هللا لوسر َّنأ : هظفلو .دواد وبأ هاورو (حيحص تب)

 : . (ُهَتبْلأ المع لمع اذإ ناکو . لق نإو هُمَودأ هللا ىلإ ٍلمَعلا ّبَح ّنإو ءاَوُلَمَت ىتح ّلَمَي

 ناك لَه 5 هللا لوسر لمع ّناك تيك : ةشئاع ُتلأس :لاق "1[ةمقلع نع] هل ةياور يفو (حيحص)

 !؟عيطتسي اب هللا ٌلوسر ناك ام ٌميطَسَي مكاو «ًةميد هلمع ناك ءال : ثلاق ؟ماّيألاَنم ًانيش صح

 ش . هيلع ميد ام لك هللا لوسر ىلإ لامعألا ّبحأ ناك» : هظفلو «يذمرتلا هاورو

 : لاق ؟ هللا لوسر ىلإ ٌبحأ ناک لمعلا يأ : ةملس ماو ةشئاع تل : هل ةياور يفو (هريغل ص)

 ۰ . لَك ناو هيلع ميِد ام»

 يأ ؛ةلحوم هاب مث واو مث لش ءاثب (نوبوثي) .اهيف اهيلع درفني ةيحانو ة ةرجح هذختي : يأ (هرجحي)

 . هدنع نوعمتجيو هيلإ نوعجري

PiVo_. fooy¥ومو ياض ناك نحول هلا وسر تامام تلاق ةملس مأ نعو (حيحص) (۴)-  

 . «ًاريسَي ايش ناك نِإو ُدبَعلا هيلع َمّواد ام هبلإ لمعلا حا ناكو ءٌسلاج

 1 .«هحیحص» يف نابح نبا هاور

 8 ءارقفلا لضف يف ءاج امو ديلا تاذ ةلقو رقفلا يف بيغرتلا) .ه

 (مهتسلاجمو مهبحو نيفعضتسملاو نيكاسملاو

 مكيدنا ني نل : هللا لوسر لاق : ل ا نينف لل

 فخم لك الإ اهنم وجني ال ًادوؤك َةِبَقَع

 .نسح دانسإب رازبلا هاور

 هدعب يذلا نعو ؛هلك اذه نع لفغو ءناتدايزلا امهتمو :«يراخبلا» و ؛كلام» أطوم نم حيحنصتلاو «(لامعألا) :لصألا ٠

 !ةئالثلا نوقلعملا

 : تلق .يجانلا لاق امك ؛يذمرتلاو ناخيشلا هذه ىرر دقو ء(۱۳۷۰) «دواد ا م سرد «لصألا نم تطقس ()

 . تابثإلا ةلْمج نود ؛رصتخملا# نم هيلإ راشملا ناكملا يهأو ءاهلبف يتلا ةياورلا امهدنع كلذكو
 يف : :قیلعتلا يف اولاق قيقحتلاب مهرهاظت نمو !«الاق) ۳١١( /4) ةثالثلا ةعبط يقو «يذمرتلا نم حيحصتلاو «(لاق) : لصألا 1

 لورا وطعب ملاعب ةرجيشتم وع مكان نيني اياز طاف ثيل ادع يف تاحيحيتلا نأ دق ايفر نمو اةتنأق 22 ١

 ! !اهبتارم فالتخا عم ٩ حيحص ةملكب تاياورلا هذه لك اولمش مهنأ رظانلا ملع اذإ اميس

 نم هدنع يه منو ريس يش ناك نإو» هدنع سيل نكل 0ليللا مايق» يف يئاسنلا هاور كلذكو :حيحص هدانسإو :تلق (4)

 .ةملس مآ ثيدح حصألاو :(1177/5) دمحأ هاور كلذكو ؛ ةشئاع ثيدح
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f04ل  (IVYام ُبْلْطَت ال كل ام :ُهَل تلق :تلاق ءادزدلا يبأ نع ءادزدلا مآ نعو (حبحص)  

 اناف . ؛ٌنولَقتُملا اهُروُجَي ال ًادوُؤك ٌةبَقع ْمكءارو َّنإ' :لوقي ل هللا لوسر ٌتْعِمس يا : لاق ؟نالُوَنالف بلطي

 .ةبقعلا كلل فما ْنأ ٌتِحَأ

 . حيحص دانسإب يناربطلا هاور

 . ةبعصلا ةبقعلا يه : ةمومضم ةزمه اهدعبو فاكلا حتفب دك

 وهو ًاموي يقي هللا ُلوسر چرخ : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو (أدج فيعض) (۱)- ۰ - ۱۸٤۷
 اي :ٌلجر لاق . ؛؟نوُدخملا الإ اهُدَعْصَي ال ًادوُؤَك بقع انيدبأ نيب لا َتْمِلَع !ًرذ ابأ ايد : :لاقف ٌرذ يبا ديب دخ

 ٌماعطو» :لاق . غ ٌماعطو .معن :لاق . ٠؟موي ٌماعط كدنعا : لاق ؟َنيلِقملا نم ما انا َنيفخملا َنِمأ !هللا ّلوسر

 . «َنيلقْملا نم تنك ؛ ثالث ٌماعط دنع ناك ولا : لاق .ال :لاق .«دغ دعب

 .©7يناربطلا هاور

IVA 01ٌةأرثا ٌةتنعو (ةذبرلا) ب وهو رذ يبأ ىلع لخد هنأ :ءامسأ يبأ نعو (حيحص) (۳) -  
 ينرثأت ؟ءادْبَوسلا هذه ينرُمأت ام ىلإ نورت الا :لاقف «قولَخلا الو ٍنِساحملا ر هلا اهيلع سيل "ةع ٌءادْوَس

 اذ ًاقيرط مج ٍرْسِج نود نأ : ّيلإ َدِهَع لي يليلخ للو محايد يلع اولام ق قارملا ُتْيَتأ اذإف ءقارملا ّيتا نأ

 . "يقاوم نحو هيلع َيِنَأَت نأ نم َوُجْنَت نأ ىرخأ ٌرامطاو ٌرادنفا انِامْحأ يفو هيلع ينأن نأ انإو ةلَّرَمو ٍضْحَد

 .«حيحصلا» ةاور هتاورو ءدمحأ هاور

 . قلزلا وه : ةمجعم داض هرخآو ًاضيأ ءاحلا حتفبو نيتلمهملا ءاحلا نوكسو لادلا حتفب (ضحّدلا)

 هللا َّنإ» :لاق لي ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر ّيردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (5) 7104-1

 . ؛ٌبارشلاو ٌَماعطلا مكضيرم نوم امك « هبي وهو ايندلا َنموملا ُهدبع يمحي

 . داتسإلا حيحصا :لاقو مكاحلا هاور

 اذإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر جيدخ نب عفار نعو (هريغل ص) (5) - ۳۱۸۹ 4451

 . ؛ًاملا ُةَميِقَس يمحي مكدحأ ٌلظَي امك ءايندلا ٌهامَح ادّبع لجو رع هللا بحأ

 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 هازع هيلإو 4405/4037/0(2) ةطسوألا» يف هجرخأ امنإو هريبكلا مجعملا» يف هجرخأ هنأ مهوي قالطإلا اذه :تلق (0)
 ء«ثيدحلا ركنم» :يراخبلا هيف لاق نمب هلالعإ نع ضرعأ هنأ اهتم هايإ هلالعإ يف ماهوألا ضعب هنم تعقو نكل «يمثيهلا

 . (5795) ؛ةفيعضلا» يف نايبلاو

 امن قفاوملا هنإف ؟تبثأ ام باوصلا لعلو ء(ةعشب) :(؟١٠/08) ؟عمجملا# يفو «هدنسملا» نم تبثملاو .(ةَنَعْشُم) :لصألا 2)
 نوتلاو نيشلا حتفو ميملا مضب وه» :لاقو ةةعّئشم» : ظفلب هلقن يجانلا تيأر مث .(۷۹۷ /۱۳) ةديناسملا عماجا يف

 وأ قيلعت يأ نود نوقلعملا هدمتعاو «؟عنشو عنشأو عينش رظنم :لاقي «ةحيبق يأ :«ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق ةددشملا

 |قيقحت
 .لمح : يأ ؛رقو وذ :رقوم لجر :لاقي «(رقوم) عمج 60
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 لاقو «#داتق ثيدح نم هظفلب مكاحلاو ءادحيحص» يف نابح نبا ءاورو «حيحص) (3) ۳۸۱ ۰

 : 1 ٠ .؟دانسإلا حيحص» : مكاحل

IAT foا لاق ب يبنلا ٍنع امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نعو (حيحص) (۷)-  

 . «ًءاسنلا اهلها رثْكأ ُتيأرف رانلا يف ُتْمَلَطاو ءءارّقفلا اهلْمأ رتكا ٌتْيأرف

: 0 

 :هيف لاق هلأ الإ ؛ورْمع نب هللادبع كيدح نم“ "اريج دانسإپ دمخآ هاورو (رکنم) (۲) ۔ - ۱۸٤۸

 . ءاسنلاو ًءاينغألا اهلْهأ ٌرتكأ ٌتيأرف ؛ ؛رانلا يف ٌتعلْطاو»

 نل : لاق هنأ وهو يبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يب و

 اي :لاق : اهيلإ ٌرظنيف ءةّنجلا َّنم ٌباب هل حقي - : لاق - .ايندلا يف هيلع رت دن نمؤملا كدبع !ٌبر ْيأ : لاق ىسوم

 ىلع بحبي نيلجرلاو نيديلا ٌعطْفأ ناك ول كلالجو كتّرِعو بر يأ :ىسوم لاق .هل ٌثْدَدْعَأ ام اذه !ىسوم

 يأ : : ىسوم لاق م - : :لاق قاس مل ناك «هربصم اذه ناكو ؟ةمايقلا موي ىلإ تلح [موي] نم هَ

 ُثْدَدْعَأ ام اذه ! ىسوم اي : هل لاقيف ءرانلا نم باب هل ُحَتْفْيف - : لاق - .اينالا يف هيلع عّسَوت رفاكلا كدبع !ٌبر

 اذه ناكو ؛ةَمايقلا موي ين ةالخ موي ليم ايدل ل تناك ول تور كتَّرِعو ابر ْيأ :ىسوم لاقف .هل

 .هطق ًاريخ ري ب ْمَل ناك «هريصم

 : جارد نع ةعيهل نبا قيرط نم دمحأ هاور

 اک هللا لوسر نع امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۸)- 71815
 ٌءارّقفلا» :لاق . معآ هثوسزو هللا :اولاق . «؟لجو رع هللا لَ نم جلا لح نم لو نورت لمه : لاق هنأ

 اهل ُعيطتَي ال ر يف ار فثحا ثرزيو «ةراكملا مھ ىقتنو رولا مهي دست نينا َنورجاهملا

 «ٌكئامَس ناس نحت انبر : ةكئالملا ٌلوقتف .مهوُيحَف موت وتئا : هتكئالم نم ُءاشي ْنَمِل لجو رع هللا ٌلوقيف' اضن

 يب دوكِرشُم الو ينوب اداب اوناك مهلا : لاق ؟مِهلع ملف ءالؤه يبان نأ انرثأتف «كيلغ زب و

 ' لاق ءًءاضَق اهل ٌعيطَتْسَي ال ؛ِهِرْذَص يف هّنَجاحو مهُدَحَأ ت توميو ةراكملا مھر ىَقتنو وغلا مهب دستو اعيش

 .««رالإ ىف ف رس ام TS َنولُخْدَيف كلذ دنع ٌةَكئالملا مهيأ

 فأل ديغس يبأ وخآ يرفظلا يزاصنإلا نامعنلا نب ةداتق وهو# )۲٠١/ ١(: يجانلا لاق الفخ وهو ؛(ةداتق يبأ) :لصألا : )١(

 هجرخأ اذه ةدانق ةمجرت يفو )٠٠١١(« «ةاكشملا» يف امك ًاضيأ هجام نباو يذمرتلا هاور ثيدحلاو .«هتبسن نيعتي ناكف
 1 0109/17 /15) يناربطلا

 دهر قاحبلإ ىبأ نم د ظفتلا ياس ومو د «(يضاقلا كيرش) ةيفو ةدوجلا هل ىنأو:«(١٠/551) يمثيهلا هعبتو !لاق اذك (7)

 اذه يف 'يحصلا# يف وهو «نيخيشلا دنع سابع نبا ثيدح يف درث مل ةركنم (ءاينغألا) ةدايزو !؟طلتخم سلدم .يعيبسلا :

 !!حيحلصا : مهلرقب نيثيدحلل مهجيرخت اوردص مهنأ ةثالثلا نيقلعملا لهج نسو . بابلا

 نسب ريك ىلع مادا :ىلاعت هلوق موهفم لدي هيلعو «مدآ ينب سنج ىلع ةكئالملا ستج ليضفت ىلإ ةيوق ةراشإ هيف فرفز

 . فورعم فالخ ةلأسملا يفو ٠ (ليضفت انقل 1
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 . «هحیحص) يف نابح نباو «تاقث امهتاورو ءرازبلاو دمحأ هاور
 نيب ام يضْوَح نإ : : ةا هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نابوث نعو (حيحص) (4)- ۷ ۳۱۸٣

 ًادورُو سانلا ُرثكأَو .ٍلسَملا نم ىلخأو جلا ني اضايب قا هام .موحجُتلا ٌددع هباوكأ ٠ 0(ناَمع) ىلإ (َنَدَع)
 ال نيل «بايثلا سند «سوؤرلا ٌتْعش» :لاق ؟انل مُهْفِص !هللا لوسر اي : :انلق .«َنيِرِجاهُملا ٌءارَقُف ””هيلع
 . هلام نوعي الو ْمهَِلَع ام َنوطْمُبَنيَّلا .دّدشلا مهل حف الو «ِتامًّعتتملا َنوحكنَي

 .هوحنب هجام نباو يذمرتلا يف وهو ؛«حيحصلا» ةاور هتاورو «يناربطلا هاور

 . باوبألا يه :انه (ُدَدُسلا)

)٠١ J ۳1۸40 - 4554نابوث تعمس :ريزعلادبع نب رمل لاق هلآ ؛دّوشالا مألس يبأ نعو (حيحص)  
 نم ًاضايب ٌُدَسأ هؤام .(ءاقلَبلا َناَمَع) ىلإ (َنَدَع) َنْيَب ام يضْوَح» :ةل هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر
 ًادوُرو سانلا وأو دبا اهَدْعَب : أمتي مَ ةبرش ةنم برش نَه «موجنلا دد ةناوأو ءٍلَسَعلا نم م ىلخأو ءِنيلا
 لاق . دلا مُهَلُحتْفت الو .ٍتامكتُملا نوحكتب ال نيذلا باين ٌسْنّدلا ءاسوؤُر ُتْعّشلا «َنيرجاهُملا ءارقف هيلع
 ىّبح يسار لسا ال ين مر رجال دملا ىلإ ثَحِيْقو ءكِلَملاِدْبَع تب ةمطاف ِتامَّنملا ُتْحَكَن دق ينكل :رمع

 . يب تح يد يلب يلا ييز الو ءم
 .«دانسإلا حيحص» :لاقو ءهل ظفللاو مكاحلاو «هجام نباو يذمرتلا هاور

 ل هللا لوسر ٌثعمس :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو (هریغل ص)(١١)- 7085-58
 ٌةَنِعَّشلا مهاب ژ ةَّسِنَدلا» : لاق ؟انل مهفص : :ليقن . ءفيرَح َنيِعزأب مهناينغأ لب ةئجلا يأ ءارقف لحي : :لوقي
 ءاهبراغمو ضرألا راشم مهب لَكَ .تامّعَتُملا نوحكُي الو «تادُسلا ىلع مهل ندب ال َنيِذّلا ءمهشوؤر

 .هُْهَل يذلا ّلك نوط الو .مهنَلع يذلا لك َنوُطعُي
 .تاقث هتاورو ء«طسوألا» و 'ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نوقبسي «َنيرجاهملا يتم ءارقف نإ : :ٌلوقي لي هللا لوسر ٌتعمس :ًارصتخم ملسم هاورو (حيحص)
 . هافيِرَح َنيعَبرأب ةمايقلا موي َءاينعألا

 .هاماع نيعبرأب» :لاقو ءًاضيأ ًارصتخم «هحيحص» يف نابح نبا هاورو

 .مريلا ندرألا ةمصاع يهو ؛هدعب يذلا ثيدحلا يف امك (ءاقلبلا ناّمَع) يهر ءديدشتلاو حتفلاب )0
 هةنسلا» يف مصاع يبأ نبا هب عاطقناو فعض هدانسإ يقو «ةهدري نم لوأ# : )۱٤٤۳/۹۸/۲(: يناربطلا يفو «لصألا اذك (

 ًاضيأ «طسوألا» يقو ۱٤۳۷(« /۹1/۲) يناربطلا دنع ثيدحلل ىرخأ قيرط يف حيحص دانسإب تبث هنكل ؛ )91 را
 دنسب رخآ قيرط هنع هلو «مالس يبأ نع هدعب باتكلا يف يتالا وهو «هريغو ۲۷١( /0) ؟دنسملا» يفو لب :.(68/591/1)
 دق معن .(لصف 4 /ثعبلا -؟1) يف ينأي ءرمع نبا ثيدح نم دهاش هلو .( 1/۴۲١ /5) ؛لالظلا» يف امك ًاضيأ حيحص
 ةذاش اهنكل «حيحص اهدانسإو ېالس يبأ نع ىرخأ قيرط نم ۱٤۳۷( /43/7) يناربطلا دنع (ًادورو رثكألا) ةلمج تءاج
 اهنأو ؛ةلثمأ هل تقبس دقو «تاياورلا نيب فلؤملا تاقيفلت نم اهنأ - ملعأ هللاو  رهاظلاف ؛ةمدقتملا قرطلل اهتفلاخمل يدنع
 . ملق وأ نهذ قبس
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 َنوعِصَتْحيا هداك ا و و (نسح) ۷ ۷

 َتِيَلَوو ءانربصف اتيت انير : :نولوقيف ؟ُتْلِمَع اذام : :ْمُهَل نات : لاق ؟ ةكألا هذه ُءاَرَقُف نبأ : : لايف ةمايقلا موب

 بالا ةد ىو « سانا لق جلا نولي :لاق ؛متقَدص : :العو لج هللا ٌلوقيف ءانّريغ َلاوْمَألاو ناطلسلا

 لع لقت وُ ْنِم يسارك مل عضو : لاق ؟ِذئَمْوَي ّنوئمؤملا َنْيأَف :اولاق . يهاطلشلاو لوألا يود ىلع

 .هِراهّت ْنِم ٍةعاس نِ َنينمؤملا ىلع رص َرَصقأ ُمويلا كلذ نوكي «ٌمئامَعلا

 ٠. "هحيحص) يف نابح نباو يناربطلا هاور .

 نب ديعس ىلإ باطخلا نب رمع لسرأ :لاق طباس نب نمحرلادبع نعو :(فيعض) (4) 1880 ١/4

 لاق ًاليوط ًاثيدح  ركذف :لاق . مهب دهاجتف ٌوُدَعلا ٍضْرَأ ىلإ ْمِهب ريس ءءالؤه ىلع كولم اَنِإ : :رماع

 ًءارقف نإ :لوقي الڳ هللا لوسر ُتعمس ذإ دعب ؛ لوألا يملا ِنَع ٍفُْلَحَتْمِ انأ امو :ديعس لاق  :هيف

 , هب ٌبساخن ًائيش انكرت ام هللاو : نولوقيف .باسحلل اوفق : : مهل ُلاقيف «ٌمامَحلا فرت امك نوري ّنيملشملا

 00 . «ًاماع َنيعبسب سانلا لبق ةّنجلا نولخديف «يدابع دص : لجو رع هللا ٌلوقيف

 ' !دايز يبأ نب ديزي الإ تاقث امهتاورو ء«باوثلا» يف ناي نبا خيشلا وبأو «يناربطلا هاور

 هللا لوسر دنع تنك : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (هريغل ص) (۱۳) "184 ۲

 اي ْمُه نحن :ِرْكَب وبأ لاق . .؟سمشلا رونك مهرون «ةمايقلا وي موق ينأبا :لاقف ءٌسْمَّشلا ِتَمّلَطو ًاموي ةا

 ركذف «ْألا اطفا نم نوري يذلا نورجاهملا ءارثلا مُتكلو ؛ٌريثك ريخ ْمكلو ؛ال» :لاق ؟هللا لوسر

 ١ 1 . ثيدحلا

 :لي ةوحياص شالا هيد : لبق .«ِءابَرعْلل ىبوط :لاق مث» :دازو يناربطلاو ؛دمحأ ءاور

 . مهبط نِ رك ْمِهصْعَي ْنَم ربثك ِءوَس سان يف
 . حيحصلا» ةاور هتاور يناربطلا يدانسإ دحأو

 ٠  )0( 1861 _ ۷۳لاق هن 5-0 ّيبنلا باحصأ ںضعب ْنع ّيجانلا قيدصلا يبأ ٌْنعو (فيعض) :
 ماع َنيعبزا» ' هودي نسحلا َّنِإ :ُتلقف :لاق .«ماع نم عراب ءاينغألا ّلْبَق نجلا َنينمؤملا ُءارقف لخديا :

 اي :ٌتلق: :لاق . هع ُثنك ينتبل اي : :ينغلا نمؤملا وقي ىح «ماع م عَيرأ» لک ّيبنلا باحصأ ْنع :لاقف

 ماو هيلإ مب ٌميعن ناك اذإو هْيلإ اوفعُب ٌةوركم ناک اذإ نيذلا مه : لاق . ماا اك هيت اللا نوش

 ؛باوبألا ِنَع نوبجحُي نيذلا م مهو .

 "نع يراوحلا نب ديز ةياور نم دمنحأ هاور

 )١( «دئاوزلا عمجم# يف اذکو )١51/1١(: ةلالثلا ةلهجلا هدلقو  ةرامع ةعبط يف عقوو .ًاريمأ يأ ؛ًالماع كولعاج- :هانعمو -:
 !؟نيدهاجملا لاطبألا ريس نع مهفتسن يأ» :هلوقب هرسفو ءبيجع فيرحت وهو «(كوملعتسم) :

 E يضلل يقرا هوما لا ساجر نال نس ةفايعل حلا (قتعلا)» : ةياهنلا» يف (۲)

 : . (يراوحلا نب ديز) فيعضت ىلع نورثكألا .: تلق (۳)
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 ٌءاَف لخذي» : ل هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ٤ ۳۱۸۹-)۱٤(

 . «ماع ثم سمح وهو «موي ِفضنب ءايِنْألا َلْبقةعِلا َنيمِلسملا

 : (ظفاحلا لاق) .«حيحص نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو ء«هحيحص» يف نابح نباو يذمرتلا هاور

 ؟«حيحصلا# يف مهب جتحم هتاورو»
 نع رانید نب هللادبع نع ةديبع نب ىسوم ثيدح نم ةدايزب هجام نبا هاورو (هريغل ص)(15)_-”1940-٠

 .رمع نب هللادبع
 ىقتلا» : لَم هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا يضر سابع نباب نمو (تايعض) 600-18-8

 ًءاش ام ٌينغلا َسِبُحو «ةنجلا ٌريقفلا لخدأف ءايندلا يف اتاك ,ٌريقف ٌنمؤمو ءينغ ُنمؤم : :ةاجلا باب ىلع نانمؤم

 . كيلع ٌتْفَخ ىتح تسبح دقل هللاو ؟كسبح اذام !يخأ اي :لاقف ُريقفلا يقف ءةنجلا َلخدُأ مث ءَسّبحُي نأ هللا

 َُدَرَو ول ام ٍقرعلا نم ينم لاس ىتح كيلإ تلصو امو .ًاهيرك ًاعيظف ًاسَبْحَم كدعب ُتْسِبُح ينإ !يخأ اي :لوقيف
 مر ٌةلكآ اهّلك ريعب فلا

 “يوق ديج دانسإب دمحأ هاور

 . تابنلا نم "امو حلم ام :(نضمحلا)

 كك هللا لوسر جرخ :لاق امهنع هللا يضر ىفؤأ يبأ ِنْب هللادبع نعو (عوضوم) (۷) 1801-5

 الك هللا لوسر نإ ف . «مَكلزانم برو نجلا يف مُكَلزانم َةليللا ُتيأر يّنإ» :لاقف ءاوناك ام َّعَمْجَأ هياحُصأ ىلع

 ًاباب يتأي ال ءهّمأو هيبأ مشاو ُهَمْسا ٌفرغأ الجر ُفرْعأل يّنإ اركب ابأ اي» :لاقف هنع هللا يضر ركب يبأ ىلع َلّبقآ

 ركب وبأ وهف» :لاق !هللا لوسر اي هئأش ٌعفتّرمل اذه نإ :ناملس لاقف .ًابحْرم ًابَحْرَم :اولاق الإ جلا ٍباوُبأ ْنِم
 وُلوُل ؛ًءاضْيب ةد نم ًارْصَق نجلا يف ُتْيأر دقل !ًرمع اي» :لاقف هنع هللا يضر َرَمُع ىلع لأ مف .«ًةَفاحُم يبأ نبا

 اي :لاقف ءهلُشْدأل ٌتبهذف يل هنأ ُتْننَظف هِشْيرُق ْنِم تفل : ليقف ؟اذه ْنَمِل :ٌتْلقف ؛توقايلاب دّيَشُم «ضيْأ
 ؛ يّمأو يبأب :لاقو ٌرَمُع ىكبف . (ٍصْفَح ابأ اي كتريغ الإ هلوخد ْنِم ينعتم امف «باطخلا ِنْب َرَمُعِل اذه !دّمحم

 للا يف ًاقيفر ّنبن لكل نإ !نامثع اي» :لاقف هنع هللا يضر َنامُْع ىلع لبق مث ؟هللا وسر اي ٌراغأ َكِيَلَع

 ةّنجلا يف َكُلِْنَم نوكي نأ ىّضرَت امّوأ !ئلع اي» :لاقف هنع هللا يضر يلع ديب ّدخأ مث .؛ةّنجلا يف يقيفر تنأو

 يراوح يبن لكل نإ ارز ايو ٌةَحْلط ايه :لاقف امهنع هللا يضر ٍرْيُرلاو َةَحْلَط ىلع َلَبْفأ مث .«؟يلزنم َلياقم

 ؟عمجملا» و 005 )١/ «دنسملا نم هتححصف ؛(تابنلا ضمح) :لصألا ناكو .ةضومح همعط يف تبن لك :(ضمحلا) )١(

KAD) 

 لاقو .لوهجم وهف .ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو ء(نامیلس) هابأ الوكام نبا یمسو ءبسني مل (ديود) هيف :تلق (۳)
 ةلهجلا امأو .(1۷۷۹) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو .اهلثم هثيدح :دمحأ لاق «هتفرعم ىلإ جاتحي بوسنم ريغ» : يقارعلا

 «ةفيعضلا» يف هتنيب امك ؛اومعز ام ىلع لدي ال هنأ عم ؛يمثيهلا نع هولقن ام ىلع نيتكتم ثيدحلا اونسح دقف ةثالثلا

 ةفلفحلا

 ار ران يأ )
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 «يباحضأ نين انف كباب دل : لاقف هنع هللا يضر ٍفوع ِنْب نمحرفادبع ىلع لبنا م . (يٌئراوَح امثنأو :
 ؛ يلام ةَرفك ْنْم هللا ٌلوسر اي : تلقف ؟كب أطُبأ ام : ُثلقف «ًديدَ قرع تفرَعو «َتْلَح نوكت نأ ُتيشَح ىتح
 .!هللا لوم اي: لاقو نمحرلاٌدبع ىكبق . «؟هلفقْلا ميفو ؟يستا نبأ نم يلام نع لا باح ًفوقؤم تز ام

 هللا َّلَمَل < «مهياتياو ةتيدملا يلا ءارقف ىلع اهنا كون يثإف رض ةراجت نِ ةلْللا يثءاج جار هتم هذه

 . مويلا كلذ ينع ٌفّمخي

 , :(ظفاحلا لاق) esle «يناربطلاو «- هل ظفللاو - رازبلا هاور

 هللا يضر ٍفْوع ّنْب نمحرلابع َّنأ ين يبنلا نع ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نمو ءوجو ام ريغ نم درو دقو#

 .نَسَحلا ةجرَد هدارفلاب ٌءْيّش اهنم علني الو «لاقم نم اهُدَوْجأ لس الو «هلإم ِةَرْثكِل "وب 2 لا لع ع

 .يف هئاجرد صقنُي ىّنأف : «حلاصلا ٍلْجَرلل ٌحلاصلا لاملا مهنا :وي هللا ٌلوسر ٌرَكذ يتلا ةفصلاب هلام ناك دقلو

 هذه ُءارقُف قبَس» : حض املأ «هريغ ٌقح يف اذه ذرب مل هّنإَف ةَّمألا هذه ءاينغأ نم ءريغ نود هب ٌرصقي وأ ةرخآلا

 ع .«ملعأ هللاو .قالطإلا ىلع (مُهَءايِنْغَأ ةمألا

 ءدلحلا باب ىلع ُتْق١ : لاق كو يلا نع هنع هللا يضر ةماسأ نعو(حيحص) (17) 70141 - ۷
 تف ءيا ىلإ هيَ ربا دق رانلا ٌباِحْضأ َّنأ ريغ «نوسوبخَم ٌدَجلا ٌباحصأو «ٌنيكاسملا اهلَخ ْنَم ماع ّناكف
 . ةءاّسنلا اهلَخَد ْنَم ٌةماع اذإف «رانلا باب ىلع

 , .ملسمو يراخبلا هاور

 : 1 .ىنغلاو ظحنلا وه : 'ميجلا حتفب (ًدَجلا)

  )80- 1404 fo¥Aللي هللا وسر لاق : ناغا هللا يضر اا ىلا يقر اج فی 10-0

 ءاينغألا َنِم ّلقأ ٌدَحأ اهيف سيل اذإو «َنينمؤملا يرارذو َنيرجاهملا ًءارقف نجلا لهأ يلاعأ اذإف «ةّنِجلا ٌتلخد

 ُبهذلا ٍنارمحألا ّن َنُهاهلاف ًءاسنلا امأو نوِصَخَمُيو نوبّساحي بابلا ىلع مهّنإف ٌءاينغألا اأ : يل ليقف . ءاسنلاو

 .ثيدحلا «ًريرحلاو

 -۱۸ ئضعآ . تع مسالا نع دزب نب يلع نع حز نب لا دي قيرط نم هيغواايح نب شل بأ هار

 .(1015) ةفيعضلا» يف :جرخم رهو .«ثيدحلا ركنم# : يراخبلا هيف لاق دقف کاملا هو ء هقيثوت نييلت ىلإ .ريشي : تلق 00

 . رمع رصق ثيدحك حيحص اهضعب ثيداحأ نم بكرم وهو
 ةا يدا مانآلا اورتن: لوألا امأ ءهسفن فوع نب نمحرلادبعو ةشئاع ثيدح نم الإ درو اذه ملعأ ال» : يجانلا لاق )۲(

 نم رازبلا هاور دقو .ركنم بذك هنإ :لاقو اهيلع برضي نأ دمحأ رمأ يتلا ثيداحألا نم رهو «ناذاز ّنب ةرامع قيرط نم

 ا دنس 0هخيرات» يف جارسلا هاورو «فعض هيف دانسإب ًاضيأ رازبلا ءاور دقق : :يناثلا ثيدحلا امآو . ًاضيأ ميمت نب بلغأ قيرط

 دنسب دمحأأ هاورو .. نيل هدنس يفو «ىفوأ يبأ نبا ثيدح نم فنصملا هركذ دقف نمحرلادبع ءاطبتسا ركذ امأو . تاقث هلاجر

 نمحرلادبع رصتخا نكل ًايرق [ينآي اميف] خيشلا يبأ باتك نم خبشلا هدروأ يذلا وهو ؛ةمامأ ييبأ ثيدح نم ًاضيأ نيل
 هدنسملا» نم اهتكردتسا .«ينم ةدايزلاو :تلق .5[نيرجاهملا :ءازقف] ةنجلا لهأ 'رثكأ اذإف :هيف دمحأ دنعو .هءاطبتساو
 دعب الإ فلؤملا .هركذي مل هنإف «هنم ملق قبس هلعل فابيرق» :هلوق هوحنو .فلؤملا ملق ,نم تطقس اهلعلو :(7154/6)

 1 1 . ستفوكعم نيب اهتعضو كلذلو اذه دعب اته يتالا رهو «ثيدح
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 /سابللا ١[.

 سنأ نع يورو ((هريغل ح) (۱۷)- ۳۹۹۲ وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (فيعض)) (9)_ ۱۸۰۵ - 8

 موي نيكاسملا ةرطُر يف ينرُشاو انيك ينمأو ,اتيكشم ينيخأ مهللا»] : لاق يَ ّيبنلا نأ ؛هنع هللا يضر

 اي ءًافيرخ نيعَْرأب مهتايْعأ لب جلا ن نولخدي مت :ل اق ؟هللا لوسر اي مِل : ةشئاع ثلاقف . "1 «ةمايقلا

 . ؟ةمايقلا موي كبري هللا ناف ؛ ؛ْمهيبّرقو َنيكاسملا يّبحأ !ًةشئاعاي . ةرمت قشب ولو ًانيكشم يدُرَت ال !ةشئاع

 0 “بيرغ ثيدحا :لاقو ؛يذمرتلا هاور

 “ليلا يناتأ» : لاق هلل ّيبنلا ٍنع سابع نبا ثيدح ]١71/0[ ةعامجلا ةالص يف مدقتو (هريغل ص)

 ١ . يير

 كيبل :ُتلق !دّمَحُم اي :لاق» :لاق نأ ىلإ ؛ثيدحلا ركذف اةَروص ِنَسحآ يف ير تيار » :ةياور يفو

 اذإو .نيكاسملا ّبحو «ِتاركنملا َكْرَتو ِتارْبَخلا لف َكلْسأ ينا ٌمُهَللا : لق تْيَلص اذإ :لاقف «َكْيَدْعَسو

 . ثيدحلا «نوتفَم َرْيَغ ٌكيلإ ينضْفاف ةف دابعب َتْدَرَأ

 . هنسحو يذمرتلا هاور

 يبأ نعو ((هريغل ح) (۱۸) "191 وهف نيتفوقعملا نيب ام ادع (فيعض)) ۸۰ ۱۸۵٩ - )٠١(

 :ًانيكشم ينقوتو .ًانيكشم ينيخأ ٌمهللا]» :لوقي ةَ هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس

 . ةرخالا ٌباذعو ايندلا رف هيلع ٌعَمَتْجا ِنَم نم ؛ءايقشألا ىقشأ َّنِإو < «[نيكاسملا ِةَرْمُر يف ينرشخاو

 . «دانسإلا حيحص» : :لاقو همامتب مكاحلاو ««نيكاسملا» : هلوق ىلإ هجام نبا هاور

 رنا مليح ال ! دانا اهيأ اي : :لوقي ديعس ابأ عمس خابر يبأ نب ءاطع نع يقهببلاو خيشلا وبأ اورو

 ابيع يفوت الو ًريقف [كيلإ] يفوت لي :لوقي كي هللا لوسر ُتعمس ياف ؛ هَل ريغ نم ٍقْررلا بّلط ىلع

 . «ةرخآلا ٌباذعو ايندلا قف هيلع مَا ِنَ ؛ ءايقشألا ىقشأ ناف < ء[ةمايقلا َموي] نيكاسملا ةَرْمُر يف ينرشخاو

 . «ءاينغألا رر يف ينرشحت دخت الو : ن نمحرلادبع نب ناميلس نع ةعرز يبأ ريغ هيف داز : خيشلا وبأ لاق

 .ّمُهوسلاجو َءارقفلا اوّبحأ» : :ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (11) - ۱۸۵۷ - ۱

 .«كِسْفَت نم ُمّلعت ام سانلا ٍنع درلو «َكيلق ْنِم بّرَعلا ٌبحأو

 .نانسإلا حيحصا : لاقو مكاحلا هاور

 يف ٍلالبو ٍبْيهّصو ناملس ىلع ىتأ ٌنايفس بأ َّنأ : ورمع نب لئاع نعو (حيحص) )١19( 71944 - ؛ م7

 )١( «ءاررإلا» يف ةجرخم يهو «هدعب يذلا ثيدحلا نم لوألا رطشلا هلثمو «هدهارشب نسح ثيدحلا انه ىلإ )777-598/5( ,

 . 05357798 /۲) ؛ءاورإلا» يف ةجرخم يهو «هدهارشل نسح هنم لوألا رطشلا نكل :لاق امك وهو «فيعض ينعي (5)

 نولفاغلا هلك كلذ نع لفغو ءانه تهبن امك ثيدحلا رركتب ترركت دقو «ثيدحلا يف اهل لصأ الو ء«نم تإ» :ةدايز انه (۳)

 1 . مهتالفغ رخآ اهلعلو ! ةثالثلا

 نم عمس يحايرلا رمع ناك نإ :لاقف «مكاحلا هيف كش امم وهو ءدانسإلا لاصتاب ةحصلا ديقت اهنأل.؛ةمهم ةمتت هلوقل :تلق (6)

 . اروتبم مكاحلا حيحصت اولقنو «هونسحف ةثالثلا ةلهجلا امأو .(۱۸۳۸) «ةقيعضلا» يف جرخم وهو .؛دوسألا نب جاجح
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 نولوقت أ : هن هللا يضر رغب بأ لاقف امام هللا ودع ي ني للا وم تدع م لاو : 0
 دقل مُهَتْبَصْعَأ تنك نِ « مُهَتبَصْعأ َكّنمَل !رخكبابأ ابا : لاقف .هَريخأف ةا بتلا ىتأف !؟ْمِهِدّيَّسو س شرف خيش
 e ُرفْغَي ءال :اولاق ؟مكتبّضغأ !ًهاتَوْخإ اب :لاقف رکب وبأ مُهانأف . كا

 .هريغو ملسم هاور

 لكي هللا ٌلوسر ناک : لاق ٍدَسُأ ْنْب دلاخ نب هللادبع ِنْب هّيمأ نعو (فيعض) (۱۲) - 1808  ؛58*
 أ  .«َنيملشملا كيلاَمصب حف

 a هل ةياور يفو . لسرم وهو ««حيحصلا» ةاور هتاؤرو يناربطلا هاور ش

 ناك» ةَ هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام ِنْب سنأ ن نعو (رکنم) (۱۳) - 1855-4

 : ىلع ًءاكبلا : لاق ؟كَرَصَب َبَمْذَأ يذلا ام !بوقعي اي : بوعي وَ تاذ لافف «ىلاعت هللا يف جاوم ځا بومی
 َكُئرقُي هللا نإ !ٌُبوقعي اي : لاقف ٌليربج هاتأف . َنيمايثَب ىلع نزحلا ی لاق .ٌفّسوي
 ٠ هللا“: لیربج لاقف هللا ىلإ ينْرُحو يتب وکشآ املا لاق | يرْيَغ ىلإ ينوكشت يځتشت امأ : كل لوقيو ٌمالسلا
 ءيرهظ تسّوقو «يرصب َتََعْذأ ؟ريبكلا حيا مَ رت امأ !ٌبر أ : ُبوقعي لاق م ل !بوقعي اي وکشت امي مله
 َتلئرقُي هللا نإ : 2 لاق . ترا ام يب غضا مث .«توملا لبق اش ها ي ّيتناحْبر يلع ددراف

 : ٌبحأ نف ٍنيكاسَملِل ًاماعط ْعَتُص اف ءامهتْردَتل نيم اناك ول يتَرِعَون كلف حَرفَيلو رش :كل ٌلوقيو مالسلا
 ام ٌفّسويب توي ةوخإ عّتَصو 5 ٌتسّوقو ٌكَرَصِب ُتْبَمْذَأ مل يردتأ .نيكاسملاو ءايبنألا ءّيلإ يدابع
 كلذ دعب ٌُبوقعي ناكف - :لاق - .ًائّيش اهنم هوت ملف ٌمئاص وهو ٌميتبٌنيكسم مكانأف ةاش تحب مكن ؟اوعنص
 ًايدانم رم ًامئاص ناک نإو «ٌبوقعب عم ٌدََتيْلَ نيكاسملا ّنم ءادغلا دارأ س الأ :ىدانف ًايدانم َرَمأ َءادغلا دارأ اذإ
 : 200 . السلا هيلع ٌبوقعي عم رطب نيكاسملا نم ًامئاص ناك ْنَمالأ : : ىدانف

 يف انك :مكاحلا :لاق . سنأ نع “"ريبزلا نب رمع نب صفح نع يقهيبلا هقيرط نمو «مكاحلا هاور
 نإف ءةحلط:يبأ نب هللادبع نب رمع نب صفح هنأو «مهو ريبزلا نظأو' «(ريبزلا نب رمع نب صفح) : يعامس
 انثدح ': دمحم نب ؤزمع انأبنأ : لاق «هريسفت» يف هيوهار نب قاحسإ.هجرخأ دقو «حيحص ثيدحلاف كلذك ناك

 . «هوحنب ل يبنلا نع سنأ نع كلملادبع نب ىبحي نع ””ناميلس نب رفاز
foAoي ناصح 2 يليلَخ يناصؤا : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حيحص) (50) - ملقم _  

 ٌوندلاَو نيكاسملا ٌبحب يناصؤأو يود وج ن ىلا ظْنأو يقف وه ْنَم ىلإ رنا ال نا : يناصؤأ ؛ربخلا

 . ثيدحلا ل نإو يمجَر ّلِصأ نأ يناصؤأو «مُهْنم

 4 . ؟ملنسم» نم ةدايز )1(

 : رک نبا لأقو .«فرعي ال» :يبهذلا لاق ؛(ريبزلا يبأ نبا) : هريسفتلا» يف متاح يبا نبا ةياور يفو ؛مكاحلل عقو اذك ن0
 . تايليئارسإلا نم هنظأو .؛ةراكن هيف بيرغ ثيدح»

 .سنأو- (تیخ بأ نبا) وهو - كلملادبع نب ىحي نيب روكذملا (ريزلا يا نبال طقسأ دقو :هماهوأ ةرثكل فعض هيف :تلق (۳)
 !ءاوشع طبخ هونسحف ةلهجلا امأو )1۸۸٠(: "ةفيعضلا يف جرخم وهو . 
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 . 14 /تاقدصلا 48 هوحن ىضم] .«هحيحص» يف نابح نباو ؛يناربطلا هاور
 ا كرير عت :لاق هنع هللا يضر بهو نب ةثراح نعو (حيحص) (؟1) "045-65

 «رانلا ٍلْهأب مكر الأ ُهرَبأل هللا ىلع سف ول .2'افَعَش ٍفْكَضَتُم يعض لك ؟هّجلا ٍلهأب مكربخأ الأ» : لوقي

 . (ٍريكتْسُم ظاوَج لع لک
 .[۲۲ /بدألا ۲۳ هنم يناثلا رطشلا ىضم] .هجام نباو ملسمو يراخبلا هاور

 واولا ديدشتو ميجلا حتفب (ظاًوَجلا) و . ظيلغلا يفاجلا وه :ماللا ديدشتو ءاتلاو نيعلا مضب (ٌلّتعلا)

 . عونملا عومجلا :ليقو .نيطبلا ريصقلا :ليقو . هتيشم يف لاتخملا مخضلا وه : ةمجعم ءاظ هرخآو

 لوقي هلك ّيبنلا ٌتعمس :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۲۲) "181 451 1
 . «َنوبوُلْغَملا ُءافَمّضلا جلا ٌلهأو «عاّنَم عاّمَج ٍربْكَتْسم ِظاَّرَج ٌيِرظْمَج لك رانلا ٌلهأ»

 ."ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو دمحأ هاور

 امب خفتنملا وه» :سراف نبا لاق . ةمجعملا ءاظلا حتفو ةلمهملا نيعلا ناكسإو ميجلا حتفب (ّيرظْعَجلا)
 . (هدنع سيل

 :لاقف ةزانج يف اب يبنلا عم انك :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو ر ص (590- ملقم هام

 ال :نيرمطلا وذ ُفعضتسملا ٌفيعضلا ؟هللا دابع ريخب مكربخأ الا .ربكتسملا ظفلا ؟هللا دابع ٌرشب ب مكربخأ الآ»

 .«هّربأل هللا ىلع مسقأ ول «هل هبي

 .رباج نب دمحم الإ ؛«حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 . [كانه ىضم] . نّلَّخلا بوثلا وه : ءاطلا رسكب (رمطلا)
 الأ» : هك هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ِلَبَج ِنْب ذاعم نعو (فيعض) ۹ _ ۱۸٩۰ - )١4(

 ىلع مسن ول هةوال يارم وذ ففف فض لر: لاق .ىلب :ُتلق . «؟ةلجلا لولم ْنَع مكرر

0 

 ازيزعلا دبع نب ديوس الإ ؛«حيحصلا» يف مهب جتحم هدانسإ ةاورو «هجام نبا هاور

 دلي هللا وسر نأ ؛هنع هللا يضر مشعج نب كلام نب ةقارس نعو (هريغل ص) ۰ _ ۳۱۹۹ - )١1(

 لكف .رانلا لهآ اّمأ» :لاق !هللا ٌلوسر اي ىلَب :ُتلق . «؟رانلا ٍلْهأو ةّنجلا ٍلْهأب كرا الأ !ًةقارس اي» :لاق

 . (ًيوبولغملا ُءافَعضلاف جلا لهأ اأو رکن ٍظاَوَج ٌيِرظْعَج
 .[ةمث ىضم] . «ملسم طرش ىلع حيحصا :لاقو مكاحلاو ؛«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

2000 
f۹۱تحتحا» : لاق هب ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (؟6) - نضرب ك5  

O. 

 .«فعضتسم» :لصألا )١(

  (مسفأ ول) لدب (مسقيول) :ةخسن يفو )1(

 .نورخالا هفعضو .«لمتحي ال رظن هثيدح يف» ؛ يراخبلا لاقو ."ثيدحلا كورتم» :دمحأ لاق : تلق قرف
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 یضقف «مهئيكاسمو يملا ُءَفَعض يف :هّنجلا ِتلاقو «َنورّيككملاو َنورابجلا يف :ٌرانلا تلاقف ؛ٌرانلاو نجلا

 يلع امكيَلكلو ماش ْنَم كب بدع «يباذع ٌرانلا كّلِإو «ٌءاشأ ْنَم كب مزا يتَمْحَر ُهّنجلا نإ :امهتيب هللا

 : : اهلي
 1 سي ش . [ةمث ىضم] . ملسم هاور

PY. t0۹ينأيل هلا :لاق للا وسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (؟) -  

 مايل مي موب م قن الفط :اوؤرفا] .ءٍةّضوعَي حانج هللا دنع ن ال. ؛ةَمايقلا م موي ُنيِمَّسلا ٌميظعلا لجرلا .

 . “يارو

 ٠ .ملسمو يراخبلا هاور ١ ,

 || لاقف « ال بتلا ىلع الجر كم : لاق هنع هللا يضر ٍدعس نب لهس نعو (حيخحض) (۲۷)- نيش لرب

 نآ بطَخ ْنِإ ٌيِرَح هللاو اذه ؛سانلا فارشأ ْنِم ّلجر :لاقف . «؟اذه يف كير ام» :سلاج هدنع لجل

 ل وسر َلاقف «ٌلجررَم من لكي هللا ٌلوسر َتَكسف [: لاق] !ِهلْوَقِل عَمْسُي نأ لاق نِإو «مَفَسُي نأ َعَمَش ناو < مكن

 ال نأ بطَح ْنِإ ٌيِرَح اذه «ٌنيملُملا ءارقف نم ٌلجر اذه !هللا ٌلوسر اي اقف . "اذه يف كبار ام» : لك هللا

 ٍضْرألا ء هل نب ريخ اذه» : ال هلل لور لاقف ا ل ا قَال نأ عش نو « حكي

 اذه لم" [نم] ,

 : . هجام نباو ملشمو يراخبلا هاور

PTY fto۹4ىرتأ !ٌرذ ابا ايه : قلل وسر لاق: لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو (حبحتص) (۲۸) -  

 ! للا َلوسر اي معن :ُتلق ة .«؟رقَملا وه لاملا َةَّلَق ىرتف : :لاق !هللا لوسر اي معن : تلق .2؟ىّنِغلا وه املا ةَرْثَك

 ا لاق ءيئيرُ نم يلج نع ينلاس م . «بْلَقلا رفق رقفلاو «بلقلا ىنِغ ىنغلا امّنإ» :لاق

 : لاق .َلِخْدَأ رشح اذإو <« «ّيطعأ لاس اذإ : تلق . 09 هارت أ درا يكتم لق !هللا ٌلوسر اي معن :ٌتلق

 ر ل زا كلف: «؟ًانالف ُفرعت له : لاقف ؛ةّفّصلا ٍلْمأ ْنِم ٍلُجر نع يتلأس

 ٌلجر وه :ُتلق .«؟- هارت وأ  ُهارَت فيكف» : Saa :تلقف فرع ىتح هنيو هبلحُي

 0 :ٌتلق . «رخآلا نم ") ِضْرألا الط نع ٌريخ وهف» دا م م

 ةتمح يلي ذقت ةنع فرض اذإو هلأ وهف اريح يطأ اذإ :لاقف ؟رَحالا ئَطْمُي ام ضب

 .هل ظفللاو ؛هحيحص» يف نابح نباو ؛ًارصتخم يئاسنلا هاور

 )١( «نيحيحصلا"'نم ةدايز  ETو 1 1 1

 امهلبق نمو ٠«حتفلا» يف ظفاحلا الو ء(١٠١٤ )1١١4/4/ ؛ةفحتلا» يف يزملا .هزعي ملو :(54417) ؟يراخبلا» نم ةدايز (؟)

 يف يزيربتلا ثيطخلا هيلع هعبت «فلؤملا ماهوأ نم ملسمل هوزعف ءيراخبلل الإ (38 107. /۷) «بعشلا" يف يقهيبلا

 هظفل نع: فلتخي هظفلو م00 41) مقر يراخبلل ةثالثلا هازعو «هيلع هيبنتلا يجانلا خيشلا تاق امم وهو :(9777) «ةاكشملا»

 !موعزملا مهقيقحت نم اذهو ءانه

 ٠ .«ةياهن» . ليسيو اهيلع علطي ىتح اهؤلميام :يأ 5(6)
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Yt _ f40هيدجشملا يف يلجر زا زنا : اإ هللا لوسر يل لاق : لاق هنعو (حيحص) (۲۹) - . 

 :لاق . «دجسملا يف ٍلُجر عصا ناد :يل َلاق :لاق ءاذه :ثلق ٌةَلح هيلع ٌلجر اذإف ؛ُتْرَظنف :لاق

 ةّمايقلا موي ٌرْيَخ هللا دنع اذهل : ایگ هللا ٌلوسر ٌلاقف :لاق .اذه :ٌتلق :لاق ؛'قالخأ هيلع ٌلجر اذإف «ُتْرَظَنَ

 . "اذه َّلْثم ضْرَألا ِءلم نم

 . «هحیحص) يف نابح نباو «؟حيحصلا» يف مهب جتحم اهتاور ديناسأب دمحأ هاور

 ىلع ًالضف هل نأ هنع هللا يضر ٌدعس ىأر :لاق ٍدعس نب بعصم نعو (حيحص) (۳۰)-۳۲۰۵ ۰ ۲
 .«مُكِئافَعصب الإ َنوقَرْرُتو َنورَصْنَت ْلَم» : 4ل هللا وسر لاقف . هنود ْنَم

 مهتالصو ْمِهِتَوْعَدب ؛اهْئاَفَعَصب ُهَمألا هذه ُرَّصنت امّنإ» : لك ٌيبنلا لاقف :هدنعو يئاسنلاو «يراخبلا هاور

 ١[. /صالخإلا ١ ىضم] . «ٌمهصالخإو

 :لوقي لي هللا لوسر ٌُتعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحض) ۷ 8505 - )۳١(

 . ؟مکئافعضب نورصنتو نوقزرت امنإف ؛ مكئافعض يف ينوغبا»

 يئاسنلاو '"”يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ةَّفّصلا باحصأ يف تنك :لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ب ةلئاو نعو (حيحص) (۳۲) ۳۲۰۷ ۔ ۸

 ٌلوسر انْيلَع جرخذإ ؛ ٍخَسولاو رابغلا َّنِ ًاقبرط اندولج يف رمل ََحأو مات ٌبوُن هيلع ناسا نم امو انبأر دقلف

 الإ الكب ملكتي ل لي يب ١ لَعِجف نسخ ٌةَراش هيلع ٌلجر َلبْفأ ذإ .«َنيرجاهملا ًءارقُف شيلا : لاقف ب هللا

 َنوُولَي ءهبارضأو اذه بحب ال هللا َّنِإ» :لاق َفَرَّصْنا اًملف . يبا مالک ولْمَي مالکب ّيتأي نأ هفت ُهْنفَلَك

 . رانلا يف مُهَموُجْوَو مهلا ىلاعت هللا يِوْلَي كلذك ءىَعْرملا اهناسلب رقبا ّيَل سال مهلا
 يص اهدحأ ديناسأب يناربطلا هاور

 انيلإ جري تإ يبا ناك : لاق هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعو (حيحص) )۳١( - نقي تحل

 ی ندر .ْمُكنع يور ام ىلع مُتنِزَح ام ْمُكَل رخُذ ام َنوُمَلْعَت ول» :لاقف ةيكتَْحلا انيلعو ِةَفّصل | يف

 . (مورلاو سراف
 .هب سأب ال داتسإب دمحأ هاور

 بارعألا اهمّمعتي ةّمع يه :ليق «قوف ةانثم ءات مث ةنكاس واو مث ةحوتفم ةلمهم ءاحب (ةيِكتْوَحلا)
 .ريصقلا :(كتوحلا) و .اهمّمعتي ناك (ًاكتوح) ىمسي لجر ىلإ فاضم وه :ليقو . مسالا اذهب اهنومسي

 .ةيلاب بايث :يأ (۱)
 .(۷۸۰) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو ؛«حيحص نسح ثيدح» :(1707) لاقو قفز

 ءاباصأ اميف الإ ةثالثلا امهدلقو «يمثيهلا هعبت نإو ؛دحاو دانسإ الإ هل سيلف هديناسأب# :هلوق يف الإ ؛لاق امك وهو : تلق قفهز

 ١ .(54557) «ةحيحصلا# يف وهو ! !!نسح"٠ :اولاقف

 ةلمهملا لادلاب (رخد) لصألا ناكو ءحصأ هلعلو ء(مكل) )١58/5(: هدنسملا» يفو )551/١(. 'عمجملا» يف اذكو قه

 . (۲۱1۸) ؛ةحيحصلا يف وهو «هنم هتححصف
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 ا E :ليقو

 هللا: هي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دينع نب ةلاضف نعو (حيحص) ۰ ۳۲۰۹ -)۳٤(

 ْنِمْوُي ْمَل نمو © !ايئدلا ن َنمُهَل لأ ؛كءاضق هيلع لّهَسو «كءاقل هيلإ بف كلور يآ دهَشو «كب َنمآ نم

 .«ايندلا نم هيلع ْرْثَكو كَءاضَق هيلع ْلهَسُت الو .كءاقل هيلإ ببحث 2 الف ؛كلوسر يأ دَهْشَيو «كب

 .«باوثلا» يف خيشلا وبأو «0هحيحص» يف نابح ع نباو ءيناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور ٠

 يف فلتخم وهو د يفقثلا نالی نب ورمع ثيدح نم هجام نبا هاورو (فيعض) (19)- ٠-1851

 ليتل ؛كدنع ْنِم قحلا هب ُثنج تج ام نأ مِلَعو ينقص يب َنَمآ نم مهلا : ا هللا لوسر لاق : لاق  هتبحص

 بنج ام نأ ملعب ملو سارا يايا ًءاضقلا هل لجو ؛كءاقل هيلإ ْبّيحو هَدَلَوو هلام

 .""هَرُمَع لطأو دلو ُهَلام ركأف ؛كدنع نم قحلا

 : مآ نبا مهري نال : لاق الب ىبنلا نا دبل نب دومحم نعو (حيبتص) (۴) - I 0ك لل

 .  .«باسحلل ُلقأ املا ُةَّلِقو ؛لاملا َةّلِق ُهَرْكيو ةّتْفلا ّنِم ريخ ُتْوملاو ؛ٌتْوِملا

 عانس هل حصي لو .«ةيؤر هل دومحمو 6 حيحتملا» يف نهب: جنح اقا ةاور + نيدانمإب دحل اور
 : ملعأ هللاو . هريغو «ءايرلا بابا ١١[ /۲ /صالخإلا ]١- يف ٍهَببحص يف فالخلا مدقتو «ىرأ اميف

 هللا ُلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يي دخلا ليغ نبأ نع يرزز (عرضوب) 190 انك ه1 ۲

 .؟تاهك يعم وهو تبقا وي ءاج ؛َنيملشملا بتي لو «هئالص تنسو :ةلايع تركو هلام رق نَه : للك

 ', .يناهبصألاو ىلعي وبأ هاور

  650 TINI EYهللا وسر لاق ا لا تشر ريم ی نو هيغل دلل :٠

 ا . ربأل هللا ىلع مَسْقأ ول ؛باوبألاب موفد "اًَصْش أ

 هليا“

ENEر لوقا هللا لوسر ثعمس :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو «ءريغل ص) (01) ني  

 نأل ؛ ؛لاكشإ الو «(1۲۱) ؟ةحيحضلا» يف جرخمو «فورعم وه امك دلولاو لاملب سن مداخل ل كاعد م اذه لک دق 0(

 مكدالوأو مكلاومأ امنإل : ىلاعت لاق امك ؛ةنتفلا. هيلع یشخی .نمم سيل هل وعدي .نس E مث ءالوآ صاخ اذه

 . هبلتف «ةلتق

 كب وبر وال او ؛ناليغ نبأ ةبحص يف فالتخالا ريغ ىرخأ ةلع هلو :تلق . (۲)

 : .بابلا اذه يق انه «حيحصلا" يف وهو .دلولاو لاملا راصتخاب اذه وحن وهو ۳۵

 تلا رشا يف يرخبا هقيرط نمو «(٤٥۱و۳۹/۸) ملسم يف اهدورو مدعل اهتفذحبف ء(ربغأ) :ةدايز لصالا يف ناك (۳)

 يف يقهيبلا هجرخخأ اهنود  هقيرط نمو ؛(ديعس نب ديوُس) ملسم خيش هنم طقس دقو (1حيحص اثيدحلا : لاقو (3 59/1 ١

 هجرخخأ .. :مسقأ ول «نيرمط يذ ت ثعشأ بر» : ظفلب اضيأ اهنود بهو نبا هعبات نکل ؛ ؟1(١4 ٤۸۲/۳۳۱۹ /۷) ؛بعشلا»

 ايتن كتل ی یک دس قران ع دقاذو «ةريره يبأ نع رخخآ قيرط هلو 151110 و يف ناخب نبا ش

)0/۷4( 
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 . رال هللا ىلع ٌمَسْقأْوَل «ساتلا باوبأ ْنَع"' حفص ٍنيَرِط يذ رب تعشأ

 . يميتلا ىسوم نب هللادبع الإ ؛«حيحصلا» ةاور هتاورو ءاطسوألا» ىف ذ يناربطلا هاور

EE RO دال ان كيرف NE LER 

 ةنجلا هللا لاس ولو ءِِطْعُي مل ًاسلف هلأس ولو ءِهِطْعُي مل ًامهرد هلأس ولو هطعی مل ًارانيد لاسی مکدحا ًءاج ول

 ربا هللا ىلخ منسقا ول هل بب ال نيرَمط يذ های اهاطعا ٠

 -؟عيحنصلا# يف مهب جتحم ةتاورؤ ©" يتاربطلا هاور

 يئايلؤأ طبعا نإ : : لاق و لا نع هنع هللا يضر ًةمامأ يبأ نعو (فيعض) (18) - 1854-5

 E ّرسلا يف ةَعاطأو بر ةدابع ّنسحأ هقالص نِ طح وڏ احلا ٌفيفخ ٌنمْوُمَل ؛ ؛ يدنع

 تلق < : لاقف هديب ضف مث .«كلذ ىلع رّبصف «ًافافك هزر ناكو ءعياصألاب هيلإ راشي ال

 . «هلارت لق «هيكاوب

 : لاق مث «ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ديزي نب يلع نع رحز نب هللاديبع قيرط نم يذمرتلا هاور

 ةكم ءاحطب يل لَ يير يلع ضر : لاق لي يبنلا نع دانسإلا اذهبو (فيعض) (19)- 1855 0

 كيلإ تفرض تعج اذإف « اذه وحن وأ « ءأنالث لاق وأ - ءًموي عوجاو ًاموب شا نكلو «ٌبرايال :ٌتلق .ًابهذ

 .«ًكندمحو َكُئْركش ٌتعبش اذإو «ٌكئْركذو

 . ؟نسح ثيدح اذه» : يذمرتلا لاق مث

 لاق .هوحنب يقابلاو ؛«يدنع سانلا طبغأ» :الاق امهنأ الإ ؛لوألا ثيدحلا مكاحلاو هجام نبا ىورو

 . لاق اذك . «دانسإلا حيحصا : مكاحلا

لا ليلق «لاحلا فيفخ : ةففخم ةمجعم لاذو ةلمهم ءاحب (ذاحلا فيفخ) : هلوق
 .لام

 جّرخ هنع هللا يضر باطخلا نب ٌرمع نأ : هيبأ نع َمَلْسأ نب ديز نعو (فيعض) (۲۰) ۷ ۱۸۱٩

 هللا لوسر ْنِم هتعمس ٌتيدح :لاق ؟َكيكُِي ام :لاقف ٠ يکي هي هللا لوسر ٍربق دنع ًاذاعم دجوف دجسملا ىلإ

 ًءايفنألا َرارْبألا بحي هللا نإ «ةبّراحملاب هللا ٌَرراب دقف ؛هللا َءايلوأ ىداع ْنَمو ٌكزش ِءايّرلا نم ٌريسيلا» : لاق ةَ

 نع دعجلا يبأ نب ملاس ةياور نم وهو «قالطإلا همهوي امك «ريبكلا# يف ال « 000 ۷ ا تلق (؟)

 يرعش تيلو ؛«. . .يمثيهلا لاق «نسحا : :اولاقف اولهج نيذلل ًافالخ ؛هلاجر ةقث نم ركذت ةدئاف الف ءهتم عمسي ملو . نابوث

 . (00178) «ةفيعضلا7 يف جرخم وهو ؟هرححصي مل مل

 ؛ سرفلا رهظ نم دبألا هيلع عقي ام وهو ؛نتملا ةقيرط : (ذاحلا) لصأو» :ريثألا نبا لاق .باتكلا يف يتأي امك ؛لاحلا :يأ (۳)

 . «لايعلاو رهظلا فيفخ : يأ

 ثيدحلا اذه يف أطخلا اذه لعلو .(7754) «يذمرتلا» نم هتححص أطخ وهو ءةرامع ةعبط يف اذكو «(رقن) :لصألا )٤(

 !هيدي نيب يذلا ربتملا ىلع قدلاو رقنلا نم ؟هيديرم ىدل ةنس ذختا مث خياشملا ضعب هعدتبا ام لصأ وه فيعضلا

 فعضلا ىلإ لب ءال : تلق» )١17/4(: ؛صيخلتلا» يف لاقف يبهذلا هب حرص ام وهو «مكاحلا حيحصت در ىلإ فلؤملا ريشي (4)

 .ةره
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 ارت ل ني دوج ءاجڏلا ٌحيباصم مهبولق ءاوفَرْعُي ْمَل اورضح نإو ءاودقتفُي مل اوباغ نإ َنيذّلا «ءايفخألا

 . (ةَملظُم
 م

 لاق) . ١[ /صالخإلا - ١ ئضم] . هل ةلع الو « حیحص» : لاقو هل ظفللاو مكاحلاو «هجام نبا هاور
 .«ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب بابلا يف بابلا اذه ثيداحأ ةيقب يتأيو» : (ظفاحلا

 ,سفانتلاو اهيف رثاكتلاو اهبح نم بيهرتلاو «ليلقلاب اهنم ءافتكالاو ايندلا يف دهزلا يف بيغرتلا) -7
 (كلذ وحنو ءبرشملاو سبلملاو لكأملا يف يب يبنلا شيع يف ءاج ام ضعبو

FIT ETAٌّيبنلا ىلإ لجر َءاج : لاق هنع هللا يضر ٌيِدعاسلا ٍدْعَس ِنْب لهس نع (هريغل ح) (1) -  
 كبي اينذلا يف ْدَمْز» :لاقف ؟ٌسانلا يّبَحأَو «هللا يب يّبحأ هلم اذإ لمَ ىلع يلد !هللا ٌلوسر اي : لاقف يَ
 . سالا َكّبحُي سانلا يدي يف اميف ْدَمْزاو ءهللا

 يئومألا يشرقلا ورمع نب دلاخ ةياور نم هنأل ؛دعُب هيفو «هدانسإ انخياشم ضعب نّسح دقو «هجام نبا هاور
 ىلع نكل ؛هقّتو نم رأ ملو «مهتاو كرب دق اذه دلاخو ءلهس نع مزاح يبأ نع «يروثلا نايفس نع «يديملسلا
 دمحم هيلع هعبات دقو «هلاق ب يبنلا نوكي نأ ًافرعبم ةيوار وك عتبي الر «ةوبنلا راولأ نف ةعمإل تيدحلا اذه
 . ملغأ هللاو . دلاخ نم ًالاج حلصأ وهو «هفعض ىلع نو لق اذه دمحمو «نايفس نع يناعنصلا ريثك نبا

 لور اي : لاقف ي ّيِبنلا ىلإ لجر ءاج : : لاق مهدأ نب ميهاربإ نعو (هزيغل ح) (1)_ "814+. 8
 يف ٌدّْرلاف هيلع هللا َتّيِحُي يذلا لمعلا اّمأ» :ل لاقف ؟هيلع ٌسانلا يحبو هيلع هللا يي لمَ ىلع يلد هلا
 ١ . (ماطُحلا نم َكْيدَب يف ام مهيا ذيناف هيلع ٌسانلا َتّيِحُي يذلا لمعلا اًمأو ءاْْنُدلا

 e لاق شارح نب يعبر نع روصنم نع هنع مهضعب هاورو . . ًالضعم اذكه ايندلا يبأ نبا هاور
 ٍ 0 . السرم هركذف

 يف دهزلا» O لاق هن هللا يضر ةريره يبأ نعو «فيعض) (۱) ۱۸۷ - كلل
 5 2 4 . ؛ًدَسجلاو َبْلقلا حبري ايندلا

 ا . : 0 راقم هداتسإو «يناربطلا هاور
 ْنَم !هللا وسر اي :لاقف جر يلا یت : لاق كاَّحضلا نعو (لسرم فيعض) (1)- 1818 11

 ًاغَدُعَي ملو ا او ءايندلا ةي لصف كرتو ٠ «ىلبلاو ٌربقلا َسْني مل نم : لاق ؟سانلا ُدَمْزَأ

 1 ٍإ .«ىتؤَملا نم هَسْفن دعو ءهماّيأ يف
 ١ ' .ىلاعت هللا ءاش نإ [باب -] RE ؛©قاسرم ايندلا يبأ نبا اؤر :

 . كانه ىضم امك فيعض وهو «يندملا يفرزلا نمحرلادبع نب ىسيع هيف فيعض وه لب 69
 رظنا !ةثالثلا هدلقو. ءهفرعي ملف (زازن) ىلإ (زاَرب) يمثيهلا ىلع فرحتو ؛كورتم وهو (زارب نب ثعشأ) هيفو !لاق اذك (۲)

 5 ا ,(1791) «ةفيعضلا»
 «ةفيخضلا» يف ثني انك ةلادعلا لوهجم (خورف نب ناميلس) هنع يرارلاف - محازم نبا وهو - كاحضلا نم هلاسرإ عم :تلق فرفإ

9 : 
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 : هلي هللا لوسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (ًادج فيعض) (۳)- 1814-5

 مالک ىسوم ٌعمس اًملف «[اهّلك اياصو] ماب ةئ ثالث يف ةملك فلا َنيعبرأو ٍفل ةئمب ىسوم ىجان لجو رع هللا نإ

rTمل هّنِإ !ىسوم اي :لاق نأ هير هاجان اميف ناكو  

 ملو ؛مهيلع تمرح اع عرّولا لم نوبّرقتملا ّيلإ برقي ملو ءايندلا يف ٍدهزلا لوب نوعتصتملا يل علص

 لالجلا اذ ايو ! نيدلا موي كلام ايو !اهّلك يبل هلإ اي :ىسوم لاق . ی لل نيتسملا لإ

 يح اهنم نوبت يلج مهُتحَبأ يلف ءايندلا يف نودهازلا ات : : لاق ؟مُهَتْيّرِج اذامو مهل تع ذم ارکالاو

 امع] تشق [باسحلا] تان آلإ ةبع ني مل ةايقلا موي ناك اذإف ؛مهيلع ْتَّْرَح اًمع نوعِرّولا اأو . اوؤاش

 ْنِم َنْؤاكبلا اًمأو .باسج ريب جلا ْمُهُلِخْدَأ :مُهُمِرْكَأو مّيلجأو ْمهيبحَتْسأ يّنإف «نوعرولا الإ ؛اهيدي يف

 . "هيف نوكراشي ال ىلغألا قير ْمُهَل كئلوأف ؛ يتيح يش

 . يناهبصألاو ١2)يناربطلا هاور

 اک هللا لوسر ُثعمس :لاق هنع هللا يضر ساي ِنْب راع نع يوُرو (عوضوم) (4) 140: 4+1

 . «ايندلا يف ٍدهزلا ٍلْثمب ايندلا يف ٌراربألا َنّيّرَت ام» : لوقي

 .ىلعي وبأ هاور

 : ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رّْغِج ن هللادبع نع يورو (فيعض) (0)- 180/164

 .هةَمْكحلا ىّقَلبهّنإَف ؛هنم اونذاف ايندلا يف دهري ْنَم مير اذإ»

 .ىلعي وبأ هاوز

 :لاق - هعقر الإ ِهُمَّلْعأ ال  امهنع هللا يضر [و] رمع نب هللادبع نعو (هريغل ح) (")_ "+16 _ ب

 . «ٍلمألاو يلحبلاب اهرخآ الهو «نيقبلاو ٍدّْيلاِبِةّمألا هذه لوا خالصا

 . بيرغ هنتمو «نيسحتلل لمتحم هدانسإو «يناربطلا هاور

 0 :دانم يداني» :لاق هُعَفَرَي هنع هللا يضر سنأ نع يورو (فيعض) “ 0 ير 11

 رعشي ال وهو هفنح ذخأ ؛ ؛هيفكي امم َرَثُكأ ايندلا نم ًدخأ ْنَم ءاهلمأل ايندلا اوعد ءاهلغأل ايندلا اوُعد ءاهلهأل

 . "هجولا اذه نم الإ ةَ يبنلا نع ىوري ال» :لاقو رازبلا هاور

 ا5 هللا لوسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر ٍصاَّقو يبأ نب دعس نعو (فيعض) (۷) 18088 4+0

 نباو ةناوع وبأ هاور .بهو نبا نم كشلا .«يفكي ام شيلا وأ - يترا ديخو «ٌيِفَحلا ركذلا ٌريخ» :لوقي

 ٤[. /عويبلا ١١ ىضم] . يقهيبلاو :«امهيحيحصا يف نابح

  )4( - TIT 1Aلاق اإ هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) : 1

 «فيعضا :(ربيوج) هيوار مف هلوق ىلع رصتقاو ؛رصقف ؛طقف «طسوالا» ل يمشيهلا ءازعو «ةطسوألا» و هريبكلا" يف :تلق )١(

 بلغيو !نوهاس مهتلفغ يف ميف ةثالثلا امأو .ةهوكرت» : :يبهذلا لاقو «ظفاحلا لاق امك ًادج فيعض هنأل ؛ لهاستف «بسحف

 .(0564) «ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو . . كورتملا اذه هعقر تايليئارسإلا نم ثيدحلا نأ نظلا ىلع
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 نإ ؛ءاسنلا اوقّناو ءاينّدلا اوقاف َنوُلمْعَت فيك رن ءاهيف مكفلختشم ىلاعت هللا نو ةرضخ ٌةَولح ايندلا
 .«ءاسنلا يف ثناك ٌليئارسإ ينب ف لأ

 1 ْ : .ملسم هاور
 .ءاسنلا نم ٍلاجرلا ىلع رص هند يدب ُتكرت امف» :دازو يئاسنلاو (حيحص) (0)-87107- ٠

TIA 4هي هللا لوسر لاق: ثلاق اهنع هللا يضر ثراحلا تنب ةرمع نعو (هريغل ص) (3)-  : 
 مذ دا هَل هلوصرو هللا لام يف ننوت بو ءاهيف هَل هللا كّراب ؛ ا ا اولخ دل
 . «ةمايقلا

 0 نسح دانسإب يناربطلا هاور

F-1هلل هللا ٌلوشر تغمس : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو «هريغل ص) (۷) -  
 موي هل سيل هُسْفَن'ثَهَتْشا اميف ٍضّوَحَتُم برو ءاهيف هل كروب ِهَّقَحِ ادا نمف ٌةَرِضَح ةَوْلُح ايندلا» :لوقي
 ا . ؛ًرانلا الإ ةّمايقلا

 .تاقث هتاورو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ٠:6» هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بزاع ن نب ءاربلا نعو (فيعض) (۸) 1804-01

 نیت اا ناك ؛َنيفرتملا ِةَئيز ىلإ هيي َّدَم ْنَمو ءةرخآلا يف هترهَش نيبو هتيب ليج ايندلا يف ََُمْهَت ىضق
 .«ءاش ٌثيح ٍسْوَدْرلا نم هللا ُهَتَكْسأ اند ب اح

 ةاور' هتاور 'ةيقبوإ .«يلجبلا ؤرمع نب ليعامسإ ةياور نم ؟ريغصلا» و ؟طسوألا» يف يناربطلا هاو
 : ل

 یار ر تركت ی ار لاق هنأ الإ ؛ يناهبصألا هاورو.

PY YYإيش ايلا يذم بصل :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (4) -  
 .ًاميِرك هيلع ناك ْنِإو ؛هللا دنع ِهِتاجَرَد ْنِم صقل

 . حصأ فوقوملاو . «ًاعوفرم ةشئاع نع يورو ءدْيج هدانسإو ءايندلا.يبأ نبا هاور
۱۸۷٩ - 1Yينيفكي ام !هللا لوسر اي: تلق: لاق هنع هللا يضر ًنابؤث نع يورو (ادج فيعض) (۹)-  

 E .كاذف َكّلظُي تيب كل ناك نو ءَكَتَرْرَع یراوو كَتَعْوَج دس ام» :لاق ؟ايندلا نم

 ا ام E EE E يامصؤت ل )۱
 ثيدحلا دجأ ملو - ةدايزلا نود ديعس يبآ نع ىرخأ قيرط نم )٤۰۰۰( هجام نباو «هخحصو (۲۱۹۲) يذمرتلاو ««5/5)
 . هل ىرْبكلا» يف هلعلف ؛««يئأسنلا ىرغص# يف

 وهو ءرخآ يباحص نع لقتسم ثيدح وه لب هللا همحر يجانلا ظفاحلا هققح امك هلبق يذلا ثيدحلا مامن تسيل ةدايلا هذه قفز
 1 : . 0 )٠١ ؛ةحيحصلا# يف جرخم وهو ءامهريغو نيخيشلا دنع ديز نب ةماسأ

 as يراخبلاو ءهححصو يذمرتلا دنع ةلوخ ثيدج نم.دهاش هلو «هريغو هدنسملا دئاوز! يف هللادبع هاورو :تلق (۳)
 . (۱۵۹۲) «ةحيحصلا# يف رهو
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 .؟طسوألا» يف يناربطلا هاور

 يب رمق البل كي هللا لوسر جرح : لاق هنع هللا يضر ٍبيسع يبأ نعو (نسح) (4)_ 77514

 جّرخف فاعَدف هللا محو رب رم م «هْيَلِإ جّرخف «ةاعدف هللا ُةَمِحَر رب يبأب رم م ءهيلإ تْجرَخف «يناعدق

 ءُهَعضوف ٍقذعب ًءاجف ء[ًارسب] انُمِعطأ : طئاحلا بحاصل لاقف ءراصنألا ٍضْمَبِل ًاطئاح لحد ىح قلطناف هْيَلِ

 ٌرمَع ذخأف : لاق . «ةَم ايلا موي اذه نع لانش : :لاقف ءَبِرَشف دراب ءامب اعد ّمُث «ةباحصأو ل هللا ٌلوسر لكف

 نولوؤسمل اَّنِإ !هللا وسر اي : لاق من ؛هيلكي هللا لوسر لبق ُرمبلا رئانت ىح «ضزألا هب برّضق ّقْذِعلا هللا ةمحَر

 وأ هَتَعْوَج اهب دس ةر ؤأ ُهَتَرْوَع [لجرلا] اهب فك قرح : ثالث ْنِم الإ ءْمعَن» :لاق ؟ةَمايقلا موي اذه ْنَع

 . هرقلاو رجلا ّنِم هيف ُلَّخدَتي رخج
 .تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 مدا ٍنبال سيلا : لاق ل يبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر َناَّمع نب نامثع نعو (فيعض) 1175-6 -)1١(

 .؟واملاو خلا لجو ةَتروع يراوُپ بوو نكي تيب :لاصخلا هذه ىوس يف وح

 لان هلع رخل : ال5 هللا عر لاق :هظفلو يقهيبلاو :"''ءاححصو مكاحلاو يذمرتلا هاور

 ام :َنارْمَحِل ُتلقف : نسحلا لاق . . «ٌقح هيف مد نبال سيلف ؛ ؛مدآ ِنْبا ةروع يراوب بونو ءزبخ رکو «تيب

 . يب ْتَدَعاقت ايندلا َّنِإ !ديعس ابأ اي : لاقف . ُلامجلا هبي ناكو ؟ذخأت ْنَأ كُعَتمي

 وها :ليمش نب رضنلا لاقو .هنشخو زبخلا ظيلغ وه :ءاف امهدعب ماللا نوكسو ميجلا رسكب (فّلجلا)

 . 1مادإ هعم سيل زبخلا

 نب ورمع نب هللادبع ٌتعمس :لاق "!يلُبُحلا نم رلادبع يبأ نعو (نسح) 4 ۳۲۲۲ - )1١(

 .ْمَعَ : لاق ؟اهيِإ يرأت ةأرما كلل : كلملادبع هل لاقف ؟َنيرجاهملا ِءارَقف نم تملأ : لاقف ٌلجر هلأسو يصاعلا

 . كولُملا نم َتنأف :لاق . ًامداخ يل ناف : لاق . ءاينغألا َّنِم َتْنأف :لاق . . معت :لاق ؟هْنُكْسَت ٌنَكْسَم َكَلأ :لاق

 .ًافوقوم ملسم هاور

 ٌقوف ام» : ك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ساّبع ِنْبا نعو (فيعض) (۱۱)- ۱۸۷۷ _ ۷

 . «هنع لاسي وأ قمايقلا موب ٌدبعلا هب بصاحب ٌلْضَق ؛ ءاملا ٌرجو « طئاحلا ٌلظو ءرازإلا

 . تاعباتملا يف ديج هثيدحو «ميلس يبأ نب ثيل الإ ؛تاقث هتاورو «رازبلا هاور

 ام ُلَّوأ : ةع هللا وسر َلاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (11)- ۳۲۲۳ - 1۸

 .«؟ورابلا املا َنِم كوْزأو ءكّمْسج َكل ٌحِضأ ملأ : هل لاقي نأ ؛ةمايقلا موي ُدبعلا هب ُبَساحب

 جرخم وهو ؛«ركنم ثيدح» :دمحأ لاقو .نامثع نع نارمح نع نسحلا نع بئاسلا نب ثيرح ةياور نم وهو فيك تلق )١(

 )1١57(. «ةفيعضلا» يق

 رهو ءانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ كلذ لكو ؛(يلَبَحِلا) «بيرقتلا» ىنك يفو (يلّبُجلا) ةرامع ةعبط يفو «(يليجلا) :لصألا (۲)

 .ةدحوملاو ةلمهملا مضب
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 . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاخلاو «(هحیحص)» يف نابح نبا هاور

 نإ : ل هللا ڻوسز يل لاق :ثلاق اهنع هللا يضر ًةشئاع نعو (ًادج فيعض) (11) - ۱۸۷۸ ۹
 .هديمّترُت ىتح ابل يفلح الو «ءاينغألا ةسّلاجمو ِكاّيإو «بكارلا دارك ايندلا َنِم فكيف ؛ ؛ يب قوحللا ِتْدَرَأ

 ركتم وهو  :ناسح نب حلاص ةياور نم مهلك ؛اهريغو “قيرط نم يقهيبلاو مكاحلاو يذمرتلا هاور
 : . دانسإلا حيحصلا : مكاحلا لاقو . اهنع ةؤرع نع ثيذخلا

 ٠ اهءاج دقلو تکنو اهو هر ىتحأبوف ڈجتست ٌةشئاع تناك اف : : ةورع-لاق :هيف دازف نيزر هركذو
 ؟يمْردب محل هنم انل ترشا الهف : : اهّتيراج اهل ثلاق «ٌمهرد اهدنع ىضأ ابف ؛ًفلأ َنونامل ياعم دنع ْنِماموي
 مك ۱ .ُتْلَعَفَل ينتركذ ول : ثلاق

NYلاق هدوم ناملس ىلع دعس مدق : لاق هخايشأ نع نايفس يبأ نعو (نسبح) (۱۲) - مال : 
 ء ضؤخحلا هيلع ُدِرَتَو « ضار َكْئَع نع وهو ل هللا لوسر يو ؟هللادبع ابأ اي ٌكيكبُي ام :ٌدعس لاقف 1

 انْيلإ دهع لكي هللا ٌلوسر ٌّنكلو ؛ايندلا ىلع اصح الو «ثؤملا نم ًاعّرَجِب يكبأ ام :لاقف َكَباحْصأ ىق
 ا ٠إ ةلوح امنا :لاق !ًواسألا هذه يلؤَحو ,بكارلا دازك ايندلا نب مكدحأ "لب نكي :لاق ل
 اذإ َكِيَدَي دنعو ءَّتْمَمَم اذإ كمه دنع هللا رکذا ادعس اي :لاقف ءانّيلِإ ذهَعا. :دعس لاقفا !ًةرهطمو ٌةَنفَجو
 !. تْمَكَح اذإ ٌكِمكُح دنعو ءَتْمَسَق

 .لاق اذك .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ناسنإ نم ؛داوس صخش لکو ا ديبع وبأ لاق (دواسألا هذه يلوحو) : هلوق
 .؛هريغ وأ عاتم وأ

 هار دعس هداعف (ناِمْلَس نيا“ لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (1) - ماله د 3١
 يكبأ ام : ٌناملس لاق ؟ّسيلأ ؛ّسيلا ل هلا وسر َتبحَص دق نيا ؟يخأ اب كيك ام : دعس ُهَل َلاقف « يکي
 ينارأ ام اده انيلإ ده كو هللا لوسر كلو !5 ةرخآلا ةيهارك الو ءاينُدلا ىلع اتص يكبأ ام ءِنْيتْلا نم ٌةدحاو
 دق الإ ينارأ الو . ةبكارلا از لثم مكدحأ يفي : هنأ الإ َدِهَع : لاق ؟كْبلِإ َدِهَع امو :لاق .ٌتْيَدَعَت دق الإ
 اذإ كمه دنعو ءَتْمَسَق اذإ َكِمْسَق دنعو ٌتْنَكَح اذإ ٌكِمُكُح دنع هللا يت قاف !ُدْعَس اي تنأ اّمأو .ُتْيَّدعت
 تنو تناك دقيت عمًامْوو نيرو ةعطبالا كرت امال ملف : :تباث لاق . ّتْمَمَه

 و حلا البوب رعجلا] ؛ناخيشلا مهب جتحا تاقث هتاورو ؛هجام نبا هاور

 قيرط نم هاور يقهيبلا:نأ يأ ؛مكاحلا قيرط دارملاو .هتبثأ ام رهاظلاو ؛(اهقيرط) : ةثالثلا نيقلعملاو ةرامع ةعوبطمو لصألا 69
 نا ا ما رج وقال A RES .هريغ قيرط نمو مكاحلا
 .(1154) ةةفيعبطلا» يف نييم وه امك ؟ عبرت دق هنأل اجاق

 . شيعلا نم هب غلبتي ام : :ةدحوملا مضب (۲)

 ةوادإ : :يرهلملا) و . ًاهلوأ حتفب ةعصقلاك (ةنفجلا)و ٠ . بايثلا هيف لسغت ءيش : نونلابو أهحتفو ميجلا ديدشتو ةزمهلا ركب ةرفز
 )١/511(. «ةلاجعلا» يف اذك . ىلعأ حتفلاو :لاق مث اهرسكو ميملا حتفب يرهوجلا اهركذ ءءاملا
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 « عمج هنع هللا يضر ناملس لام نأ : :«نابح نبا حيحص» يف ف ءاج دقو : (ظفاحلا لاق) (فوقوم حيحص)

 . "'مهرد رشع ًةسمخ غلبف

 «"!ًامهرد رشع ةعبرأ غلبف عيبا ناملس عاتم نأ :يناربطلا يفو

 .«[بابلا اذه رخآ] ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسولا

FY YYلسمش ُثعلَط ام» :ولي يبنلا لاق : : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) (16) -  

 ّلق ام نلف ؛ْمُكْبر یل ىلإ اومه !ٌّسانلا اهُّيأ اي :ِنْيلَقَّتلا لإ ضْرألا لهآ ٍناعِمْسُي ٍنايِدانُي ناكلَم اهب تعب الإ طق

 .(ىَّهلأو رک امم ريخ ؛ ىفَكو
 «؛هحيحص» يف نابخ نباو ««حيحصلا» ةاور هتاورو ١5[« /تاقدصلا -4] مدقت ثيدح يف دمحأ هاور

 . ؟دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو

 هللا ٌلوسر لاق :لاق ةمامأ يبأ نع لاصق ثيدح نم يناربطلا یورو (فيعض) (۱۳) ۱۷۹ عمم

 ٍ؛ِنادْجَت امه امّنإ !ٌسانلا هيأ اي . ىهلأو رك ام ”يخ ؛ ىفكو ّلق ام ّنإف ؛ مكبر ىلإ اومن !سانلا اهّيأ اي» : ةا

 .٠!؟رْيخلا جَ نم ْمُكلِإ حا ّرشلا جن َلعَج امف رش ُدْجَّن ريح ذج

 .رشلا قيرطو ٍريخلا قيرط : نيقيرطلا : يأ «ِنْيَدْجّنلا هانْيَدهو : ىلاعت هلوق هنمو «قيرطلا انه (دجنلا)

Eَّيِدُه نمل ىبوط» : :لوقي لو هللا ٌلوسر ٌعمس هنأ ؛ديبع نب ةلاضف نعو ج 090 نيففرك  

 . عتق ًافاَمَك هشبَع ناكو «مالشإلل

 ىضم] لسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو: :؛حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا ر

 .[كانه

 دق» :لاق و هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (15) - مو عم

 ١ . انآ امي هللا ُهَمتقَو ءافافك قر مَلْسآ ْنَم حلا

 . “كانه ىضم] . هجام نباو يذمرتلاو ملسم هاور

 نب ديعس نع «باوثلا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ ىور .ةيافكلا نع لضف هيف سيل يذلا :(ُفاَقَكلا)

 “موي عوجو «موي عبش :لاق ؟قزرلا نم فافكلا ام : لثس هنأ زيزعلادبع

 لج ىلإ ل هللا ٌلوسر يشب : لاق هنع هللا يضر ّيِدَسألا دامت نعو (فيعض) )١14( - ۱۸۰ 45م5

 .بابلا اذه يف يلاتلا لصفلا يف يتاآلا ثيدحلا فرط اذه )١(

 ."فيعضلا» يف كانه يتأيس امك هدانسإ حصي مل اذه :تلق (۲)

 . (دراوم )1١841 ًاضيأ نابح نبا هححصو :تلق (۳)
 . 177 /5) ًاضيأ مكاحلا هجرخأو :(174 مقر) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو )£(

 ىلوألا لعلو ء(۷٠۲ /۲۱) «خیراتلا» يف ركاسع نبا هاورو «(۱۲۹/۲) “ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور خيشلا يبأ نعو :تلق (5)

 «يذمرتلا هنسح ««ايندلا هل تزيح امنأكف ؛هموي توق هدنع . . .هبرص يف ًانمآ مكتم حبصأ نما : لک هلوقب (فافكلا) ريسفت

 .(4 /تاقدصلا 6) مدقتو
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 : لاق ل هللا لوسر اهرّصْبأ اًملف ق ةقانب هيلإ َلَسْراف حن رح لبر ىلإ يب م رف قان حیف
 ًءاج ْنَميفو» :: ,لاق ؟اهب ًءاج ْنَميفو :ك# هللا لوسرل تلف : :ةَداَقُن لاق . 'اهب ثَعَب ْنَمِيِفو ءاهيف راب ٌمهللا»
 قرر َلَمْجاو E ؛نالف لام ريك مهللا» : للك هللا لوسر لاقف «تْردَق ْتيِلُحَ اهب رم مث . اهب
 ب ا مويب اموي ٍنالف

 ٩ نسح دانسإب هجام نبا هاور

PY TVلوقي. هللا لوسر ثعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحض) (17) - : 
 . ًفافك :- ةياور يفو - ءأتوق ِدَمَحُم لآ قرر ْلَْجا مهّللا»

 . هجام نباو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

  )1(- AAI - EYAاک هللا لور لاق : لاق هنع هللا يضر كلام ِنْب نأ نع يورو (ادج فيغض) :

 هانوق ايندلا نم يتوأ هلا ةمايقلا موي دَ الإ ؛ ريق الو ٌيِنَع ْنِم ام» .

 , هجام نبا هاور

PETEعبي : لاق و هللا وسر نع هنع هللا يضر كلام ني سنأ نعو (حيحص) (18) -  
 :«هلمع ىتنيو «هلامو هلأ عرب داو ىَنَيو نانا عجب < (ةَّلِمَعو «هلامو ٌكلْهأ : ثالث ٌتبملا

 . ملسمو يراخبلا هاور

ETEام» : لاق ل يلا نع امهنع هللا يضر ريش ن نامعنلا نعو (عيحص نسح) (19) - نفك  
 ٌليلخو . د ا وقي ليلخف ؛ءّالخأ ةثالث هلو الإ ِةَمأ الو ِدْبَع ْنم
 لح ُثيح :كعمانأ :ٌلوقي ٌليلخو .هّلْهأو هُمدَح كلذف ؛كثكرت كلما باب كيتا اذإف كم انأ :لوقي
 أ .«هلمع َكِلَذف ؛َتْجَرَخ ُثيحو

 : : . حيحص اهدحأ ديناسأب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 تك مجمل لو لجو 07 : لگ هللا لوسر لاق ؛هظفلو««طسوألا# يف اورو (عيتص نسع)

 رَحآلا لاقو تش ام عدو تش ام طغأو «تنش َتْئشام هنم ْذُخَف ؛يلام اذه : : مهُّدَحأ لاقف ؛ءالخأ تهل يلج
 . تي ناو ثم نإ كم جولد ٌكعَم لځنا دع انآ :ُدَخألا لاقو الا ؛كئيخا َكعَم انأ

 دي هلم ُرَخآْلاَو تری دع دَخَأْلاَو هل وهف غدد
 O اک لح وا ق و
 . ا وام

 1 ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۲۰)-۳۲۳۲ 41
 ّتْم اذإف «َكَئايح كم انآ : مهُدَحَأ لاقف «باحضا ا

 هةقيبشلا# ين جرخسز رهو .يبهذلا لاق امك فرعي الو «(يطيلكلا ءاربلا) 41540 داسا يفو ءةثالثلا هدلقو !لاق اذك (1)
 : .(ىحم)

 7080 تاقذنملا ىلا لأ دخ نم هاش هل يضم: كلف قفز
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 يم تلو كنم تلف ةرجشلا كلب تغلب اذإف ءكَمَم انآ :ُرَخآلا َلاقو .هلام وهف ؛يّتم َتْسَلو كنم ُتْسَلَق
 . ايمو اًبح َكَعَم انأ :ُدَحالا لاقو

 .")(حيحصلا# ةاور هتاورو ءرازبلا.هاور

 لوقي» : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ًاضيأ ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲۱)- 18-1

 وهف كلذ ىوس امو .ىنقأف ىطغأ ْؤأ «یکباف سبل ؤأ «یتفاف لکا ام :ٌثالث هلام ْنِم هَل امّنإ !يلام يلام :ٌدبعلا

 . «سانلل هكراتو ٌبهاذ

 . ملسم هاور

TEYًآرقي وهو كلو يبن ُثينأ : لاق هنع هللا يضر ريُخشلا نب هللادبع نعو (يحص) (۲۲)- قي : 

 َتْسِبَل وأ .َتيَْقأَف تْلكأ ام الإ َكِلام ْنِم مدآّنْبا اي كل لهو !يلام يلام :مدآ ُنْبا لوقي» :لاق «رئاكتلا ُمُكاهلا»
 .«!؟َتْيَضْئأف َتْفَّدَصَت وأ ءَتْيَلْبأَ

 .«قافنإلا) يفو «ةقدصلا» يف عونلا اذه نم ثيداحأ تمدقتو . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

f14نم ًالخاد] يقوسلاب مكي هللا ٌلوسر نا : هه دللا يقر باج نفوا حسا 80 يف  

 .2؟مهردي ُهَل اذه َّنأ بجي ْمُكُبأ» :لاق م مث هندأب هلوانتف تيم كسا يذَجب رمق يفتك سانلاو "![ةيلاعلا ضعب

 يع ناكل اح ناك ول هللاو : اولاق اک ل طا لاق اب شاو وتب ان ام اولاقف

 . «مكيلع اذه ْنِم هللا ىلع ُنَوْهأ ايدل هللاو» :لاقف ؟ٌتّيَم وهو ففيكف كسا ُهّنأل ؛ هيف

 . ملسم هاور

 وه :فاكلا ديدشتو ًاضيأ ةلمهملا نيسلاو ةزمهلا حتفب (ُكَسألا) و .هيبناج نع :يأ (هيتفتك) : هلوق

 .نذألا ريغصلا

)۲١( - ITT f°دق هيم ٍةاَشب ب كو يبنلا رم : لاق امهنع هللا يضر ساّبع ِنْبا نعو (هريغل ص)  

 .«اهلُهأ ىلع هذه ْنم هللا ىلع ُنَوهَأ ايدل هديب يسْفَن يذّلاو» : لاقف ءاهّلْهَأ اهاقلأ

 .هب سأب ال دانسإب دمحأ هاور

 اهيف موق ةنمب لي بلا رم :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (حيحص) FIV - )٠١( ل

 :لاقف ءاهوذبن ام ٌةجاح اهيف اهلهأل ّناك ول !هللا لوسر اي : اولاق .«؟ةجاح اهيف اهلهأل ام» :لاقف تيم ٌةَلَخَس

 . «مكنم ًادحأ تكلهأ اهّئيفلأ الف ءاهلهأ ىلع ةلخسلا هذه نم هللا ىلع ْنوهأ ايندلل هللاو»

 , 9 رازبلا هاور

 )١( «دئاوزلا عمجم» يف اذكو )۲٥۲/۱۰(« ؟ةحيحصلا# يف جرخم وهو «هب اجتحي ملو «نالجع نب دمحم هيفو )۲٤۸۱(.

 51١(. /۸) «ملسم# نم ةدايز قفز

 الف) :ةدايز هيفو «نويماش حيحص هدانسإو ؛ءادردلا وبأ هاور نم ىلعأو ؛هوجو نم ثيدحلا اذه يور دق» :رازبلا لاقو (؟)

 .(۳۳۹۲) ؟ةحيحصلا# يف جرخم وهو .«. .(. . اهنيفلأ

ha 



 ¦ :©"!تاقث امهتاورو . هوحنب رمع نبا ثيدح نم ؛ريبكلا» يف يارب (ةريغل صل (950- اضف
 لت م 886 هللا لوسر أ :هظفلو «ةريره يبأ ثيدح نم دمحأ هاوزو (هزيغل ص) (۲۷)- 814 - ٠

 نم هللا ىلع ْنَوْهَأ اينّدلل» :لاق .ْمعَن :اولاق .«؟اهلْهأ ىلع َْيَم هذه َنورثأ :لاقن ءاهُلْهَأ اهجّرخأ دق ابْرَج
 3 ْ . . اهلها ىلع هذه

 . :(ةلخسلا) و ."”ضعب ىلع هضعب دبلملا نيجرسلا وهو ءِنْمّدلا عمتجم يه :لادلا رسكب (ةنمّدلا)

 ٠ . .اهندجأ الف : يأ «نونلا ديدشتو ءافلاب (اهنيفلأ الف) : هلوقو .نأضلا دلو نم ىثنألا

EYول : للك هللا لوسر لاق : لاق بج هللا يصر ادعس نيب لهم نو (ةرغل ل 0 ضيفا  

 . «ءام ٌةَبْرَس اهم ًارفاك ىَعَس ام ؛ ةضوعَي َحانج هللا دنع ٌلِدعَت ايندلا تناك

 . ؟حيحص نسح ثيدح»' : لاقو «يذمرتلاو هجا نبا هاور

YEON TEAاقف هلا لوسر ىلإ موق ءاج :لاق نع هللا يضر ناملس نعو تو  

 معن :اولاق «؟هنوُقَصُتَق»] : لاق .ْمَمَن :اولاق .«؟ٌبارش مكلف :لاق .ْمَمَت :اولاق 7 ملا :ْمُهَل
 هل كنف كي بل ىلإ مكذحا موي ايثلادامتك امگا لف: لاق ع مَعَ يالا )يورو :[لاق

 .هدنتن نم
 2 مهب جتحم هتاورو «يناربطلا هاور .

YE 144هل لاف ل هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ًنايفس نب ۽ كاحضلا نجو (هريغل ص) (۳۰)- :: 

 ْدَق ام ىلإ :لاق :ه؟اذام ىلإ ٌريصي ّمث» :لاق .ُنبللاو مّن !هللا لور اي :لاق .«؟َكُباعط ام !ًكاّحض اي»

 ١ . «ايدلل ًالثم مَآ نبا نم جّرخَي ام برص ىلاعت هللا ّنإف» :لاق . َتْمِلَع

 8مل 14 فن ةاعدج نبدي يلع ؛«حیحصلا» ةاور هتاورو ؛دمحأ هاور

 . فا مقطت نا : لاق ل يلا َّنأ ؛هنع هللا يضر بعك نب يأ نعو (هريغل ص) ( ۳-۳ 4

 . يصب ام ىلإ راف !«ُهَحّلَمو ُهَحبَف ْنِإو ءايثثلل الم وج مآ

 . (هحیحص» يف نابح نباو «دمحأ نب ب هللادبع هاور .

 .رازبألا هيف تحرط اذإ رذقلا تحت : لاقي ءلباتلا وهو (حزقلا) نم وه :يازلا ديدشتب (ُهَحّرق) : هلوق .

 ١ . [كانه ئنضم] . فورعم ماللا فيفختب (هحلَمو)

 رك ىلرالا ناک كلذلو «ءادردلآ يبأ ثيدح يف يتلا ةدايزا يق سيلو هلق يذل ءادردلا يبأ ثيدحو اذه ينعي :تلق' (1)

 . يتلا ةريره يبأ ثيددح وأ «مدقتملا سابع نبا ثيدح بقع

 نم ةبح نقم هللا دنع لدعت تناك ولو# : هيف دازو ؛هوحن ًاضيأ رمع نبا ثيدح نم يئاربطلل ةياور يفر" : هلوق انه لصألا يف ()

 جرخم وهو هع فارم عبرا يانا ا انچ فين رر :تلقا .«هقلخأ نم هبابحأو هئايلوأل الإ اهطعي مل لدرخ

E1  

 1 . ةلبزملا :ينعي . (۳)
 !نوعدملا هلك اذه نع لفغو «هنم ةدايزلاو ٠٠۵۰ ۲/0 نارا نم بيوصتلو ؛اقودرتر : ا )£(
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 نأ" :لوقي ل هللا لوسر ٌُتعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (87) 7744-0

 . همّلعَتم وأ ٌمِلاعو ءهالاو امو هللا َرْكْذ الإ ؛اهيف ام نعلم ٌةَنوُعَْم ايلدلا
 ١[. /ملعلا -۳ ىضم] .«نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «يقهيبلاو ءهجام نبا هاور

  faهي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رهف ينب يأ دروتسملا نعو (حيحص) (۳۳)- ملام :

 مب رطل «- ةبابسلاب ىبحي نب ىبحي راشأو - ٌمّيلا يف ُهَعَبْص مُكُدَحأ َّلَمْجَي امك الإ 'الرخآلا يف ايندلا اما
 مجري .

 . ملسم هاور

YET forو سيتا ا د ليلا نع نع هللا يضر یک يأ یر ی 40  

 شقا الف كيش اذإو «َسکتناو َسِعَت 3 «طخَس طي ْمَل ناو «ّيِضَر يطع ْنإ ٠ ةّصيِمَخلا ٌدبعو ءممْردلا ٌةبعو

 .ةسارجلا يف ناك ةسارحلا يف ناك نإ مد رغم هشسأر ٌثَعَشَأ ءهللا يليبس يف ِهسرَف نانوب اجا بعل ىبوط

 .«عَمَشُي مل َعَفَش ْنإو هل ْنَدُيْمَلَندَأَتْسا نإ ؛ةّقاسلا يف ناك ةقاسلا يف َناك ْنِإو

 ١[. /داهجلا_١؟] ؛طابرلا» يف هبيرغ حرش عم مدقتو . يراخبلا هاور

 : لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو (هريغل ص) (6) _ 8407-4

 .«ىنفي ام ىلع ىقبي ام اورثآف .هاينُدب رض ؛هّترخآ ٌبحأ نمو ءهترخاب رض ؛هاينُد بح نم»

 «هريغو !دهزلا) يف يقهيبلاو «مكاحلاو «(هحيحص» يف نابح نباو «رازبلاو «تاقث هتاورو .ءدمحأ هاور

 لاق) .«امهطرش ىلع حيحص» : مكاحلا لاقو ؛«ىسوم يبآ نع بطنح نب هللادبع نب بلطملا ةياور نم مهلك

 .؟ملعأ هللاو "يسوم يبأ نم عمسي مل بلطملا» :(ظفاحلا

)۳١( - PYEAL feoاب :لاقءافولا ةنرضح ا هلأ :هنع هللا يضر ٌيمْشألا كلام يبأ نعو (حيحص)  

 ايندلا رم ءةرخآلا ٌةَُم ايندلا ٌةَوالح» :لوقي اي هللا ل وسر ٌثعمس يّنِإ ؛َبئاغلا دهاشلا ليل ! َنيبِرَعْشألا َرَشْعَم

 .«ةرخآلا ةّوالح

 . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 نم : كك هلا لور لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو(فيعض) (15)- 1887-37

 ايندلاف ٠ اهتم ع ال لاو ات ل ال صحو هع دقي ال ءاقش : ثالئب اهنم "طال ؛ايندلا ٌبُح َبِرْشُ
 ايندلا ُهْيَبَلَط ؛ةرخآلا بلَط ْنَمو هَدْحأيف ٌثوملا ُهَكِرذُي ىح .ةرخآلا هبط ؛ايندلا بّلْط ْنَمَف ؛ٌةيولطمو بلاط

 . قرر اهنم َيِفوَتْسَي ىتح

 .اهميعنو اهتذل ماودو ةرحألا ماودو ءاهتذل ءانقو اهتدم رصق يف ةرخالل ةبسنلاب ايندلا ام :يأ )١(
(Y)ةحيحصلا# يف هتجرخ ٠ ةريره يبأ ثيدح نم ًازيزع ًادهاش هل تدجو ينكلو «معن :تلق » «(TYTAY)انتا  

 هنسج يذلا ةرتاكدلا دحأ ىلع هيف ثددرو «هعاطقنال (2160) «ةفيعضلا» يف هتجرخأ تنك يذلا اذه ىسوم يبأ ثيدح

 !!طقف «تاقث هلاجرو- :هلوق هنع لقنو ءاهمتك هنكلو «عاطقنالاب هايإ فلوملا لالعإ ىري وهو - ةثالثلا لعفي امك - ًاطابتعا

 . هب قصل اذإ ؛ًاطايلو ًاطيلو اطول طيلبو طولي هب طال :لاقي .هب قصتلا :يأ (۳)
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 0 نسح دانسإب يناريطلا اور

FYE 10۷ىلاعت لوق يف ١ لك يلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (۳۷) - : 

 . «ايندلا يف» : لاق 4ةَلْفَع يف ْمُهو ر رمألا يضف إل

 ىضم] ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ثيدج رخآ يف هانعمب " "ملم يف وهو ««هحيحص# يف نابح نبا ءاور ش

 1 .[۳ /عويبلا ٦

Yo f0۸نابئذ ام : : الڳ هللا لوسنر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب بعك نعو (حيحص) (۳۸)-  

 1 .. «هنيدل فرشلاو لاملا ىلع ِءْرَملا ٍصْرَح ْنِم اهل دَسْفأ متع يف السر ناعئاج

 . ةهحيحصا يف نابح نباو 24 حيحص' نشح ثيدحا : :لاقو يذمرتلا هاور

 :٠ هللا وسر لاق : I يضر ةريزخ با نعو حش نتج 50د فكنا < لحمل

 لاملا م اهيف ساب ؛نالكأبو ناس ريقي ءاهلْمأ اهلَمْغأ نع ةبيرَز يف اناب ٍناعئاج ٍناَيِراض نابئذ

 ا .«ملشملا ِءْرَملا نيد يف فرشلاو

 .ديج امهدانسإو ءهوحنب ىلعي وُبأو «- هل ظفللاو - يناربطلا هاور

  f11لل هللا وسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبأ نعو (حيحص نسح) (40) نضر ني : '”

 و قيد يف ااو فرشلا ٌبُح ْنِم اهيف ٌرضأب ؛ ؛نادِسفُيو نالا ٍةَريِظَح يف ٍنايراض نبذ

 ا . نسح دانسإب رازبلا هاور

 يشن دكا نب له : لكي هللا وسر لاق :لاق هعفْري سنا نع يورو (فبعض) (17) 188-10١

 رتل بال جم ضاع هلل :لاق !هللا ٌلوسر ايال : اولاق .«؟ُةامّدق ْتََّتْبا الإ ؛ ِءاملا ىلع

 . ادهزلا باتك» يف يقهيبلا هاور

ror 1Yكك هللا لوسر ُثعمس : لاق هنع هللا يضر ضايع نب بعك نعو «حيحص) (41) -  

 a . لالا ي يت ةتففو ءٌة ةئأ لكل نإ : لوقي

 حيحصا : :لاقو مكاحلاو «(هحيحصا يف نابح نباو ؛«عيحص نسخ ثيدحا : :لاقو يذمرتلا هاور ٠

 ١ .؟دانسإلا

 نم زاد اينذلا» :ل هللا لور لاق : ثلا اهنع هللا يضر ةّقئاع نعو (فيعض) (14) 1444-37

 : .«هل َلْفَع ال نم ٌعَمْحَي اهلو هل َرادال

 طسوتو «هيلإ راشملا فرعي مل هنأب هحيرصت عم «يمثيهلا هححص كلذ عمو' «لاقم هيف ”رخآو «فرعي ال نم هيفو «لاق اذك )١(

 وهو !؟نيسخ# :اولاقف اوطسوت لب ؛لاق امك هوححص مه الو «هفعضل ةبجوملا ةلاهجلا دنع اوفقي ملف ؛ةثالثلا نوقلعملا

 ,(17990) ؛ةفيعضلا» يف جرخم

 ثيداحألا نم ثلاثا ثيدحلا يف كانه ينأيس امك باوصلا وهو «٠(نيحيحصلا) يف وهوا :ىضم اميف لاقو ءانه لاق اذك فقز

 . هلضفو هتمحرب ةنجلا لونخدو ةمتاخلا نسح هللا لأسن . باتكلإ رخآ ةتسلا
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 . دج هدانسإو .«هل لام ال نم لامو» :دازو يقهيبلاو «دمحأ هاور

 نم : لي هللا ٌلوسر لاق : لاق نع هللا يضر نصح نب نارمع نعو (فيعض):(15) 18-164

 .«اهيلإ هللا ُهَلَكَو ؛ايندلا ىلإ عطَقْنا نمو «ُبِسَتْحي ال ُثيح ْنم ُةَقَررو ّدَنْوَم لك هللا ٌهافك ؛ٌلجو رع هللا ىلإ عطَقْلا

 «ةقث ؟ثَعشألا نب ميهاربإ هدانسإ يفو .نارمع نع نسحلا ةياور نم ؛باوثلا باتك» يف خيشلا وبأ هاور

 . .[4 /عويبلا ١١ ىضم] . بيرق مالك هيفو

 ْنَم١ : ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌدرذ يبأ نع يورو (ادج فيعض) (90)- 1885-8

 . هانم سيلف ؛ِهَرْكُم َربَغ ًاعئاط هفت نم َةَّلَّذلا ىطغأ ْنَمو ءِءْيَش يف هللا ّنِم سيلف ؛ايندلا ههو َحَبْصأ
 ٤[. /عويبلا ١١ ىضم] . يناربطلا هاور

 ثناك ْنَمو» : : هيفو لو بنلا نع حادحدلا يبأ ثيدح ا ]٠١- «لدعلا يف مدقتو (فيعض)

 . ؛اهترامّعب ُْث عب ْمَلو ءايندلا ارب تنمي ُتْنِعُب ياف .يراوج هيلع هللا مرح ؛ايندلا هئه

 يناربطلا هاور

 نم : لاق يبل نع نع هللا يضر كلام نب ينأ نع يورو دج فيمضا 110-1200 475

 هللا وكْشي امّنإف ؛هب ْثَ يصف وكذب حبطأ نمو «یلاعت هر ىلع ًاطخاس حَبْصأ ؛ايندلا ىلع ًانيزح حصا

 ءرانلا لحد هيَ ّنآرقلا يطأ ْنَمو «ٌلجو رع هللا ٌطَخْسأ ؛هيدي يف امم لال نعل مضت ْنَمو «ىلاعت

 . (هللا هدَعْبأف

 .“"ريغصلا» يف يناربطلا هاور

AAA - °يف لاق هنأ الإ ؛ءادردلا يبأ ثيدح نم «باوثلا» يف خيشلا وبأ هاورو (ادج فيعض) (۲۷) -  

 . هّرانلا لخّدو هنيو الن بَهَذ ؛ةبيصُت اينُدِل هل َعصْعضََف ّيِنَع ىلإ سلَجْوأ دَعق ْنَمو» : هرخآ

1Yمكه  O SSهللا محر» : : لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا  

 E جلس ءىرما بلف َنويلع لي ال اثالث ريغ اهل ىَتح يتلاقم عمس ن
 نيب هر رق هللا ٍلَمْجَي هن ايندلا نكت ْنَم هلا . مارو ْنَم طيح ْمُهَءاعُم نإ ْمِهِتَعاَمِجِل ٌموُرَللاو «َنيملْسملا

 يل يبل واللا زلم كاع نك .هل ّبتك ام الإ اهنم هينأي الو ُهَتَمْيَض هيلع تشو يتبع

 . ؛ًةَمِغار يهو ايندلا هيتأتو ٌةَتَعْيَض

 نباو « هل ظفللاو  يناربطلاو .[7 /انه] «ةدابعلل غارفلا» يف هبيرغ حرشو هظفل مدقتو «هجام نبا هاور

 .[۳ /ملعلا 71 ثيدحلا عامس يف هظفل مدقتو ««هحيحص» يف نابح

 : تلق .«ةقث وهو «(ديود) ريغ «حيحصلا» لاجر هلاجرو ءدمحأ هاور» :لاقف يمثيهلا هوحن احن دقو ؛هل هجو الو !لاق اذك )01(

 «فرعي ال نمم هريغ هیفو «قثوی ملو ءالوکإم نبا امهنيب قرفو ءانه بستي مل هنإف ءهب سیلو (يقشمدلا عفان نب ديوذ) ينعي

 . (يبيصنلا ناميلس وبأ)ل اذه (ديود) ةينك نأ قيقحت هيفو «(7794) ؟ةفيعضلا» يف جرخم وهو !ةدوجلا هل ىنأق

 نمو )1١8(. «ريضنلا ضورلا» يف مهتركذ عمج اور هقيرط نمو ءًادج فيعض وهو «يرصبلا دشار نب هللا بهو هيف : تلق قف
 .(۳۱۹ /؟) «يلاللا» يف امك «يتالا ءادردلا يأ ثيدح نم خيشلا وبأ هاور هقيرط
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 تعب هلي هللا لوسر لآ : هنع هللا يضر يراصنألا فوع نب ورمع نعو (حينحص) (47) "7504

 عودي راصنالا ثعوسف ءِنئرَْبلا نم لاعب َمِدَقف ءاهتيزجب يتأب نيرحلا ىلإ هنع هللا يضر حالا نِ ب ةديبع ابأ

 مس هل اوضرعتف «ترصنا لكي هللا ٌلوسر ىَّلَص اًملف ا ل لودر اجلا ةالص اًوَفاوف «ِةَدْيَبُع َدِيَبَع يبأ

 اي لجأ :اولاق .«؟نيَرخبلا نم ءيشب مد ةع ابأ ّنأ مم متعه ْمُكظأ١ ١ :لاق مث ءْمُهآر َنيح ل هللا ٌلوسر

 ايندلا طَسْبُم نأ ىشخأ ْنكلو كح فلا طلاب ل « مكُرسَي ب ام اولُمأو اور بأ :لاقف !هللا لوسر

 "علف امك كم موكا امك هواتف كَ ناک ْنَم ىلع تسب امك مُكيلع

 . ملسمو يراخبلا هاور

Poet 794یشخا ام» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (44)  

 : هَدْفَّتلا ْمُكيلَع شا نكلوأ ؛اطخلا ٌمُكيلع ىشخأ امو ٌرُئاكتلا ٌمُكيلع ىشخأ ْنكلو ١ ؛َرَْمْلا مكيلع

 حيحص» :لاقو مكاحلاو ,(هحيحص)» يف نابح نباو ««حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «دمحأ هاور

 ا .«ملسم طرش ىلع

 جب لاك مآ نيب ماجي : لاق ل ينلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۲۳)- 184 ۰

 !ّبر اي :لوقيف ؟َتْعَتَص اذامف ؛كيلع ُتْمَعنأو «كتلوخو َكُتيَطْعَأ :هل هللا لوقيف .هللا يدي نيب ُفقويف

 هُو هنج !ٌبزاي : لوقيف ؟َتمّدق ام َنْيأ : هل ٌلوقيف . هب كا ينفجزاف «ناک ام را هثكرتف هند همم

 ! . «راثلا ىلإ هب ىضميف اريح ْمّدَقي ْمَل دبع اذإف !هب َكِنآ ينْمجْرأف ءّناك ام رثكأ هُتكرتف .

 ريق اورد ا توو نجلا نوار يلا رهو > ملمس ند لا نقف واتا هاو
 5 1 !. »مودتي ملو ؛نسحلا نع دحاو

 اذه ناك نم هب هبشو ءنألا دلو وه : ميجو ©"”ةنكاس ةمجعم لاذ مث ةحوتفم ةدحوم ءابب (جّذَبلا) : هلوق

 .[4 /عويبلا - ٠١ ىضم] . ةمايقلا موي فعضلاو ةراقحلاو لذلاو راغّصلا نم هيف نوكي امل ؛هلمع

 يف ةا للا لوسر ماق :لاق هنع هللا يضر كلام نب فوع نعو (هريغل اص) (40) ۳۷ ۷۱ 0
 مكيلع بصنو ءمورلاو سراف مكيلع حاف هللا نإف ؟ايندلا مكمهت مأ ءزوعلا وأ نوفاخت َرقفلا» :لاقف هباحصأ

 . يه الإ "كغازأ نِ يدعب مكغيزُي ال ىنح ًابص ايندلا

 ق ةيقب هدانسإ يفو «يناربطلا هاور

 اولاقو ٠ مدقت اميف ثيدحلا اوفعض مهنأ ةثالثلا نيقلعملا لهج نمو .هدنسأ يذلا (يكملا .ليعامسإ) فعض دكؤي اذهو :تلق (1)

 ' , !اوبذكو ««هدهاوشب نسح# :انه

 . كانه ىضم امك فالخ الب ةمجغملا لاذلا حتفب هنأ :(؟/1١11) ئجانلا ركذ دقف ءمهو وهو !لاقاذك (۲)

 ناكف ؛ديج هذأنسإو ؛(15/57) «دئنمملا» نم تبثملاو ..(4۳ ۲/۸ يناربطلا دنع وه اذكو «(متغز نأ دعب) :لصألا (۳)

 نوقلعملا امه رتغاو ؛ينشيهلا - فسألا عم - هعبت لقو ؛هب هلعأ يذلا ةيقب سيلدت نم هتمالسل هيلإ هوزع فنصملا ىلع يغبني

 !هببسب ثيدحلا اوفعضف ةثالثلا

 .(58) «ةحيحصلا» رظنا :(14/5) ثيدحتلاب حرص دقو ؛دمحأل هوزع امهتافو ؛«عمجملا» يف اذكو :(5)
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 .ةجاحلا وه :واولاو نيعلا حتفب (ْرّوَعلا)

 :لاق كو هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ّيِرَْشألا كلام يبأ نع وزو (فيعض) (14)- 1840 43

 نم جرح يذلا ؛ََلَو َكَل ودع ىدغأ ْنكلو جلا َتْلْخد كّلعق ْنإو «ًارون كل ناك هَلَتَق ْنِإ يذلا كّوُدَع َسيل»

 .«كئيمي ْتَكَلَم يذلا ؛كلام كل ٌردع ىدعأ ّمُن ؛َكِبْلُص

 .يناربطلا اور

 : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر فوع نب نمحرلادبع نعو (فيعض) (16)- ۱۸۹۱ ۳

 ريغ نم هذخأ :ُحوُرأو نه هيلع وُدغأ ثالث ىد ْنِم املا ٌبحاص يئم َملْسَي نل : هللا هّنَعِل ٌناطيشلا لاق»

 . «هّقَح ْنِم هُعتميف هيلإ ُهيّيَحَأَو هّقَح ريغ يف هقافثإو «هّلج

 . نس دانسإب يناربطلا هاور

 ٍمهءاطَع سانلا يطنُي ناك هلآ ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو ( (هریغل ص) (43) 8764 4

 مكن ْنَم َكَلْهأ امّنإ» :لوقي ال هللا لوسر تميس يف ءاهذخ :لاق مث ېز تلا ٌءاطْعَأف ٌلجر ٌهَءاجق
 .«مكاكلْهُم امهو «مَمْرَدلاو ٌرانيدلا

 . ديج دانسإب رازبلا هاور

 : ةَ هللا لور لاق :لاق امهنع هللا يضر ورع نب هللادبع نعو (ركنم) (۲۹) - ۱۸۹۲ _ 4۵

 . ؛ءاسنلاو ًءاينغألا اهلهأ َرثكأ ٌتْيأرف ؛رانلا يف ُتْمَّلْطاو .ءارقفلا اهلْهأ رّثُكأ تْيأرف ؛ّجلا يف ُتْمَلَطا»

 .[قباسلا بابلا لوأ ىضم] ."ديج دانسإب دمحأ هاور

 ىلع 26 هللإ لوسر ٌسسلج لاق هنع هللا يضر ّيردخلا يمس يبأ نعو (حيحص) (1/0- ني

 .«اهتئيزو ايندلا ةَرْهَر ْنِم مُكيلع هللا حت هي ام مكیلع ٌفاخأ امم نإ" : لاقف ٌهلوح اًنْسَلِجو رّبثملا

 . ثيدح يف ملسمو يراخبلا هاور

 هنع هللا يضر باطخلا نب رَّمُع ىلع َلخد هنأ : ٌيِلْوُدلا ٍنانس يبأ ْنَعو (فيعض) (۲۷) - ۱۸۹۳ - ۷

 ضعب ُهَدْخآف «ٌمَتاخ هيف ناكف «یتارعلا لق نم هب يأ طفَس ىلإ ُرمُع لساف َنيِلّوألا ٌنيرجاهُملا نم رفت ةدنعو

 هللا حت دقو يكبت مل : هدنع ْنَم هل لاقف «هنع للا يضر رح عب غن «هنم ُرَمُع ُهَعّرَتْناَف «هيف يف ُهَلَحدأف هبنب

 ؛ِدَحَأ ىلع ايندلا ُحَتْْن ال» :لوقي ةا هللا لوسر ٌثعمس :دَمُع لاقف ؟كتيع َرَثأو ,َكٌّوُدَع ىلع َكرّهظأو ٌكيلع

 . كلذ نم ٌقَمْشأ انأو :«ةمايقلا موي ىلإ ء ًءاضغبلاو ةَوادَعلا مهيب ّلجو رع هللا ىقلأ الإ

 .ىلعي وبأو رازبلاو «”نسح دانسإب.دمحأ هاور

 . هيبأو فوع نب نمحرلادبع نب ةملس يبأ نيب عاظقنا (۲۸۷ /۹۷ /1) هدانسإ يفو «ةثالثلا امهدلقو « يمثيهلا هعبتو !لاق اذك 222

 )٤۸۷١(. ؛ةفيعضلا) يف وهو «رازبلا هجرخأ هجولا اذه نمو

 . كانه هنايب ىضم امك (ءاينغألا) ركذب ركنم فيعض وه لب ؛الك :تلق (۲)

 .(441/1) ؛ةفيعضلا يف جرخم رهو «نابح نبا الإ هفيعضت ىلع قفتم رخآو ؛ةعيهل نبا هيف نإف ؛هللاو ال :تلق (۳)
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 .قلاوجلاك وأ ةفقلاك ءيش وه : نس لو

 ارفاق ذإ سياج ا ندا امني : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (فيعض) (۲۸) - ۸ _ ۱۸۹٤

 E ؛مكيلع ُفَوْخَأ كلذ ريغ ٠:4 كك ئيبلا لاقف ؛ٌعيضلاانيلكأ !هللا وسر اي :لاقف ٌءاَمِج هيف

 .«بَهّذلا سبلت ال يتم تيل ايف ءاّبص ايندلا

 .'*حيحصلا» ةاور دمحأ ةاورو «رازبلاو دمحأ هاور

 . ةبدجلا ةئسلا يه : ةمومضَم ةدحوم ءابو ةحوتفم ةمجعم داضب (عيّضلا)
 : ال5 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍصاّقو يبأ نب دعس نعو (فيعض) (۲۹) - ۱۸۹۵ - ۷4

 ٌةولح ايندلا َّنإو «مُئريَصف ءارضلا ةتثفب. ميلا گا ءءارضلا ةف ني مع ٌفوخأ ءارسلا “ةتتفل انأل»

 .ةرضَح
 : ٠ ؟حيحصلا» ةاور هتاور ةيقبو مل «رازبلاو ىلعي وبأ هاور

 رح ٍةَرَح يف كيك يبا عم يشأ تنك : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (حيحبص) )٤۸( نشل <

 ٍدْحُأ َلثم يدنع نأ ينسي ام» :لاق !هللا لوسر اي َكِيَبل :ُتلق .ه«!ًرذ ابأ اي» : لاقف ّدْحَأ اَلبفَتْساَف :ةئيدملاب
 ا انكم واف ف لوقا ذأ لإ ؛نْيدِل هدصزا ٌءْيَشالإ ؛ ٌرانيد ۀنم يدنعو لا هيلع يضنَي ءًابهَذ اذه

 لاق ْنَم الإ ةمايقلا موي َنوُلقألا مه َنيركأل نل : :لاقف راس م ےس ِهفَلَخ نعو «هلامش ْنعو «هنيمَي نع  اذكهو
 ا ي .همم ام ٌليلَقو  هفْلَخ نمو دل ' هنيمي نع - اذكهو ءاذكهو ءاذكه

 . ثيدحلا «َكيِنَأ ىتح

 لغ يف سلاج وهو ينل ىلإ تيه بْب لاف : ملسمل ظفل يفو ءملستمو هل ظفالاو يراخبلا اور

 ٌتْنَق نأ “راقت ملف ٠ تدل عي طين :لاق . ادبمَكلا برو ّنوربخألا مه : لاق ينار اًملف ءةبعكلا .

 اذكهو ءاذكمو ءاذكه لاق ْنَمالإ TE لاق ؟ْمُه ْنَم ءيڻآو يبأ كلادف !هللا لوسر اب :ٌتلقف

 . تيدا (مه ام لقوا مش نمو ب عو .هفْلَخ نمو « هيدي نيب ْنِم -

 کوا ءاذكه لاق ْنَمالإ َةَم ةَمايقلا موي نولقشألا مّه َنورَتكألا» : ا

 «بادکلارخآ نف فئؤملا كاذب حرص امك ؛ًتورقم الإ ملسم هل جرخت مل مهالوم يمشاهلا دايز يبأ ني ديزي هيفو «لاق اذك 200

 . ؟بيرقتلا» يف امك فيعض كلذ ىلإ وه مث

 دهاوش اهل ةحبيحص ايثذلا ةلمج نكل :(4193) ؛ةفيعضلا» يف جرخم زهر ؛«رازبلا» نم بيوصتلاو «(ةنتفلاف الآ) :لصالا (0)

 نم نإو . ءاش نم اهعجاريلق بابلا اذه نم «حيحصلا# يف اهضعبو «(15919941) «ةحيحصلا» يف اهضعب تجرخ ةريثك

 :(85/5) ثيدحلا اذه جيرخت يف اولاق.مهنأ ةيعبطملا براجتلا حيحصتو قيقحتلاب مهتيانع مدعو ةثالثلا ةلهجلا طيلاخت

 باول رهو 4081/40 ةريوغ يبأ نع را ثيدح تحت ةوداعأ مذ .SII - «ننسلا» يف ينقهيبلاو . . . هجام نبا هاور, ؛نسح»

 1 .255) مقرب يتآلا ثيدحلا وهو ابرق هنبأس امك فيعض هنإف « «نيسحتلا نود

 .ءارلا يف ءارلا تمغدأف ؛(رراقتأ) هلصأ . ثبلآ مل :يآ (۳)

 يف .ةجرخم يهو رخال ثيدحلا قرطل اهتفلاخمو ءاهذوذشل اهتفذخف ««بيط نم هبسكو» :ةدايز ثيدحلا رخآ يف 2

 . كردتسيلف ءاهذوذش ىلع هيبنتلا كانه ينتافو :(1777) «ةحيحصلا»
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 يف كي يبنلا حَم يشمأ تنك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (49) قفل كل

 ثالث  اذكهو ءاذكهو ءاذكه لاق ْنَم الإ نورثكملا ٌكّله !ةريره ابأ اي» :لاقف «ةئيدملا له ٍضْعَبِل ٍلْخَن

 . ثيدحلا «ْمُه ام ليلقو - ِهْيَدَي ِنْيب نمو ءهراسي ْنعو «هنيمي ْنَع هْيَمكب اثح ءِتاَرَم

 .هوحنب هجام نباو «تاقث هتاورو ءدمحأ هاور

 » :ِِلَو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (هريغل ص) (20) - ۳۲۹۲ - ۲

 نعو .هنيمَي ْنَع اذكهو ءاذكه لاق ْنَم الإ ءَنولَمْسألا مه َنيرتكألا َّنإو «ةمايقلا موي َنولّوألا ."'”نورخآلا

 .1- هبوب ينخيو هيدي نيبو ءهفْلَح نمو «هراسُي

 . «هحيحصا يف نابح نبا هاور
 . «نيرئكُملل ٌلْيو» : هلوأ يف لاقو «راصتخاب هجام نبا هاورو (هريغل ص)

 . «اهانرصتخا ىنعملا اذه ىلع رودت ةريثك ثيداحأ ىتعملا اذه يفو» :(ظفاحلا لاق)

 مل : للك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (فيعض) (80) 1893 8

 و ىلع ا الوب رق ىلع هز علك ل تقل باع تما ا هور ري ا يلع نان
  «رانلا وأ ٌةنجلا ةياغلاو «ٌقابّسلا ًادغو ٌرامْضِملا مويلا «هيلإ َرْمَشَف دف ءٌمَلَع هل مف ةر

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ريخشلا نب هللادبع نعو (ًادج فيعض) (۳۱) - 1891014

 . لجو رع هللا مِن اورد ال نأ ىرْحأ هّنإف ؛ ءاينغألا ىلع لوخدلا اوُلقأ»

 .دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور
 “فلسلا شيع يف لصف

 ماعط نم كلك دمحم لآ حبش ام» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (01) - ۳۲۹۲۳ - ٥

 . ضف ىتح ًاعابت مایا هال

 عش ام هديب ةريره يبأ فن يذلاو» : لوقي ًارارم هضاب ٌريشُي ةريرهابأ تیار : مزاح وبأ لاق : ةياور يفو

 . «ايندلا ٌقَّراَف ىتح ة ٍةَطْنح زب زبخ نم ًاعابت مَ ةنالث [هلهأو] بك هللا بن

 و يراخبلا هاور

 . 00 /۳) ملسم يف ةريره يبأ نع ًاصن اذه ءاج دقو «ةنجلا الود : يأ (ةمايقلا موي نولوألا) ءايندلا يف ًاروهظ :يأ (1)
 ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو . )۲۹۸/۱١( ؛عمجملا» و (؟776/157 /4) «طسوألا» نم بيوصتلاو «(هل عضو الو) :لصالا (۲)

 )٤۸۷۲(. مقر تحت

 !ةلهجلا هنسحو .(؟874) «ةفيعضلا# يف جرخم رهو ؛بذكلاب يزاوهألا هللادبع هامر ؛(يبْرَز نب رامع) هيفو !لاق اذك (۳)

 يبأب - ةفيرشلا هحور ضبق تقو ىلإ هتايح مايأ يف لاب لوسرلا ةشيعم ةيفيك نايبو «مهتايح مايأ يف مهتشيعم ةيفيك يف :يأ )٤(
 .- هيدفأ يمأو

 باتك» لوأ يف يراخبلا دنع ىلوألا ةياورلا نأ هتافف «نيتياورلاب ملسم دارفأ نم ثيدحلا نأ 5/5١١( ق) يجانلا ركذ (6)

 . ؟حيحص نسح ثيدح» :لاقو (۲۳۵۹) ًاضيأ يذمرتلا هجرخأ دقو ؛هنم ثيدح يناث وهو ؛«ةمعطألا
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 تبي و هللا لوسر ناک» و را وسما 01 نضل < كاسل

 : «ةيعشلا مهزُْخ رتا ناك امّنإو «ًءاشَع نودجتي ال ءنيواط هلو ةَمباتملا َيلايل

 1 . ؟حيحص نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

AYيملا رت ني دما خا ٌتلاق.اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيؤص) (07) - نضل  

 . اهلا لوسر ضف ىتح ِنْيَمِانتم نيمو

 . ملسمو يراخبلا هاور

 دحاو موب يف ترو بخ نعيش امو كي هلل لوسر تام دقلا :تلاق :: ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 أ . انكم

 اعقب يل عف :ةشناع ىلع تعد : :ٌقورشم لاق :ينمرتلل ةياور يفز (وکنم) 080 - ٠-1848

 لوس اهلع قزاف يلا لالا ركل لاق ؟مِل :ٌتلق .ُتْيَكِب الإ يكبأ نآ اشأف [ماعط نم عبشأ ام :ُتلاقف
 . موي يف رم محو ربح نم عيشام هللاو ءايندلا هللا

 هّنكلو انشغل اغ ولو ةيلاوتم يأ ثالث هللا وسر ميش ام :تلاق : يقهيبلل ةياورا يفو (ركنم) 1

 . سفت ىلع روب ناك
 اهنع هللا يضر ماف نإ : :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنا نعو (فيمض) 000 1444 - 84

 . ماي اٿ هلال نم كوبا هلكأ ماعط أ اه : : اهل َلاقف « ريعش زبخ ْنِم ةرشك اه ّيبنلا ِتّلَوان

 واهب تینا ىتح يش بي ملف بح صر :ُتلاقف . «؟هذه ام» : : لاقف : دازو يناربطلاو دمحأ هاور

 ."0تلاقث امهتاورو .هركذف : لاقف ؛ةرْسكلا

 . يش ماش ا هلا سر يأ : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۳۹)- 191089
 .«اذكو اذك ٌذنم ٌنُخّس ماعط ينطب لحد ام «هلل دمحلا» :لاق عرق اًملف «ّلكأف

 : / ."”حيحص دانسإب يقهيبلاو «نسح دانسإب هجام نبا هاور

 هللا لوس عماني : : لاق امهنع هللا يضر رمح نبا نع يورو (ادج فيعض) (۳۵)- اقتل مك
 .0؟لكات البلل ام اًرمُع نبا اي : .يل لاقف لايو رمل َنِم طلي لمَ «راصلألا ناطيح ٌضعب لَ ىتح كي

 اهلك اهوردضف ؛؟حيحصلا# يف اهيلإ راشملا ةحيحصلا ةياورلاب اهلبق يتلاو ةياورلا هذه ةثالثلا نوقلعملا طلخو :تلق 00

 !!امهتراكنو امهفعض عم '"حيحص) : مهلوقب
 .ةيجلا يح كلف عمو بح نبا بغ قر لد هر ييعذلا لق امك لوهجم (يسالاكلادبع نب دمحم ف: :تلق (9)

 .(6۸۷۳) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو

 2007 ا ب ل الو: اكمداشإ نب نيرا جر ألو «لاقاذك (۳)
 نإ» :هبقع هلوقب ثيذحلا فيعضت ىلإ راشأ دق هسفن يقهيبلاو :«بيرقتلا» يف امك ءهيف لوقلا نيعم نبا شحفأو ءهثيدح
 يف جرخم وهو ٠. . ةشنش يهو ؛قيرفتلا ببس نايب نودو ؛حيحصلا نود نيسحتلا اودلق نيذلا ةثالثلا لهجأ امف !؛حص

 3 ا
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 ُتْوعَدَل تعش ولو ءماعط قد ْمَل ذم مار حص هذهو ءهيهتشا يّنكلو» :لاق !هللا لوسر اي هيِهّتْشأ ال :ُتْلق

 'مهنتس قرر نوَ موق يف تق اذإ ٌرمع َنبا اي تفيكف َرَصْيَفَو ىرسك ِكْلُم ّلثم يناطغأف لجو رع يب

 ميما وهو مكاو اهي هلل اهقْزر لوح ال اد ْنِم نياكو» : تلت ىتح انْحِرَب ام هللاوف . 1؟ ُنيقيلا ُفْعِضَيو

 ةايح اهب ديري ًايْنُد زتک ْنَمَف ءِتاوَهَشلا عابتاب الو ءايندلا زنكي ينمي مَ هللا َّنإ» : لَك هللا لوسر لاقف .4ميِلَعلا

 .هدَمِل اق اخ الو ءًامَهْرِدالو ًارانيدُركأ ال يّئاو الأ ٠ ٌلجو رع هللا ِدّيِبًةايحلا ّنإف دق

 . باوا باتك» يف نايح نبا خيشلا وبأ هاور

 يبر يلع ضرَع» :لاق ي يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (5)- ۱۹۰۲ _ ۱

 ء۔اذه َّوْحَن وأ «ًاثالث :لاق وأ  ًاموي جاو امو شا نكلو !ٌبر اپ ا۷ :ٌتْلق ابعد كَم ًءاحطب يل َلَمْجَيل

 . 1َكُتْذَمَحو َكُتْرَكِش ؛ٌتْعبش اذإو «ٌكَئْرَكَذو كيلإ ُتْعَبِضَت ؛ُتْمْج اذإف

 .«نسح ثيدح» :لاقو غ ماا ع نع رخو و ةلئادلف قيرط نم يذمرتلا هاور

 ١[. /ةبوتلا 71 ىضم]

 نك هللا لوسر جرحا :لاق هنع هللا يضر ٍفوع نب نمحرلادبع نعو (هريغل ص) (04)- 575 ۲

 .«ريعشلا زب ِْم هّلْهأ الو وه ْعَبَْي ْمَلو
 : نسج داتساپ ناؤيلا ءاوز

 صم هاش مهد نب موقب رم هلآ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۲۳ _ ۳۲۹۷ - )٠١(

 . «ريعشلا ربح نم ْعَبْشَي ْمَلو ايندلا ّنم لي هللا ٌلوسر جرح : لاقو هَّلكأي ْنأ ىبأف ُهوَعدَت

 . يذمرتلاو يراخبلا هاور

 . ةّيوشم : يأ (ةّيلَصَم)

 كي هللا لوسر عبش ام» : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع يوُرو (هريغل ص) (07) - ٤ ۳۲٣۸

 . "ايندلا قراف ىتح نيتعبش موي يف

 .يناربطلا هاور

 هللا ٌلوسر عيش ام هللاو» : لاق ٍنْيِصُح ِنْب َنارْمِع نع ًاضيأ يوُرو (ًادج فيعض) (۳۷) ۰ د 56

 . ؛ّلجو رع هللا ّيِقَل ىح ؛ِءاشَعو ٍءادَغ نم هلك
 ٍلوسر ِةَدِئام ىلع ىَْبَي ناك ام» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاغ نعو (هريغل ص) (09/) 7574-5

 . «ٌريثك الو ٌليِلَق ريعشلا زب ْنِم هك هللا
 . نسح دانسإب يناربطلا هاور

 ْنِم ٌةَلْضُق اهيلَعو كو هللا ٍلوسر يدي نيب نم ال هللا لوسر ٌةدئام ْتَمُْي اما : :هل ةياور يفو (هريغل ص)

 . طق ماعط

 )1١( ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو «مسي مل رخآو «كورتم هدانسإ يف :تلق )۸۷٤(.
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 ْ . ضف ىتح الصف ةرسک ِهْيدَي نیب مهو امو : لاق هنأ الإ ؛ ؛ يذلا يبا نيا اورو ةربغل بأ

۹Yْنَع لي ناك ام» : لاق ةمامأ يبأ ثيدح نم  هنّسحو - ما ضف  

 ۰ ربح لكك ئبنلا تيب لهآ
YY AAرقم هاف ف يلا نأ ل .  

 ُتْبَهذف :لاق . «ثالث ٌذنم بک ٍتاذ فوج لُخدي ام يفْؤَج لد ام» :لاق ؟ًارّيغتم َكارأ يلام ؛َتنأ يبأب : ٌتلقف

 كلَّنْيأ نم : لاقف ء بلا هپ ُتيئأف ارت ُتْغَمجَ رتب ولد لك ىلع هل ْتَْقَسف هل البا يي يدوي اذإف

 ىلإ | ٌعَرْسأ رقما نإ :لاق .ْمَمَت ٍءَتْنَأ يبأب :ثلق . «؟ُبْمك اي ينّيحَتأ» :  ل ٌئىبنلا لاقف فئربخأف .1؟ُبْمَك اي

 لمف ام» :لاقف لكي نلا دعمك :لاق .«ًافافجَت هل عاف «ءالب َكُييِصْيَس هَنإو «هنداعم ىلإ ليلا نم يشجب ْنَم
 َكل:ًائينه :همآ ثلاقف .«!ُبْمَك اي ْرِشْبأ» :ُهَل اقف هيلع لحد ىّتح يشي جرف «ٌضيرتم : اولاق .؟؟ٌبْمَك
 اي كير ام : لاق !هللا لوسر اي يثأ يِ : تلق .«؟هللا ىلع ٌةَيناَتُملا هذه ْنَم» : غي ئيبنلا لاقف !ُبْمَك اي نجلا

 . هين ال ام عمو هُعَفَْي ال ام لاق ابنك لعل ؟ٍبْمَك مآ

 هدانسإ ؛ لقي هالا ر لا ا ا اا يا اا رخ الر يارار
eS 

VY 1144لح ار لم یا رکاب لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (جيحص) (50)-  

 i .متام ىتح ًاقّفرُم ازبخ ْلكأي ْمَلو تام

 . هلق هيب اطيمس ًءاش ىأر الو» :ةياور يفو (حيحص)

 ١ يراخبلا هاور .

 ىح ؛هسفتب نبانلا يساوُي كي هللا ٌلوسر ناک» : لاق نسحلا نعو (فيعض)(۳۸) 1404

 ا .؛هلاب قل ىح ؛ءالو ما لال ٍءاشعو اد نيب عمَج امو «مُدألاب هراز عقرب لم

 : .©"ةلاسرم ؛عوجلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 كب هللا وسر ىأر امد :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو (حيحص) )5١( - ۳۲۷۳ د ۱

 : لاق ؟ٌلُكْنُم لک هللا ٍلوسر هَ يف ْمُكل ناك له : ليقف .«هللا ُهّضِبَق ىَّبح ىلاعت هللا ُهنَمَتْبا نيح ْنِم )يقل
 ا ! ليقف . «هللا ٌةضَبَق ىتح ىلاعت هللا ةا نح ْنِم الحلم هللا ٌلوسر یار ام»

 1 me ايو يهب امو ءراَط ام ٌريطيف هح نحط انك : لاق ؟ٍلوخْنَم

 ..يراخبلا هاور

 )۳٠١۳(. «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «يمثيهلا لاق اذكو :تلق (1)
 . ماعطلا هيلع عضوي ام وه :ةمجعملا ءاخلا رسكب :(ناوخلا) (؟)

 امیښ الو "[ةترهشو هتقبط ولعل ىلوأ وزعلاب وهف 22117174 /1//781) «فنضملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ دق :تلق (۳)

 1 . يرصبلا وهو (نسحلا) ىلإ نسح هدانسإو

 )٤( ضيبألا فيظنلا وهو ءيراوحلا قيقدلا زبخ وه .
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 مث تحت ةانثم ءاي اهدعب ةددشم ءارو ةحوتفم ةثلثم ءاثب (هانيرَث) .يراوحلا ضيبألا زبخلا وه :(ُيَيَّلا)
 . هاّتجعو هانللب ؛يآ «نون

 ًاقيقد تكبر اهّنأ :اهنع هللا يضر “"نميأ مأ نع يورو (حيحص نسح) (77) 8171/4 ۲
 ًافبغر ُهنم كل عّتْصأ نأ ُتِئَبْحاَف ءانضزاب ِهْعَتْصَت ٌماعط :ُتلاق .«؟اذه ام» :لاقف «ًافيغَر هلك ّيبنلل ُهْنَمَتَّصَ
 . هينا مث هيف هيدر :لاقف

 .امهريغو «؟عوجلا باتك» يف ايندلا يبأ نباو «هجام نبا هاور

 هللا لوسرل لخُُ ْنُك ْمَل» : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع يورو (عوضوم) (۳۹) 1905 4

 . اًدجاو صيمق الإ هل ْنكي ْملو «قيقذلا ل
 .«طسوألا» و ؛ريغصلا» يف يناربطلا ءاور

 پارشو ماعط يف ْمُتمَلآ : لاق امهنع هللا يضر ريش نب نامعنلا نعو (حيحص) )٩۲( - يفكك حل

 .ُهَنطَب المي ام ٍلكَدلا ّنِم دج امو لي مكين ُثيأر دقل ؟مّتنِش ام

 .يذمرتلاو ملسم هاور

 ٌتيأر دقل» :َلاقف ؛ايندلا ّنم ٌسانلا ٌباصأ ام ٌرمع ركذ : لاق نامعنلا نع ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 . طب المي ام لدا نم ٌدجَي ام يوي ويلا لق ال هللا لوسر

 ٠ .رمتلا ءيدر وه : نيتحوتفم فاقو ةلمهم لادب (ُلَكَدلا)

 اک هللا لوسر لاب ُدُمَيل ناك نإ» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (400- 1405-8
 .«هولكأ "اکو اودجَو ْنإو « هپ اونها اير اودجَو نإ زان هيف دوي الو ؛ٌجارِس مُهنم ِدَحأ تيب يف ٌجَرْمُي ام ؛ُهَلهألا

 . قو دقو «يناسارخلا ءاطع نب نامثع الإ ؛تاقث هتاورو ىلعي وبأ هاور

 ةاش ة ةمئاقب ركب يبأ ل انيلإ َلسرأ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (14) 91/1 1

 اذه: هلت يذلا وفيق : لاق .ٌتمطتو ةي هللا ٌلوسر ٌكسْئأف :ُتلاق وأ ا يتلا عطقو «ُتْكَسنأَف يَ

 . "ار دق نوبي الو ربح َنوزَّتْخي ام ٌرهشلا دمحم لآ ىلع ينال نإ : ةشئاع ثلاق] ؟حابْضِم ريغ ىلع

 .؟حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 جابصم نهد اندنع ناك ول :ثلاق ؟جابصم [ريغ] ىلع !نينمؤملا ّمأ اي :ٌتلقف :دازو يناربطلاو
 أ

 . اهنع هللا يضر ةبيبح مأ ةمداخ « ةيشبحلا ةكرب يه 200

 . هنم جرختسي يذلا هنهدو محللا مسد وه : ةلمهملا لادلاو واولا حتفب (كدّولا) قف
(r)دهاشلا عضوم يهر ؛فلؤملا اهطقسأ مل يردأ ال (44 /5) «دنسملا» نم ةدايز  . 

 ينعي ٠ *يناربطلا ةياور نم تطقسو «(ريغ) ةظفل اهلبق يتلاك اهيفو ءةياور يف (517/3) ًاضيأ دمحأ دنع ةدايزلا هذه :تلق (9)
 وهو !؟هانلكأل حابصم ريغ . . .» :دعب هلوق يف لصألا يف تعقوو «نيتفركعم نيب اهتلعج كلذلو «(50* /5) «طسوألا» يف
 . حضاو أطخ
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 نبأ اي هللاو :لوقت تناك اهنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نعو (حيحص) (89)-70710/ 410 ٠
 هللا ٍلوسر ِتايْبأ يف َدفوُأ امو «نْيَرهش يف ةّلمآ ةّئالث ؛لالهلا مث «لالهلا مث ؛لالهلا ىلإ رطل انك نإ ! يتخأ
 ناريج لَك هللا لوسرإ ناك هنآ الإ «ًءاملاو ٌرمتلا :ٍنادّوْسألا :ٌتلاق ؟مكُشيِعُي ناك امف !ةلاخ اي :ٌثلق .ران ل

 : . «ءانيقشيف ءاهنابلأ نم قي هللا لوسر ىلإ َنولِسْرُي اوناكف «ځیانم مهل ْثّداكو «راصنألا ّنم

 ا f, CF : . ملسمو.يراخبلا هاور

VAٍرمتلا نم د فن اک ا مح : لاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (خيحص) (53) - سفك  

 1 . كدولاو رتل نم ايش انَْصأ (ةَطيَُ) يي هللا لوسر حتا الف ؛مُكَبَذَك دقف

 . ؟هحيحصلا يف نابح نبا هاور

 ل هلا لوسر ىلإ انؤگش» :لاق هنع هللا يضر َةَحْلَط يبأ نعو (فيعض) (41) - 1407 4

 ور نحال هلل لور رت (اننوطُب ىلع رجح ٍرَجَح ْنع انبايث انْمَقَرو ًعوجلا
 .[«بيرغ ثيدحلا : لاقو] ''”يذمرتلا هاور

 كاجو اري ق دللا نونو ولا لاق هتع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (507) - ۷۹ ۰

 . عوجلا نم :اولاقف ؟هّنطب لي هللا ٌلوسر بّصع َمِل :هياحْصأ ٍضْعبل ٌتلقف ءةباصيب ُهَتَطَب َبَّصَع دقو ًاسلاج

 ؛ةباصعب لطب بّصع ل هللا وسر ُثيأر دق !هانبأ اي :ٌثلقف ٠ ميس ّمأ حور وهو ةحلط يبأ ىلإ ُتبهذف

 معن : :تْلاقف ؟ِءْيَش نم له : لاقف يّمأ ىلع َةَحْلَط وبأ ّلخدف ؛عوجلا نم :اولاقف ؟هياحْضأ ضعب ُتلأسف

 2 ف منع لذ عل ًءاج ْنإو ءُانْعَبْشَأ هدحو ةي هللا لوسر انءاج ناف ؛ٌتارمتو ربح ْنِم رسک يدنع

 : ٠ ' .ثيدحلا
 ا 1 ٍ : 6 . لسمو يراخبلا هاور

A-1!موي تاذ و هللا لوس ناك :لاق امهنع هللا يضر سابع نيا عو (زكنم) (410 - ۰  

 دمحم لال ىسفأ ام ٌّقحلاب َكَْتَمَب يذّلاو !ٌليربج اي» :ةللكت هللا ٌلوسر َلاقف ٠ ءافّصلا ىلع ٌمالسلا هيلع ٌليربجو

 وسر ٌلاقف ءةنحَرفأ ءامسلا َنِم ةه ٌعمس نأ ِْم َعَرْسأب ةمالك نكي ملف ١ ! «قْيَوُس ْنِم فك الو :قيقد ْنِم فس

 ٌليفارسإ ةانأف ؛كتالك مس َنيح َكِيإ رف ليفارسإ رتا نکو ءال : : لاق .. «؟ةوقت نأ َهَم ةَمايقلا هللا َرمأ» : ب هللا

 0 ی ر يراقب كلي يحن تركن عع كلوز نإ
 | ':ليربج هيلإ امؤاف دلع ا َتنِش ناو كَم ابين تْئش ْنإف «ُتلعفف ًةّضفو ًابهَذو ًاتوقايو ًادّرمُر ةماهَت

 يف هلإف .خاتنلا فّرصت نم هلعلو !ةثالثلا نم ةققحملا ةثالثلا ةعوبطمك اهريغو ةراّمع ةعوبطم يف كلذكو ءلصألا اذك )١(:

 . (۲۲۳ ص) خيشلا يبأل لي يبنلا قالخأ» يف اذكو . رجح رجح نع اننوطب نع انعفرو# : ظفلب (3571- يذمرتلا)

 رجح نع اننوطب ن انعفرو) : هلوق ىنعمو# :ثيدحلا ركذ امدعب يذمرتلا لاق . ماهوأ هل قودض ءمتاخ نب رايس هتلعو 22

 . ا .عوجلا نم هب يذلا فعضلاو دهجلا نم رجحلا هنطب يق شي مهدحأ ناك: لاق (رجح

 .«طقف ملسمل هوزع نيعتي ناكف «هانعمب الإ يراخبلا هوريملو ءهدحو ملسمل اذه» :ئجانلا لاق 7

 . قيقدلا نم ةضبقلا انه يه (5)
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 .«(أئالث) ًادبع ًاتبن ْلب» :لاقف . ْمَضاوت

 “ريغو «دهزلا» يف يقهيبلاو «نسح دانسإب يناربطلا هاور

 :ةظفلو «ةريره يبأ ثيدح نم ًارصتخم ؛هحيحص» يف نابح نبا هاورو (حيحص) (58) - ۳۲۸۰ -

 لح ذم لن ام ُكَّلَملا اذه : ٌليربج هَل لاقف ءُلِزْني ُكَلَم اذإف ءءامّسلا ىلإ رظنف لكي ٌيبنلا ىلإ ٌليربج سا :لاق
 :ٌليربج ُهَل لاق ؟ًالوسر ادع مآ َكُنَمْجأ ًاكلمأ ؟َكّبر كيلإ ينلَسْرأ !دّمحُم اي :لاق لزن اًملف «ةعاسلا هذه لبق

 . «ًالوسر ًادبع لب الا : لكي هللا لوسر لاقف !دّمحم اب كرل ْعضاوت
 : لک هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع ِنْب رباج نعو (فيعض) ۲ - ۱۹۰۹ - )٤۳(

 .«سُدنس نم م ةَفيطق ىلع « َقلْبا سرق ىلع ايندلا ٍديلاقَمب ٌتينأ و

 . ")0 هحيحصا يف نابح نبا هاور

 جد لإ هللا ٌلوسر ّيْبأ :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (أدج فيعض) (4 1- 42-191١

 نكلو .ٌمارح هلا معزا ال يّ اما ءب يل ةجاحال !ٍحَدق يف نيمو ةَبْرَش يف ن برش :لاقف ءٌلَسَعو ٌنََبَل هيف

 ُهَعَضَو ؛رّبَكَت ْنَمو «هللا ُهعَفَر ؛هلل ٌعضاوت ْنَمَف «هلل ٌمضاوتأ «ةَم ةتابقلا موي ايندلا ٍلوضُق نع هللا ينلأش نأ رفا

 . هللا ةكحأ ؛توملا َرْكِذ رّثكأ ْنَمو «هللا ُهانْغَأ ؛دصتقا نمو هللا

 .؛طسوألا» يف يناربطلا هاور

 هللادبعو يلع نب ُنسحلا يلع ٌلخد : تلاق عفار يبأ ةأرما ىملس نعو (فيعض) (40)- 64-١91١

 :تلاق . هّلكأ اب يبنلا بجعي ناك امم ًاماعط انل يعنصا : اولاقف ؛مهنع هللا يضر سابع نب هللادبعو ٍرفعج نبا

 «َتيِزلا هّمدأ ناكو ءةزبخ هنم ٌتلعجو هتفَسَنو هشحطف ًاريمش ٌتذخاف «ٌتمقف !مويلا هن وهتشت ال ًأذإ !يّپ اي

 . هاذه بحبي وب ٌئيبنلا ناك : SE ّرقف لفلفلا هيلع ٌثرثنو

 "دیج دانسإب يناربطلا هاور

 يف ُتْفَحُأ دقل» : ا هللا ُلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حیحص) (14) 8081 6
 يل امو ليلو مَ نيب نم نوثالث يلع ثا دلو ءٌّدَحأ ذوي امو هللا يف ُثيذوأ دقلو :ٌدَحَأ ٌفاَخُي امو هللا

 .«يلالب طب هيراوُي ٌءْيَش الإ ؛دبك وذ هلُكأي ٌماعط البلو

 اذه ىنعمو . حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو ««هحيحص» يف نابح نباو «يذمرتلا هاور

 ملو ءديلولا نب نادعس هيفو ؛0طئسوألا» يف يناربطلا هاور# :لاقف يمثيهلا هفلاخ دقو «قرعي ال نم هيفو ؛فيك :تلق )١(

 )5١44(. ؛ةفيعضلا# يف جرخم يهو !!ءاوشع طبخ !نسح» :مهلوقب هوردص هايإ مهلقنو ةلهجلا ملع عمو .ههفرعأ

 . ةريره يبأ نع ؟حيحصلا» نم بابلا اذه يف ثيدحلاو

 ملع ريغب ةلهجلا هنسحو .ًاضيأ نابح نبا ريغ ةياور نم (170) «ةفيعضلا» يف هتجرخ كلذلو ءريبزلا يبأ ةنعنع هيف :تلق (7)
 !ناعتسملا هللاو . مهتداع يه امك ةنيبو

 هلعأو ؛8لئامشلا» يف يذمرتلا هجرخأ دقو «يناربطلل هوزع نمو «ديوجتلا اذه نم (7 /511) يجانلا خيشلا بجي :تلق (۳)

 . !هرنسحو خيشلا لالعإ اولهاجتف ةلهجلا امأو .(1۷۷۸) «ةفيعضلا» يف هتجرخ كلذلو ًاضيأ نيل رخآ هيفو «نيل هيعبات نأب
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 NR ل ثيدحلا

 . ىهتنا ؛هطْبإ

TTA Y1وف (هزيغلاص) (۷ )د  Oاو وع  Eىلع هلا لوس ا :  

 يف انأ ام ءايْنّدللو يل ام» :لاقف .؟"”ءاطو كل انْذَحَنا ول !هللا ٌلوسر اي :انلُك هيج يفر دقو ماقف «ریصَح

 : . اهر تو حار ٌمُ ءةرَجَش تحت ٌلَطتْسا بكارك الإ ايندلا

 .«حيحص نسح ثيدح# :لاقو يذمرتلاو هجام نبا هاور

 كيب هك قط يف وهو ل ا ىلع لح :لاق :هظفلو «يناربطلاو (فيعض) ۹١۲ - )٤١( ۔ ٠

 !هللا 0 :ٌتلق .2؟هللادبع اي ٌكيكِبي اما :لاقف . ٌتْيَكَّف وينج رل دق ٍريصَح ىلع ٌمئان وهو اح

 » :لاقف .ٌكينجب رَ دق ؛ ٍريصَحلا اذه ىلع ٌمئان َتْنأو ءريرحلاو جابيدلاو ُرَلا ىلع نوو ٌرَصِيَفو ىرشك
 تو بار يك لإ ای د تاو ايا ا ءةرخآلا انلو ايندلا مهل َّن ناف !هللادبع اي كبت

 . «اهكرتو راس مث ةرجش

 29 يناربطلا وحنب دب «باوعلا باتك» يف خيشلا وبأ هاورو

 !. . مافن بيب يف امك بركلاو حلا نم اهيف نأ : هانعمو ؛ميملا ديدشتب وه (ماّمح تيب اهنأك) : هلوق

 رمُص هيلع لحد كي هللا ٌلوسر ّنأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (۷۱) - ۳۲۸۲۳ ۷

 ,ءايثُدللو يل ام» : لاقف ءاذه نم روا ًاشارف َتْذحنا ول !هللا لوسر اي : |لاقف :هْنَج يف ّرْثأ دق ريصَح ىلع وهو

 ۾. ااهگرتو حار م دعاس ةرجش تحت ٌلَقعساف «فئاص موب يف راس بكاركالإ ايندلا ُلئَو اثم ام

 .يقهيبلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «دمحأ هاور
TYA EYAلک هللا لوسر ىلع تاخد : لاق باطخلا نب رمع ينثدح : :لاق هنغو (نسح) (۷۲) -  

 انأ اذإو ءهينَج يف رنا دق ٌريصحلا اذإو «هريغ هيلع سیلو «هٌرازإ هيلع اذإف «ٌتُسلجف :لاق 1 ٠

 كيك ام» : لاقف «يانيع ترد لَم باهإ اذإو ةَْرُعلا يف ةيجان يف ِظَرَقو «عاصلا حت ربع ن

eTىرأ ال ٌكيئازخإهذهو كينج يف رثا دق ٌريصحلا اذهو يكبأ ال يل اموأ !هللا يبن اي :لاقف .  

 نبا اي» : لاق . DS ورإلا «راهنألاو رامُلا يف ٌَصيقو ىرشك كاذو ءىرأ ام الإ اهيف

 .[ىلب :ٌتلقل . .«؟ايْنُدلا ٌمهلو هَ خالا انل نوکت نأ ىضرت امأ !باًطخلا

 ُنمع لاق : . هظفلو ريل طرف اق سو لاقو مكاحلاو «حيحنم دانسإب هجام نبا هاور (نسح)

 ا : نزال ل فر نلوم 0(

 «ېصاع يا نبا قيرط نم (714)اضيأ ذل يلا قالخآ» يف خيشلا وبآو ۰۰ ۰ ر ا ا تلق . ()

 قيرط هلو .(شمعألا بحاص ديعس نب هللاديبع) فعضو «تباث يبأ نب بيبح ةنعلغ هيفو 0181 /85) «دهزلا# يف اذهو

 .«حيحصلا" يف انه اهارت سايع نبا نع دهاشو ءًارصتخم هوحن رخآ ١

 ءا هارت لق ندی يف لبوطلا ثيدحلارخآ يف (1519) ؟ملسم عيحصا يف ثيدحلا نإف ؛مهوو ريصفت هيف :تلق ()

 . هيلإ هوزع مدعل الو ؛هيلع مكاحلا كاردتسال هجو الف
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 0 صح ةفصخ ىلع ٌعجطضمل هلو ونرش يف هيلع ُتْلحدف كل هللا لوسر ىلع نتا : هنع هللا يضر

 ظَرَق ةيرْشَملا ةيحان ينو "نع ًاباهإل هسأر قف دلو فيل ةوشحَم ٌةَداسو هسأر تحتو « ٍبارثلا ىلعل

 جاي شّرفو ِبَهّذلا رس ىلع ر ٌرَصْبقو ىرشكو ءهُتَوْفِصو هللا يبن َتنأ :ُتْلقن ُتْسَّلجن هيلع ُتنّلَسف

 . انتر درخآ يف انئابيط انل ثرُخأ موق ااو .عاطقالا ٌةَكيِشو يهو «مهنابيط ْمُهل ْثَلُجُع كئلوأ» : لاقف | ريرَحلاو

 ءب يبنلا ىلع لخد رمع نأ :سنأ نع «هحيحص» يف نابح نبا هاورو (هريغل ص) (۷۳) "اخو ٠

 ١ .هوحن ركذف
 0 ةعيرس : يأ (عاطقالا ٌةَكِشَو) . ةفرغلا يه : ًاضيأ ءارلا مضبو ءارلاو ميملا حتفب (ٌةَبْرْشَملا)

 (ٰيوزبلاب ٌلَمْرُم ريرس هلي هللا لوسّرل ناک :تلاق ةشئاع نعو (ركنم) 1918-6 )٤۷(

 ىوتسا امار اًملف هيلع منان ة4 يبنلا اذإف «هيلع ُرِمَعو ركب وبأ لخدف «ٌيدْرَبلاب هانؤشح دق ٌدوسأ ءاَسك

 !هللا لوسر اي : مهيلع هللا ناوضر ٌرمعو ركب وبأ لاقف « لَو هللا لوسر ٍبْنَج يف ريرسلا رنا اذإف ارظتف ًاسلاج

 ال» : دل لاقف . . جاييألاو ريرحلا شارف ىلع ٌرَصيقو ىرشك اذهو ؟ریرسو كشارف ْنِم ىرت ام ةنوشُح َكيذؤي ام

 . ؛ةّنجلا ىلإ هتبقاع اذه يريرسو يشارف نإو «رانلا يف َرّصْيَقو ىرسك شارف َّنإف ءاذه الوقت

 . دمحم نب يضاملا ةياور نم !هحيحصا يف نابح نبا هاور

 ًامدأ هيلع ماني يذلا لب هللا لوسر شارف ناك امّنِإ» :تلاق اهنعو (حيحص) )۷0 "583 ۰

 . فيل ُهُوُْشَح

 . ؟فيل ُهٌوُشح مَآ ْنِم هيلع ٌَءىکي يذلا ل هللا لوسر داسو ناك» : ةياور يفو

 1 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 هللا لوسر شارف ثأرف ءراصنألا َنِم ٌةأرْما يلع ثّلخد : تلاق اهنعو (هريغل ح) (100) "الجال 0

 اي اذه ام» :لاقف لب هللا لوسر ىلع لخدف ءُفوُضلا ُهُوْشح شارفب ّيلإ تتعبف نم ©”ةقيطق لكي

 ءاذهب ّيلإ ثئَعبف ثَبهذف ءٌكّشارف ثأرف ثَّلخد ٌةيراصنألا ةنالف !هللا لوسر اي :ٌتلق :ثلاق .«!؟ٌةشئاع

 . (ةّضفِلاو ِبَّّذلا َلابج يعم هللا ىرُجأل ُتْدش ول هللاوف !ٌةشئاع اب هيٌدُر» : لاقف

 . صوخلا نم ريصح (1)
 .«غابدلا يف نتنأو هرعش قرم اذإ :نوطعمو نطع وهف ؛دلجلا نَطَع :لاقي# :«ةياهنلا» يف .ًاتم :يأ (؟)

 .رصحلا هنم عنصت «بصقلاك تابت ()

 .؟ثيدحلا ركنم : يدع نبا لاقو ءبهو نبا ريغ هنع وري مل «لرهجم هبش وه :تلق )٤(

 .لمح هلءاسك (9)

 اذهو ءنيِلّيِل كلذ َّنأكو «ضعب ىلع هضعب درو هفطع - ىمرك  ءيشلا ىتث :لاقي «ضعب ىلع هضعب فوطعم :يأ.:(ةّينئم) ()

 :لبحلا كلذ ىمسيو ءاهيفرط دحأب نيلبحب ةطوبرم : ةينثم» :لاق هنإف ؛ةرابعلا نم بيجعب ءاجف ةرامع خيشلا امأو ءحضاو

 «هتالطب يف لوقلا ةلاطإل يعاد ال بيرغ طلخ اذهو !«نيلاقعب ةلوقعم يأ : «ةينثم هتندب رحني ناك» : رمع ثيدح هنمو «ةيانثلا

 . انه ةملكلاب ىنعملا اذه ةقالع مدع نايبو
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 1 : . ديعس نب دلاجم نع يبلهملا دابع نب دابع ةياور نم يقهيبلا هاور

 اهئسب مل مهموق نم ةأرما نع دابع نب ىبحي نع دلاجم نع ليضف نبا نع ؟باوثلا» يف خيش ب وبأ هاورو ٠
 ايا: تدني كيذا يدرب هلخاد اذإو «ٌنبْشَح وه اذإف كي هللا لوسر شارف ٌتْمَسَمَف ٌتْسَسَمَف ةشئاع ىلع ثلخد» : تلاق
 . هنم لوطأ هركذف لاو اذه نِ َنَمْحأ ًاشازف يدنع نإ !َنينمؤملا أ

 .«قوصختل ىدتلاو ؛فوصلا اإ هللا لوسو سيل : لاق سنأ نعو (فيعض) (48)- 19414 - تدفق ا
 ناك اف ءريعشلا ٌظيلغ : لاق (؟عمشَبلا) ام :نسحلل يق . هان الح سلو اع ل هللا لوسر لكأ» : :لاقو

 ش ١ . ءام نم ةَعْرب الإ هيس لك بنا
 وهو ! ناوكذ نب حون'نع  لوهجم وهو - ريثك يبأ نب فسوي ةياؤر نم امهالك ؛خكاحلاو هجام نبا هاور

 : [۷ /سابللا ١8 ىضم] .«ًاعشب» عضوم ؛ًانشخ# هدنعو ..«دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو .- هاو
 ٍةادَغ اذ ل هللا وسر رخ :ُثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحتص) ۳ - ۳۲۸۸ - )۷١(

 .ًدَوْسأ رمش ْنْم ٌلَحَرُم طم هيلعو
 .(لحر») : لقي ملو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور

 ءاخلا ديدن السلا هب ززتؤي رح وأ فوص نم ءاسك وه :ءارلا ناكسإو ميملا رسكب (طْرملا)
 1 . .[۷ /سابللا ٠۸ ىضم] .لاحرلا روص هيف يذلا وه :ةحوتفم ةلمهملا

A4 Y4ادل تجر : ا ىل مرا حبس 0  
 ۱ .«ِنْيذَه يف اه هللا ٌلوسر ضق» : : ُتلاقف ًاظيلغ ًارازإو ًادّيَلُم ًءاسك ةشئاع

 35 1 . مهريغو يذمرتلاو دواد وبأو ملبسمو يراخبلا هاور
 اهب عقرب ينا ةعقلل لاق «دیدشتلاب هتدبلو .ةافيفختلاب بوثلا تذبل دقو ءًاعفرم : يأ (ادَبَلُم) : هلوق

 . [كانه ىضم] . (ةلّكبقلا) : صيمقلا تق اهب عقزي يتلا ةعقرلاو ؛(ةدّيَّلا) : صيمقلا ردص
 «©ةرْفُس ُتْمَنص» :ْتلاق امهنع هللا يضر ركب يبآ ٍتنب ءامسأ نعو (حيحص) (۷۸) - ۳۲۹۰ - 6

 E TIS ””ركب يبأ ِتْيَب يف ةا هللا ٍلوسَرِل
 ارحآلابو اقا دحاوب يطبزاو نيب هيفشف : : لاق . يقاطن الإ هب طبر ايش ٌدجأ ام هللاو : ركب يبأل ٌتلقف

 .نیقاطنلا تاذ ْثّيْمْس كلذلف . ُتْلَعَفف .ةّرَفّسلا

 . يراخبلا هاور

 افعال ءاضق دنع ضرلا نع ايوب منزل هلو رمل يأت يش : نونلا رسكب (ٌقاَطُتلا)

 .هب يمسو دلجلا ىلإ ماعطلا مسا لقنف ريدتسم دلج يف لمحي ام رثكأر هرفاسملا هذختي ماعط :(ةرفسلا) )0
 ا ا «يراخبلا خسن ضعب يف اذه لعل :تلق .«ركب يبأذ ل يبنلل : هظفل امنإ" : يجانلا لاق قفز

 دس و وح كوس «مويلا ةقورعملا خسنلا

 . .دازلا لمح باب /داهجلا) يراخبلا نم بيوصتلاو ء(دحاوبو) :لصالا 7

114۰ 



E TAY Y1ةشِئاع ىلع تلخ : :لاق يبأ ينثدح :لاق نميأ نب دحاولادبع نع  

 اهّنإن اهُيلإ | زظنا «يتيراج ىلإ كّرصب عقدا :تلاقف «مهارد ةسمخ “مث ڈ رطق غرد اهيلعو اهنع هللا يضر

 ةئيدملاب "انيق ةأرنا تناك امف ءا هللا لوسر ٍدْهَع ىلع عد هم يل ناك دقو «ٍتيبلا يف ُهَسيَت ن نأ وهز

 .هريعَتْست ّيلإ ْتَّلَسْرأ الإ

 . يراخبلا هاور

 يتيب يف امو فا هللا ٌلوسر يون : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) 2803-7787 ۷

 . ّيِنَمَك هتلكف ٠ يلع َلاط ىح ُهنم ُتْلَكأف « « يل فر يف ريعش ٌرطَش الإ ېک وذ هلُكأي ٍءْيش ثم

 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 نكي هللا لوسر كرت ام» :لاق هنع هللا يضر ثراحلا نب ورمع نعو (حيحص) (81) "14-4

 ًاضرأو «ةحالسو ءاهّبكْري ناك يتلا ًءاضيتلا ةي الإ ؛ًائيش الو َةَمأ الو ًادْبع الو ًارانيد الو ًامهُرد هتم دنع

 . «ةقّدص ليبسلا نْبال اهلّمج

 . يراخبلا هاور

 هنع هللا يضر يصاعلا نب ورفع ُثعمس : : لاق جابر نب يلع نعو (حيحص) (۸۲) ۔ 7754 4

 ناکو ءايندلا يف نوبت متحَبْصأ «هيف دهري دي هللا لوسر ناک اميف َنوبَعْرَت مكيَمْنَأو مُتْحَبْصأ دقل :لوقي

 . هل يلا نأ هيلع يذلا داك الإ هرعم نة هلل لوسر ىلع تق ام هللاو ءاهيف دمي ا هلا نور

 . «(ٌفِلْسَتْسَي يك هللا لوسر انّيأر دق» : لب هللا لوسر باحصأ ضعب لاقف : لاق

 .؟حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

aS e+نم ُرَيكأ هيلع يذلاو الإ هرهد نم ثالث هب رم ام» :لاق هنأ الإ ؛مكاحلاو  

 . هل يذلا

 . ؟امهطرش ىلع حيحص» :لاقو

 َبْعُر | مئخَبْصأَو ءايئدلا يف سانلا درا مكين ناك : ًارصتخم «هحيحص) يف نابح نبا هاورو (حيحص)

 . ااهيف سانلا

 فيرحتو شحاف أطخ اذهو ««هنمث عرد اهيلع ءاهل ةيراج اهدنعو اهيلع لخد الجر نأ ةشئاع نع» :اذكه لصالا ناك (۱)

 دنسم نم ةصقلا لوأ لعج هيف ام شحفأو «لوصألا ىلإ عوجرلا مدعو «ةركاذلا ىلع دامتعالا الإ ًاببس هل دجأ ال «بيجع

 .(0 مقر ثيدحلا) بايلا يف هوحن ًابيرق هل قبس دقو ؛دحاولادبع دلار نميأ دنسم نم وه امنإو ةشئاع

 (ينع) لثم لعافلا ىتعمب تناك نإو «لوعفملل ءانبلا ظفلب تءاج يتلا فورحلا نم وهو .ربكتتو فنأت :يأ ؛هلوأ مضب (۲)

 . (وهزت) لصألا ناكو .«حتف» رمألاب

 نييزتلا :(نييقتلا) و ءاهفافزل نيزت :يأ (۴)

 *«يفر# :(۲۱۸/۸) ملسم ظفلو 7745(2) هجام نبا هاور اذكو «(۳۰۹۷) يراخبلا نم بيوصتلاو ء(يدنع سيل) :لصألا (4)

 .(1841 1١١/ /۸) نابح نبا اذكو ءهححصو «(؟479) هوحن يذمرتلاو :(5421) يراخبلل ةياور وهو ««يتيب» ناكم
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VFد كم _  (AY)هردو لك هللا لو يفوت :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحض)  

 0 . ريع نِ اعاص َنيثالث يف يدوي دنع وهزم
 . يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 زا موب تا 4 هللا وسر جرح : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) (۸)- مكوك £!
 اي ٌعوجلا :الاق . «؟ةَعاسلا هذه امكتويب نم امكَجَرْخأ ام» : لاقف امهنع هللا يضر ٌرمّعو ركب يبأب وه اذإف «ةليل
 ّنم الجر اوتاف دعم اوماقف . ؛اوموق « ءامُكَجَرْخأ يذلا ينجرخأ [ل] هديب يسفن ياو انأو» :لاقف !هللا وسر
 . 2؟ٌنالف َنْيَأ : ل هللا لوسر اهل لاقف الهو ًابحرم :ثلاق ةأرملا ةأر اًملف .هنْيَب يف َسْيل وه اذإف ءراصنألا
 ٌدمحلا | : لاق مث ِهيجاصو كي هللا لوسر ىلإ رظنف ٌيراصُألا ًءاج ْذِإ ءءاملا [َنم] انل ُبذْمَتْسَي بهذ :ُثَلاق
 َدَحأو [هذه نما اوك : لاقو ءٌبطْرو رو رهف قدي ْمُهَءاجف قلطلا يم افايضأ مركأ وبلا ذَا ام .هللا
 ءاوُبِرَشو ءقْذهلا كلذ ْنِمو اسلا ّنِم اولكأف ٠ ْمُهَل حبذف . .؛ٌبوُلَحلاو كاّيإ» : هني هللا ٌلوسر هل لاقف ءةيدملا
 اذه نع ناش هديب يسفن يذّاو» : : امهنع هللا يضر رَمُعو رب يبأل كي هللا لوسر لاق ءاوُوُرَو اوعبش نآ اًملف

 .20:[ميهنلا اذه ْمُكَباصأ یتح اومجرت مل م وحلا مكنويب نِ ْمُكجَرْخأ] «ةمابقلا موب ميعلا
 مثيهلا وبأ وه مهبملا يراصنألاو . ةدايزب يذمرتلاو .« هل ظفللاو  ملسمو «راصتحخاب ًاغالب كلام هاور

 ' .يذمرتلاو «أطوملا» يف هب ًاحرصن ءاج اذك . اهديدشتو تحت ةانثملا رسكو قوف ةانثملا حتفب ناهّيّتلا نب
 وبأ هنأ سابع نبا ثيدحن نم ؛ يناربطلا مجعم» و "ىلعي يبأ دنسم» يفو (هريغل ص) (80)- ٠-3581

 . مثيهلا

PA °نم ةصقلا هذه تيور دقو .رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ «مجعملا» يف اذكو( ةريغلاص) (83)-  
 . مثيهلا وبأ هنأب اهرثكأ يف حّرصم ةباحصلا نم ةعامج ثيدح

 ا نا ب » و (طسوألا» و «ريغصلا يناربطلا مجعم» يف ءاجو : :(فيعض)(000)-1915١-٠
 عم ةزمو «مثيهلا يبأ عم ةرم تقفتا ةصقلا هذه نأ رهاظلاو . يراصنألا ثويأ وبأ هنأ هريغو سابع نبا ثيدح
 ١١[. /ماعطلا- ]٠۹ «لكألا دعب دمحلا» يف سابع نبا ثيدح مدقتو . ملعأ هللاو .“ بويا يبأ

 يف رباج كيدح مدقتو .ةلخنلا وهف : نيعلا حتفب امأو ءونقلاو ةسابكلا وهو : نيعلا رسكب انه (ُقْذِعلا)
 .[۷ /ماعطلا ]١9 «عبشلا نم بيهرتلا» .

 هنع هللا يضر رک يبأ عم انك : لاق هنع هللا يضر َمَقْرأ ِنْب ديز نعو (فيعض) (01) 141¥ ۲
 ءِءْيش نع هلأسَت الو ایش هب نا ان ىنح ؛بحتناو یکب هدي ىلع عضو اگلف < لسمو ِءامب َيِنأف .ىقشتْاف

  «هلهألا .: ةياور يف يراخبلا داز قلل

 .«ملسما نم ةدايز قفز

 ميلا ياك هل ياو ازيا ينس : تاعبطلا رئاس يفو ء(١۲۸ /۳) ةقباسلا ةعبطلاو )4//١17( ةيرينملا يف اذك فض
 .[ش] .( "1/5/6

 i حصت مل بوبأ يب عم صقل نأ ماد ام عمجلا اذه لثمل يعاد ال : :تلق (4)
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 ذي هيأ ذإ يك هللا لوسر م انآ امتی :لاق ؟واكبلا اذه ىلع كّلَمَح ام !هللا لوسر ةفيلخ اي : :انلق رت الف

 :لاق ؟ًاتْيِش ىرأ الو Re يا !هللا وسر اي ؛ُتْلقَ . ايش ىرأ الو ًائْيَش هِسْفَن نع

 ىلع كلذ َّقِشف :ركب وبأ لاق .©"”يكرْذُمب َتْسَل كّنِإ امأ : ثّلاقف «يّنع كيلإ :ٌتلّقف ؛يل ْتْلَّوطَن ايندلا»

 ٠ .ايندلا ينتقل ؛ه هللا لوسر رمأ فلاح دق نوكأ ْنأ تو

 اذإ هثيدح ربتعي» :نابح نبا لاق دقو «ديز نب دحاولادبع الإ ؛تاقث هتاورو رازبلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 . كلذك انه وهو ."ةقث هنودو «ةقث هقوف ناك

 0 رمَع ىقشتسا : لاق مّلْسأ ِنْب ديز نعو (ركنم رثأ) (01)- ۱۹۱۸ 4800م

 شما : RSS E لاقف

 ةر رشي ملف ءانل ْتَلُجُع انئانسح نوکت ْنأ فاَحأف اهب ْمتْمَتْمَتْساَو

){ 
 هرأ ملو «نيزر هركذ

 هللادبع ِنْب رباج دي يف ىأر رمع نأ : امهنع هللا يضر رّمُع ِنْبا نعو (ركنم رت أ( (ه) ۴£ ١9384

 ! ؟متيرتشا متيهتشا ام لآ : لاقف . هبلإ اومرق ًامحل يلهأل هب يرتشأ نأ ديرأ : لاق ؟مهردلا اذه ام :لاقف امهر

 ايندلا ٌمُكِتايح يف ْمُكَتابيط مه ت ْذأ» هيلا هذه مُكنع ُبَمْذَت نيأ ؟راجو هّمع نْبال ُهَنَطِب ّيِوطَي ْنأ مُكُدَحأ ديري ام

 ؟4 اهب ْمُثَْتْمَتْساَو

 . اذه عم هححص ءارأو هاو وهو ؛رمع نب هللادبع نب مساقلا ةياور نم مكاحلا هاور

 نب رباج كردأ باطخلا نب رمع نأ ؟؟*اليعس نب ىيحي نع كلام هاورو (فيعض رثأ) (04)- ٠-1976

 .[۷ /ماعطلا ١9- «حيحصلا» يف] «عبشلا نم بيهرتلا يف يف رباج ثيدح مدقتو .هركذف «هللادبع

 . هنع ربصي ال ىتح محلل ةوهشلا ةدش :(مّرَقلا) و . هل مهتوهش تدتشا : يأ (هيلإ اومرق) : هلوق

 ٌريمأ ٍذئَموي وهو - رَمَع ٌثيأر :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فوقوم حيحص) (۸۷) - ۳۲۹۹ - ٥

 . ضب ىلع اهب دي «ِثالَث عاقرپ هيك نيب حق دقو - نينمؤملا

 مكاحلا هاور اذكهو !؛كدعب نم ينم تلفي نلف ينم تلفأ نإ كنإ» )١١/17(: ايئدلا يبأ نبا ظفلو «رازبلا ظفل اذه :تلق )١(

 .(441/4) ةفيعضلا» يف جرخم وهو ؛«هريغو يراخبلا هكرت دمصلادبع :تلق» :لاقف يبهذلا هدرو ؛هححصو (:4/4)

 ًاضيأ " ءافعضلا# يف نابح نبا هركذ دقو  «ناسللا# يف رجح نبا ظفاحلا لاق امك  داجأ امف 2174 /۷) «تاقثلا» يف لاق اذك (۲)

 رظنا .هادج فيعض» : : هل رخآ ثيدح يف يمثيهلا لاقو .؟نازيملا7 يف اذه هثيدح يبهذلا ركنتساو ؛باصأف )۲/ ٠١١-١٠١)

 .(57509) «ةحيحصلا#»

 رمع نع ؛ سيق نب فتحألا نع ؛نسحلا نع «رانيد نب نسحلا قيرط نم )١/73( ؟عوجلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور دق :تلق (۳)

 .كورتم (رانيد نب نسحلا) و . ًالوطم هوحن

 قيرط نم يقهيبلا هاورو . ؟هاو مساقلا» : يبهذلا لاقو «هل ًادهاش اذه ركذ هلبق رخآ ارث ححص امنإو «هححصپ مل الك :تلق (4)

 .«حيحصلا) يف ىضمو .ةيالا نود ارصتخم رخا

 )٩۳1/۲( ؛أطوملا# يف امك تبثملا باوصلاو ؛«دعس نبا» )4//١17(: ةيرينملاو (؟هفيعض» ۳۳۳ /۲) ةقباسلا ةعبطلا يف (۵)

 .[ش] ٠١۸۳١(. /945 /۱۲) «ةرهملا فاحتإ» و
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 ِ .[۷/سابللا 16 ىضم] .كلام هاور
 نافع نب نامشع تیار :لاق داهلا نب دادش نب هللادبع نعو (فوقوم هريغل ص) (۸۸)- ۳۳۰۰

 ترض ةَ ًةيفوك اةَطْيَرو ٌةسمخ وأ مهارد ٌةعبرأ هم ءظيلخ ٌعينَدَع ٌرازإ هيلع ربنملا ىلع ةعمجلا موي
 .هجولا َنَسَح «ةيحللا ليوط «محللا

 . هبيرغ حرش عم «سابللا# [7 /۱۸/ يف مدقتو «" ريح اتاي يئاريظلاةاوز
 بلاط يبأ نب يلع حمس ْنَم يّلّدح : :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نعو (فيعض) (00)- 1951- ۷

 ٌةَعوقْرَم هل هلة لإ هيلع ام ؛ِثَمُ نب ُبعْضُم انيلعَمَّلَط ذإ دجسملا يف ةه هللا لوسر عم سول اإ : لقي
 : هل هللا ٌلوسر لاق م ويلا هيف وه يدّلاو ءميعنلا نم هيف ناك يذّلِل ىكب ل هللا ٌلوسر هار ام الف وورق
 منوي مرتسو «ىرغأ مرو ءةَْحَص ندب نب تعِضْوَو لح يف حارو ول يف مُكدَحأ ادع اذٳ مک فيك»

 وسر لاقف : .ةنوَملا ىفكلو ةدابعلل عر «مويلا انم ريخ ٍذئَموي ُنْحَن !هللا لوسر اي : :اولاق .؟ُةَبْمَكلا ُرَيْسُت امك
 .هذيموي مكنم ريح مولا مال : اک هللا

 نع يوارل اهي مسي ملو «[۷ /سابللا _-۱۸] ًارصتخم امهدحأ ظفل مدقن نيقيرط نم يذمرتلا هاور
 < ' . 4بيرغ نسح ثيدحال : لاقو : يلع

 تاش ! ةادغ' يف تجرح : لاق هنع هللا يضر ٌئلع نع : هظفلو ءًاضيأ هّمَسُي همسي ْملو ىلعي وبأ هاورو (فيعض)
 هي فكنا يرذَص ىلع نرو يقلع يف ها مل انذنع ناک دق قوص نبت تذخأذ فْرَبلا ينقبوأ ذقو

 ةئيدملا يحاون ضعب يف ُتْجَرْخف < «ينّلبل ءيش لكي يلا ٍتيب يف ناك ؤلو «هنم لَآ ٌءْيش يتيپ يف ام هللاو
 ولد يف كل لَه !ٌنِ بارغأ اي كل ام :لاقف هرادج يف رَت ْنِم هيلع ُتْمَلْطاف ءديئاح يف يدو ىلإ تقلا
 تلم ىتخ ةر ينيطعُيو وَلا عزنا ٌتْلَمِجَ ؛ٌتْلَخدَق «يل حقن ءطئاحلا ّيل عفا معن : :ُتْلُك ؟ةَرْمَتب
 يف هبلإ ُتآجف كي هللا لوسر ىلإ ُثدج م . . ءاملا ّنِم ُتْعِرَج مث َّنَهُلَكأَف ؛نالا كنم يبْسح : تلق شك
 مالغ مَآ ناكو «ةَوْرَقب ةَعوقْرَم هل ةد يف ٍريَمَع ن ُبَعْصضُم انيلع ٌعلطق ؛هباحضأ نم ةباصع عم وهو ؛دجسملا

 ةانيع ثر .اهْيَلَع وه يتلا هلاح ىأرو «ميعنلا نم هبق ناك ام ركذ يي ينل هآر اًملف اًملف أشيع ُهّهَفْرأو کمپ
 هيلع خبرو ءمخلو ربح ني فب مُكِدَحأ ىلع يع اذإ ا ريخ ويلا م : الڳ هللا لوسر لاق مث « ىكبف

 حرف ءريخ ٍذَموي نحن لب : انلق . «؟ةبفكلا ر رس امك مکتوب ْمُْرَتسو .ىرْخُأ يف حارو ل يف ادغو «ىوغأب
 N ريخ مويلا متن نأ لب» : لاق . ةدابولل

 :تفوک و .«ةياهتلا» يف امك ؛(طايزو .طير) :عمجلاو «نيل قيقر بوث لك : ليقو .٠ نْيقفلِب تسيل ةءالم لك :(ةطْيرلا»>' ()
 : .«طينمولا» يف امك ةدلوم يهو ءةبقرلا لوح رادي وأ «لافعلا تحت سارلا ىلع سبلي جيسن يه

 ا یا یک لع امو هايل ا قو هيتس در انك عر ان نإ ل :تلق (0
 تصصنو «ةعبطلا هذه يف اهيلع بيرج يتلا ةقدلا نم اذهو «هريغل انهو ءًقلطم كانه هححص كلذلو ؛ ةحيحص يهو «هنع

 فلؤملل اديلقت 5 انو اته هونسحف ةثالثلا نوقلعملا امأو «تاحلاصلا متت هتمعتب يذلا هلل دمحلاو «ةمدقملا يف اهيلع

 : !نيتياورلا نيب قيرفت نود !يمئيهلاو
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 نيأ» :لاقف ًاموي اهانأ ةا هللا لوسر نأ :اهنع هللا يضر ةمطاف نعو (فيعض) (03) - 1477 - ۸

 ءامهب ٌبهذأ : ٌيلع لاقف ؛قئاذ هقوذي ءيش انتيب يف سيلو انحبصأ :تلاق «- ًانيسحو ًانسح ينعي  «؟ّيانبا

 نابعلي امهدجوف ال ّيبنلا هيلإ هجوتف . يدوهيلا نالف ىلإ بهذف «ٌءيش كدنع سيلو كيلع ايكبي نأ ٌفوختأ ينإف

 انحبصأ : لاق .«؟رحلا ّدتشي نأ لبق ّينبا ٌبلقت الأ !ّيلع اي» :لاقف ءرمت نم ٌلضف امهيديأ نيب "ةبرش يف

 ىتح ةَ هللا ٌلوسر ٌسلجف .ٍتارمت ٌلضف ةمطافل ٌعمجأ ىتح !هللا لوسر اي تسلج ولف «ٌءيش انتيب يف سيلو
 ىتح ّرخآلا ّيلعو ءامُهَدحأ ةَ ئينلا ّلمحف لبقأ مث "فرخ يف َُلعجف رمت نم ٌلضف ةمطافل عمتجا

 . «امهابلقأ

 .؟”نسح دانسإب يناربطلا هاور

(oV) 1١97 _ VTيلع سرع انًرضَح :لاق هنع هللا يضر رباج نع يورو (فوقوم اج ف)  

 ناکو ءانلكاف ٍتْبَرو ٍرْمَب انيأو -٠ ٍيفيللا ن ينعي - شارفلا انوشَح «هنم َنَسْحَأ ناک ًاسْرُم انْيأر امف ؛ةمطافو

 . سبك باهإ ؛اهسرُع هليل اهشارف
 .رازبلا هاور

 . غوبدملا ريغ :ليقو .دلجلا :(باهإلا)

 5 هللا لوس َرُهَج امل : لاق امهنع هللا يضر رَمْع نب هللادبع نعو (فيعض) (۸) - 1914-6

 تيل اهُوْشَح مم نی داس ء٠ ٌةقيطق :لاق ؟ٌليمَلا ام :ٌءاطع لاق ٍليمَخَب اهعم َتَمَب يلع ىلإ ةَمطاف

 . هفضنب ٍنافحتْليو «ٌليمخلا ناشر اناك ءةبزقو ءٌرخْذِإو
 .؟؟ابئاسلا نب ءاطع ةياور نم يناربطلا هاور

 يلع نع هيبأ نع ًاضيأ بئاسلا نب ءاطع نع «هحیخص» يف نابح نبا هاورو (حيحص) (88) ۳۳۰۱ ۰ ۰

 . فيل اهوشح مذا ةداسوو «ةليمخ يف ةمطاف اي هللا لوسر زج : لاق

 يف اعبر ىلع] ٌلعجت ٌةَأرْما انيف ْثّناك :لاق ٍدعس نب لهس نعو (حيحص) (40) ۳۳۰۲ 0

 ْنِم ضب [هيلع] لج مث ءردق يف هلَمْجتف ٍقْلُسلا ٌلوصأ حْ ةَممُجلا ٌموي ناك اذإ ْثّناكف الس اهل ٍةَعَرْزَم

 ءاهيلع ُمّلَسُتف ةَعمُجلا ٍةالَّص ْنِم فرصت انك - :لهس لاق ۔ . رع ٍقْلُملا ٌلوصأ ٌنوكتف ءاهّتَحْطَت ٍريعَس

 . هنم برشي ءام المُي ةلخنلا لصأ لوح ضوح :ءارلا حتفب (1)

 (هترص) :(١717/1)؟عمجملا" يف (۴)

 اهنباو ءدحأ اهقثوي مل ةلوهجم هذهف . رفعج مآ همأ نع دمحم نب نوع ٠٤٠/٤۲١ ٠( /؟؟) هدانسإ يفو !يمثيهلا لاق اذكو (۳)

 . نابح نبا ريغ هقثوي مل لاحلا لوهجم نوع
 . يتالا وهو «ًارصتخم هطالتخا لبق هنع ةدئاز هاور دق نكل . طلتخا ناك هنأ ىلإ فلؤملا ريشي :تلق (4)

 يف دوجوم ريغ هنإف ؛باوصلا هلعلو « نيعلا حتفب  ورمَع نب هللادبع نع ٠٠١( /۹) «دئاوزلا عمجم» يف ثيدحلا :انلق]

 شا ا یا يف وعر ريح رور نر اا لتسلم ھنر اا ملک رشم

 .اهدعب يتلاك يراخبلا نم ةدايز يهو ءريغصلا رهنلا وهو (عيبر) عمج (5)

 . ؟حتفا .مهدتع هماقم موقي قلّسلا نأ دارملاو ؛مظعلا ىلع يذلا محللا : (قْرَعلا)و «ماعطلا قرع :يأ (1)

1140 



 . كلذ اهباعطل ممّا وي لمَ اًنكف ٠ «[هقَملف] انّيَِإ ماعطلا كلذ ٌبرقتف

 "جلا وب ناك E ةياور يفو

 .يراخبلا هاور

 تر :لاق هنغ هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (41) - قربك تلق
 ىلع ًاموي تذعق ذقلو «عوجلا َّنِم ينطَب ىلع رجحلا شال تنك نإو «عوُجلا ّنِم ِضْرألا ىلع يديك دمت ٌدمَتعأل
 ؟ليفب ملف رق «ينعپشيل الإ لاس ام هللا باتك يف ةي نع لاسف ٍركب وبأ يب ٌرمف «هئم نوڄُرخي يذلا ٌمهقيرط
 فرعو « ينآر يح مگبتف لكي مساقلا وبأ رم مث < : يعيد تا ام رک ر نع لاسم ريع زب م
 ىضَمو .«قحلا» | :لاق 1 هللا ٌلوسر اب كيب : تلق .«!ةريره ابأ اي» :لاق مث : يس يف امو «يِهُجَو يف ام

 كل ُءادهأ :اولاق ٠ ؟ُنبَّللا اذه ّن نبأ نم» :لاقف جت يَ جوف لخدف يأ َنداَتْساف .لخدف .همْمَبَتاف
 .«يل مهذاف فصلا لأ ىلإ ْقَحْلا' : :لاق !هللا لوسر اي كيبل :ُثلق .«!ةريره ابأ اي» :لاق .ةالف وأ نالف
 مهل اهب تعب ٌةقدَص هنأ اذإ | ءِدَحأ ىلعالو «لام الو ٍلْمَأ ىلع نووأي ال «مالشإلا فايضأ فصلا لهأو : لاق
 اذه امو :ٌثلقف «كلذ ينءاسف < اهيف مُهَكَرَش ذو اهب باصاو ْمهلِإ لأ يدمه هنأ اذإو ٠ اعيش اهنم وانت ملو
 «مهيطعأ انأ ُثنكف ينرَتأ اوؤاج اذإف ٠ اهب ىّوَقَتأ ب برس ٍنبْللااذه نم بيصأ نا َّنَحأ ُبنك فصلا لا يف لا
 ْمُهَتْوَعَدَف ميتا ب كي هللا وسر ةعاطو هللا ةَعاط نم نك مو لا اذه نم يي نأ ىس امو
 !هللا لوسز اي كيل : تلق .٠!ةريره ابأ اي» :لاق . ِتْيَبلا ن نم مُهسِلاحم اواو مهل ناف ءاونأاتساو ءاولتفأن
 9 ىنح ؛حلقلا يلح ڈرب مك .ىَزَي ىلح بر «َلُجرلا هيطعأ ُتْلعجف حّدَقلا ُتْذَحأ 0 :لاق
 2 «اةريرخاأ اه :لاقف ءمكبتف هدب ىلع ٌهعّضوف حدّقلا ٌدخأف < مهلك موقلا وَر دقو اک ینا ىلإ تي
 .«ُبَرْشاف عفا :لاق !هللا لور اي َتقدص :ُتلق .«َتْنأو انأ ٌثيقب» :لاق !هللا لوسر اي كيبل :ٌتلقف
 هل جا ال قحلاب كعب يذّلاو ال :ُتلق ىتح ؛ْبّرْشا» :لوقي َلاَر امف: ءُتْبِرَشف .«ُبَرْشا» :لاقف ..تْبرشف
 i 1 .ةَلْضَقلا ٌبرشو ىّبَسو ىلاعت هللا محق «خدَقلا هئيطعأف . «ينر و : لاق . ًاكلشم

 1 . ةامهطرش ىلع حيحص» : لاقو مكاحلاو «هريغو ©" ”يراخبلا هاور

  )۹۲( - Pf VEYنولؤقي اوناك مانلا نإ : لاق ًاضيأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 00

 يمدح الو ءيرحلا نَا الو :ريمَكلا لكا ال َنيح «ينطت عش ل هللا وسر هَل تنك ياو «ةريره وبأ
 يب تقبيل يعم يه ةبألا لجرلا ءىرفتشأل تنك نإو ۽ عوجلا نم ِءابطَحلاب يطب نص ثنكو ٌةتالفو نالف
 نإ ىح هب يف ناك ام انمي انب بِ ناك ءبلاط يبأ نب رفع ُرفْعَج نيكاسمْلل سانلا ريخ ناکو « ينّمِطْيف

 يف ئلوالا ةياورلا يف اهتعمج دقو رحنا تادايز هيف ىرخأ تایاور هلو ««ةعرازملا# يف ىرخألا ةياورلاو اةعمجلا» رخآ يف 0(
 ور ان الل معا يف ظفاحلا كني حرص امك يراخبلا دارفأ نم ثيدحلاو ٠ (485- مقر) «يراخبلا رضتخملا يك
 : . «رئاخذلا» يف يسلبانلا عينص

ET .(( 

 .[ش] .[ثيدحلا نعم يف يتلا نطاوملا عيمج يف ؛ةريره اب" لدب هره ابأ» :يراخبلا يقو :انلق]
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 . اهيف ام ُقَعْلَتَف ءاهّقشتف يس اهيف سيل يتلا “كمل الإ جرحي ناك

 . يراخبلا هاور

 ٍلوسر ٍباحْصأ ْنِم ٌلُجرلا ُلأْسأل ُتْنَك ْنإ :لاق :هظفلو "يذمرتلاو (ادج فيعض) (24) ۱۹۲۰ - ۰

 بلاط يبا نب َرَفْغَج تاس اذإ ُتنكو اش ينحط لإ هاا ام نم ُهْنِم اهب ُمَلعأ انأ ٍنآرقلا َنَم تايآلا نع اي هللا

 ٌرَفْعَج ناكو «يتباجأ 0 اذإف ءانيممطأ !ًءامسأ اي :هنأّرمال ٌلوقيف .هلِزَْم ىلإ يب بَ ىح يني م

 . نيكاسملا يباب هتك كي هللا ٌلوسر ناكو «ةتوثدحيو مهُّتٌدحيو «ْمِهيلِإ ُسلْجَيو «َنيكاسملا بحي

  VEE:لاق نيريس نب دمحم نعو (فوقوم حيحص) (91) - اننرك نك 5

 يار ذل !اَكلا يف ةريره وبا طي |خب خب :ل اق مث ءامهَِحأ يف َطَخَمَ «ِناّنَك ْنِم ٍناَقَّشَمُم ِنابْوَن هيلعو

 ىلع ُهلجر عضيف يئاجلا ءيجيف يلع ايِشْعَم عوجلا ّنِم ةشئاع ةرجحو ديب هللا لوسر ربنم نيب اميف ٌرخأل ينإو

 ٌموجلا الإ وه امو «نونجلا يب نأ ىرَي يقنع .
 .هححصو يذمرتلاو «يراخبلا هاور

 .اهب غوبصم :(قشمم بوث) و «ةرغملا : ميملا رسكب (قشملا)

 ىّلص اذإ ناك ی هللا وسر َّنأ : هنع هللا يضر ديبع نب ةلاضف نعو (حيحص) (44) - P1 د ال

 1 :ٌبارغألا لوقي ىتح َةّمّصلا ٌباحصأ ْمُهو ءةّصاصخلا ّنم ةالصلا يف مِهِتَماق نم ٌلاجر ٌرِخَب سانلاب

 ب مُتئَيخأل هللا َدنع ْمُكَل ام َنومَلْعَت ول» : لاقف ٠ « مهيلإ فرصا هك هللا ٌلوسر ىلص اذإف «نوناجَم وأ "”نيناجم

 . «ةجاحو ٌةقاف اودادزت

 . !هحيحصا يف نابح نباو «(حيحص ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور

 . عوجلاو ةقافلا يه : نيتلمهم نيداصو ةمجعملا ءاخلا حتفب (ٌةّصاصخلا)
 مَعَ مل ما هٿ ةثالث يلع ْتَنَأ :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) ٩ _ ۱۹۲۹ - )1١(

 لب : ٌلوقأو مهيدانأ ُتْلَعَجَن : :لاق «ةَريَرُه وپا نج : َنولوقي ُنابصلا لمجَف طقس ُتَْمَجف صا ُديرأ تعج

 فصلا َلْمَأ اهيلع اعدف دير نم نتعب ين ب هللا لوسر ُتفقاوف َدّفّصلا ىلإ اينا ىح «نيناجَملا متنآ

 ءٍةَعْضَقلا يحاوت يف ٌءْيَش الإ دتضقلا يف سيو ٌموقلا ماق ىئ «ينوعذب يک لواطت تعج ءاهنم نولكأي مهو

 ام هديب يسْفَن يذّلاوف . «هللا مشاب لك : يل لاقف م ةَمْقل تَراصف ةي هللا لوسر ُهعّمجَت

 . ُتْمَِش ىنح اهنِم لک تز

 . ةياهن» .صخأ نمسلاب وهو «لسعلاو نمسلاب صتخي ريدتسم دولج نم ءاعو يه (1)
 .يراخبلا لاق امك ثيدحلا ركنم وهو ؛(يندملا لضفلا نب ميهاربإ) ب هلعأو .٠٠ .بيرغ ثيدح#» :هلوقب هفعضو :تلق ()

 :يلوقب هيلإ راشملا يراخبلا ثيدحب اذه اوطلخو اوطبخف ةلهجلا امأو . (481/4) «ةفيعضلا# يف تنيب امك ىرخأ ةلع هيفو

 اطخ يراخبلل روكذملا مقرلا نأ ىلع !«يذمرتلاو ؛(0475) يراخبلا هاور ءحيحص# )١17/5(: :اولاقف :0(حيحصلا) يف»

 !!قيقحتلا هلب ثحبلا نونسحي ال مهنأل كلذ )۳۷٠۸(!! هباوص

 . «(نيطايش) يف (نوطايش) ذش امك ذاشف (نوناجم) امأو ء(نونجم) ل ريسكت عمج» :"ةياهنلا» يف لاق ()
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 : .؟)(هحيحص# يف نابح نبا هاور
 هللا نر ارح ا لاق ٍقيقش نب هللادبع نعو (فوقوم حيحص) (40) - ۳۳۰۷ د ۷

 هاو ةقتفتملا ُهرْلا الإ باي ان امو اني ذقل : :ةعئاع ةرجخ دنع ُنحنو موي تاذ يل لاقف هس ةّئيدملاب هنع

 يطب صحا ىلع هب شيف يف رجحلا حايل اندحأ ناك نإ ىتح بلص هب ميِقي اماعط دَ ام مايل انيدحأ ىلع يئأيل

 . بلص م قبل هيب هدب مَ

 .«حيحصلا» ةاور هتاورو ءدمحأ هاور

 ىلإ ا هلا قوس رن لاق هنع هللا يضر ووعسم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (95) 9108-4

 ءٍديرْلا نم م ةعصقلاب مُكدحأ ىلع ىد نامز ْمُكيلع ينايس ُهنإف ؛اورِشْبأ» :لاقف هباحَصأ وجو يف عوجلا

 !.«يفئموي مكنم ٌريخ مولا مآ لب» : لاق ؟ٌريخ ٍذئموي نحن !هللأ وسر اي :اولاق : 'اهلذمب هيلع حارُيو
 ل .[۷ /ماعطلا ١9 ئضم] . ديج دانسإب رازبلا هاور

Eانيق ءانل ٍةارَغ يف انك : ساي  

 رع :ءاهنم لكان انلَعجَك ءاهيف انمَقوَف ٠ هل لَم نڪ انْضَهْجأَف «َنيكِرْشملا ّنِم ًاسانأ

 5 نيس لَ هبط يف ري اندحا لج ؛ رد فان نير نشل لك

 6 ؟خيحصلا# ةأور هتاورو يتاربطلا هاور ٠

 1 . مهانلجعأ و اهنع مهانلزأ : ي يأ (مهانضهجأ)

 كب هللا ل وسر اع لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغلا ص) (90) "804 ۰

 وبأ ناکف ريغ انل دک مل ِرْمَت ْنِم ًابارج انّدوَرو شرف ا يضر ةدْيبع ابأ انيلع رّمأو

 نم اهيلع برت م ي ملا معَ امك اصمت : لاق ؟اهب َنوعَبْصَت 3 منك فيك :ُهَل ليقف ءةرمت ةرمت انيطعُي ةَدْيَبُع

 . ثيدحلا ركذف ؛هلكانف [ءاملاب] لف طلا اص بِ انكو 0 ءاملا
 لم هاور

GW) (1) 1998 1لاق عب مهو موج مهّياصأ هلأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو : 

 .ٌةرْفق ناسنإ لكل « تارت عبس ل يلا يناطعأف

 i AEE تلق ()

 يف املك ةييشأ نبأ نب ركب يبأ قيرط نم يناربطلا هجرخأ دقق ءارارم هيلع تهبت امك هّبوبث ينعي ال اذه نكلو معن :تلق ()

 قيرط' ا /ة) «ننسلا» يف يقهيبلاو «(١١/۹٤۲و۸۹ /۸) «فنصملا» يف ركب وبأو ء(۳۳۸ /۱۳) «ريثك نبا عماجلا

 !«نسجا :مهلوق مهتفاهتو ةثالثلا لهج نمف «هنعنع دقو «ْسلدي نسحلاو ؛ةزرب يبأ نع نسحلا
 نم عيمصتاو 0 لاق امك رهاظ أطخ وهو «نوقلعملا ةثالثلا اذكو «(ةرامع) ةعوبطم يف اذكو ؛«(يقتلت) :لصألا ()

 AE) ۰) ًاضيأ دواد يبأو ء(١۱۹۳ مقر) «ملسما

 ةياور يف ثيدحتلاب حرص هنأ هتاقو. را ا .رباج نع ريبزلا بأ ةياور نم هنأب يجانلا هزمغ : تلق (5)

 ..لقألا ىلع امهدحأ ىلإ هوزعي نأ فلؤملل يغبني ناكف ؛9/١2701) ٰيقهيبلاو ء(١١۳ /۳) دمحأل ةحيحص
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 .میحص دانسإب هجام نبا هاور

 ٌيبنلا باحْصأ ْنِم ٌلجرلا ناك ْنِإ :لاق نيريس نب دمحم نعو (فوقوم نسح) (۹۸) ۲ _ 01١

 دش ًارجح َدَحأ نيش ذج مَ اذإف ءاهّلكايف اهيوُشَيق َةَدْلِحلا ُدُحاف لاب اس د ال مايا الث هيلع ينا هلك

 . ديج داتسإب (عوجلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 ىمر برَعلا نوال يّنِإ :لاق هنع هللا يضر ٍصاَّقو يبأ نب دعس نعو (حيحص) (44) - ۳۳۱۱ _ ۲۳

 ناك نإ ىّتح ءرّمّسلا اذهو ٍةَبُحلا قر الإ مامط انل ام ال هللا لوسر عم ون انك دقلو «هللا ليبس يف مهس

 . أخ هَل ام ءٌءاشلا ٌمْضَت امك ٌمَضيل اندحأ

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ؛ميملا مضو ةلمهملا نيسلا حتفب (رْمَّسلا) و «ةدحوملا ءابلا ناكسإو ةلمهملا ءاحلا مضب (ةّلْبُحلا)

 . ةيدابلا رجش نم امهالك

Vatهللا يضر ناورَع نب ٌةبتع انبطخت : :لاق يوَدَّعلا ريمع نب دلاخ نعو (حبحص) 23٠١0 - ملا  

 َءاَدذَح ْثَّلوو «ٍمْرَصب ْتَنَدأ دق ايندلا ناف ؛ٌدعب اّمأ :لاق مث هيلع ىلا هللا دهحف ٠ ةَرْصبلب اريمأ ّناكو - هنع

 ربخب اولْقتلاَف ءاهل َلاوز ال راد ىلإ اهنم َنولقتْنم ْمُكَّنِإو ءاهُبِحاص اهُباصَتي ءانإلا ةبابصك باص الإ اهنم ي ملو
 اهل كد ال ماع يمس هيف يو ٠ منهج ريفش ن ْنِم ىقْلُي رجحلا نا :انل رد دق هتاف ترطب ام

 ءًاماع َنيعبزأ 5 ةريسم نجلا عيراصم ْنِم ِنيَعارضم نيب ام لا :انل ٌركُذ دقلو ؟ ؟مُثبجعَأ ّنالْبُتل هللاو َارْمَق

 قر الإ ٌماعط انل ام كي هللا ٍلوسر عم وبس باس يأ دقلو .ٍماحُرلا نم ظيظك وهو موي اهيلع َنيِيأيلو

 ٌدْعَس رّرَتاو ءاهفضني ُتْررئاف ؛ِكلام نب دعس نيبو ينيب اهّتفَفشف درب ُتطقتلاف ءانفادشأ ت تحرق ىتح. «رجشلا

 يسفن يف نوكأ نأ هللاب دوعا ناو «راصمألا َنِم ٍرضم ىلع اريمأ حّبضأ الإ ٌدحأ ام ويلا حّبضأ امف ءاهِفَضِن

 َنورْبْخَتسَف ءاكْلُم اهتّيقاع ُرخآ ّنوكي ىتح ثخّسانت الإ طق ةر وبن نكت ْمَل اهّنِإَو] ا و ًاميظَع

 .«*لانَدْعَب ءارمألا َنوبرِجَتو

 .هريغو ملسم هاور

 وه (ءاَّذَح) . ءانفو عاطقناب :ءارلا ناكسإو داصلا مضب وه (مْرصِب) .تملعأ :يأ «فلألا دمب (ْتَنَدآ)

 ًارصتخم يراخبلاو امهنم رصخأ يئاسنلاو ««حيحص» :لاقو ءًارصتخم يذمرتلا هاور اذك» :(١/؟/6) يجانلا. لاق )١(

 ةياورف «لصألا يف هتنيب امك ءةظوفحملا يهو ؛تارمت عبس ناسنإ لكل ىطعأ هنأ يراخبلا ةياور يف نكل :تلق .«ًالوطمو

 . ةذاش هجام نبا

 . ؟هسييو هفافجل ضعبب هضعب مهوجن طلتخي ال يأ" : «ةياهنلا" يفو .ءيشلا طلاخ ام :(طلخلا) (۲)

 .(175/:)ًاضيأ دمحأو :(؟9519) ملسم نم حبحصتلاو «(مكنرضحي) : لصالا 2

 .دحاو ىنعملاو ؛دمحأ ةياور تبثملاو ؛(ةفش) : ملسم يف (4)

 !!ةثالثلا نرلفغملا روكذملا حيحصتلل الو اذهل هبنتي ملو ءدمحأو ملسم نم ةدايز (0)
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 5 اداصلا مضب (ةاَبّصلا) و . . ةعيرس ينعي :ًادودمم ةدودشم ةمجعم لاذ مث ةحوتفم ةلمهم ءاحب

 : نينمجعم نيئاظو فاكلا حتفب (ظيظكلا) و . اهعمجي : يأ ءءاهلا لبق ةدجوملا ديدشتب (اهّباصتي) . ءيشلا نم

 . ءىلتمملا ريثكلا وه
 ؛وكي انين عم ٌنحنو انتْيأر ول : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (فيعض) (5) - ۱۹۲۹ - ٥

 .«ءاملاو ٌرمتلا :ٍنادّوْسألا انماعطو .ٌفوصلا انساب امَّنإ ءنأضلا حبر انحير امّْنأ َتْبِسَحَل

 تالا هلؤق نود هريغو يذمرتلا يف وهو «٠حيحصلا» ةاور هتاورو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ١ .[۷ /سابللا - ]٠۸ «سابللا» يف مدقتو . هرجخأ ئلإ

)٠ 0 TTI fVoها هللا لوس َمانزرَاه : لاق هنع هللا يضر ّثرآلا نب بابَح نعو (حيحص)  

 ل ءْيَمُص نب ٌبَعْصُم مهنم اعيش هرجا نم لأي مَ ؛َتام ْنَم اًنمف ٠ هللا ىلع انْرْجأ عّقوف «هللا هجو ملن
 ا الجر ُتجرخ هَر اهب انْيَطَع اذإ درب الا 0 هب هفت ام ذج ملف هح موي

 , ايده وهف < ةر تت نم ائيو ريدان ل ىلع َلَمجَت ناو «هتار ن أ كي هللا لوسر اترماف

 0 .راصتخاب دواد وبأو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 تكردأ :يأ ؛ةزمهلا دعب تحت .ةانثم ءايب (ْتَعَتْبَأ) .ةرمّتلا يهو «فوص نم ططخم ءاسك (ةدربلا)

 ايسر اعطت ا تيا ا ال ال . تجضنو

(YD 838114 fVoVوهو توما هرضح زذ ابأ َّنأ :- رتشألا نبا ينعي  ميهاربإ نعو ن  

 كل ْعسَي ٌبْوَت يدنع سلو ؛ كفن يل ديال هن ؛يكبأ : ثلاقف ؟كيکبب ام :لاقف «هتأرثا ٍتكبف ؛هَدبرلا) ب

 مكبم ّلجر ٌنّيومْيل» :لوقي [رفن يف هدنع انأو «موي تاذآ وكي هللا وسر ُتعمس يّنإف ؛ يكبت ال :لاق !ًانَمَك

 ةقامج يف تان لجمال كلذ يف ذ يعم ناک ْنَم لكف : لاق . ؛ًنينمؤملا ّنِم ٌةباصع هدهشي .ضزألا ّنم ةالقب

 ينإ إف لوقا ام نر ت َفْوَس ِكّنإف ؛قيرطلا يبقارف «تومآ القلاب ُتْحَبْصَأ دقو «يرّيَع مهنم ټي مف «ةقرِفو
 كلذك ّيه امتيبف . :لاق ..قيرطلا يبقار : لاق ؟ٌجاحلا ٌعطقْنا دقو كلذ ىّنأو : ثلاق ؛ُتْيِذُك الو ءُتْبَذَك ام هللاو

 :تلاقف ؟كل ام :اولاقف ءاهيلع اوفقو ىتح ٌموقلا ليقف < ني ُهَحَرلا مها مهلحاور مهب "اُبُْحَت بخت موقلاب يه اذإ

 اوعْضَوَو ؛مهتاهئأو مهئابأب هود ءٌرذوبأ :تَلاق ؟وه ْنَمو :اولاق .هيف نورَجؤتو هنوف نيملنملا نم قرا
 [دق] م 8ع ٌلوسر لاق نيذّلا رفا مناف .e :لاقف نورد اهروحُت يف مُهَطايِس

 .اهيف دهشتسا يتلا هبايث قوف :يأ )١(
 ی يعاب يطا وه فارغ ءوذّعلا نم برض :ةكرحم (ببخلإ) نم سايقلا ريغ ىلع ةمجعملا مضب 0

 'عمجملا» يف يف عقو دقف ؛ فيحصت هلعلو ةدحوملا لدب ةلمهملا لادلاب (دخت) «دنسملا يف عقوو . ةحرشز «نموماقلا# يقام

 ؛كردتسملا» يف عقو اذكه هنإف ء(دجت) نم فيرحت هنأ لمتحملا نمو .انه امك ٠ ) «نآمظلا دراوما و ( 0

 .+ عرست :ئنعملاو .«لادلاب :لاق (؟ بخت وأ دجن) : ميلس نب ىيحيل تلق ؛ لاق ينيدملا نبا نأ» : هيفو ( ۴ /1)

 اب مخرلاب هيشتلا هجو لعلو ؛«ةياهنلا» يف امك .٠ رذقلاب : ليقو ؛(ةوابغلا) قوُملاو ؛ردغلاب فوصوم فورعم ريطلا نم عون )9

 | .رفسلا ببسي ةخاسولا نم هيلع اوناك

 ا



 ٌلجر يمك ال هللاب ْمُكُدِْنأَف .هيفالإ ْنّمكأ مل ينفك ُعَسَي يبايث ْنِم ًابوث يل نا ولو ءورت يح مولا ٌتحبصأ

 :لاق «موقلا مم ناکو ءراصنالا ن الإ عيش كلذ نم ل دق موق كف دير ذرب وار ناك كم

 .'يّتمكف] يبحاص َتنأ :لاق . ّيلع يدلل نبذه ّيَبوَن ُدَجآو يما لْزَغ نم يتبْيَع يف نابوث « َكّبحاص انآ

 .راصتخاب هوحنب رازبلاو «حيحصلا لاجر هلاجرو هل ظفللاو  دمحأ هاور

 . هبايث اهيف رفاسملا لعجي ام يه : ةدحوم اهدعب تحت ةانثملا ناكسإو ةلمهملا نيعلا حتفب (ٌَبيَعلا)

 نم نيعْبَس ُثيأر دقل : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فوقوم حيحص) ۸ ۳۳۱۵ - )۱١۳(

 ءِنيقاسلا فَ ليام اهنم ؛مهقانغأ يف اوطبر دق ءاسك ائإو رازإ اإ ادر هيلع لر مهم ام ةَّقصلا لأ

 . روع ىرُث نأ ةيهارك هدي ةعمجيف نييك يام هنمو

 . «امهطرش ىلع حيحص» :لاقو ًارصتخم مكاحلاو «يراخبلا هاور

 هللا ٌلوسر ُتْيَسُْكتْسا :لاق هنع هللا يضر يملّسلا دبع نب ةبتع نعو (حيحص) 81-8 )1١4(

 . يباحضأ ىسكأ انأو يِنْيَأر دقلف هَنْيَتَشْيَح يناسكف ا

 . شايع نب ليعامسإ ةياور نم دواد وبأ هاور

 ©"”ةقاشُم نم ذختي بوث وه :ةمجعم نيش اهدعب تحت ةاتثملا ناكسإو ةمجعملا ءاخلا حتفب (ةشيَحلا)

 .[۷ /سابللا ١8 ىضم] .ًاقيقر خسنيو ًاظيلغ لزغي ناتكلا

 هللا لوسر باحضأ ْنِم سان ًاباّبخ داع : لاق ةدعج نب ىبحي نعو (حيحص) )1١8( - ۳۳۱۷ ۔ ۰

 ؟هلفْسأو ِتْيِبلا ىلغأ ىلإ ٌراشأو اذهب فيك :لاقف «ضوحلا كي دمحم ىلع درد !هللادبع ابأ اي رشْبأ : اولاقن كي

 .«بكارلا ٍدازك مكَدحأ يفكي امّنإ» : لكي هللا ٌلوسر َلاق دقو

 .ديج دانسإب يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 ضيرم وهو ةع ِنْب مشاه يبأ ىلإ ٌةيواعم ًءاج : لاق لئاو يبأ نعو (هريغل ح)(١1)_ ۳۳۱۸ ۱

 ٌلوسر َّنكلو ءالک : ل ناع ضرع ا كْزْشُي ْعَجَو ؟كيك ام !لاخ اي :لاقف .يكْبي هدّجوف «ةدوعي

 ٌبكرمو ٌمداخ املا عْمَج نم يفكي الإ : لوقي هئغمس :لاق ؟كاذ امو :لاق . هب حا مَ ادع انيل َدهَع كَ هللا

 .ُتْعَمَج دق مويلا يندجأو . «هللا ٍليبس يف

 .يئاسنلاو يذمرتلا هاور

 مشاه يبأ ىلع تلزن : لاق هّمَسُي مل هموق نم لجر نع مهس نب ةرمس نع لئاو يبأ نع هجام نبا هاوزو

 .هوحنب ثيدحلا ركذف «ةيواعم هءاجف ةبتع نبا

 هاتأف .نوعطم وهو ةبتع نب مشاه يبأ ىلع تلزن :لاق مهس نب ةرمس نع «هحيحص» يف نابح نبا هاورو

 .ادنسملا» نم ةدايز )١(

 .ةقشمملاب هقشم-دعب هوحتو ناتكلا نم طقساه (۲)



 0 دلا ركذف توام

 : .هانعمو هنزو ؛كقلقي : ا رن رح ق جم نیک رک ف

 رح ني نع هلا يضر ريخلا املس لل : هللادبع نب رماع نعو (حيحض) 1814-5 )1١9(
 عم تذهش ؟ريخلا يف ٌةَفباس كل ثّتاك دقو !هللادبع ابأ اي َكُعِزِحُي ام :اولاقف عرَجلا ضعب نم اوفرَع ُثوملا

Eٍفْيَل» : لاق ءانيلإ َدَهَع انّقراف َنيح كي انبيبَح نأ ينُعِزْجُي :لاق  
 ' :.ًامهزو رضع ةسمخ هَميق ناكف َناملس لام ٌعمُجف . يعرج يذلا اذهف . ؟بكارلأ دازک منم ءرمل

 1  ؟هحيحص) يف نابح نبا هاور

 انهو نزاع ازا الق اسم اف ا لاق ةَمْيِلَب نب يلع نعو(فيعض) 1910 -)1٤(
 ىلع مالكلا انطسب ولو» :(ظفاحلا لاق) .ناملس كردي مل ًايلع نأ الإ ؛ديج هدانسإو «يناربطلا هاور ٠

 ًادارطتسا ةذبنلا هذه انيلمآ امنإو ءانباتك طرش نم سيل هنكل ؛تادلجم كلذ نم ناكل ؛ مهدهزو فلسلا ةريس
 .؟؛هُريغ بر ال ءدارأ نم قفوملا هللاو . مهريس نم انكرت امل ًاجذومنو ؛ مهركذب ًاكٌربت

 (هللا ةيشخ نم ءاكبلا يف بيغرتلا) -۷

YY“ VTEةعبسإ : لوقي كي هللا لوسر ٌتعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع(حيحص) (1)-  

 ُقّلعُم هبلق لجرو ءلجو رع هللا ةابع يف أن باشر «لداعلا ٌمامإلا : :هلظ الإ ّلظ ال موي هَّلظ يف هللا مهّأظب
 ٍلامَجو ٍبِصْنَم اذ ٌةأرما ةن ُهْنَعد ٌلجرو ؛هيلع اقَقتو كلذ ىلع اعّمتْجا ؛هللا يف اًباحت الجرو «دجاسملاب
 هللا كد لجرو بت 3 ب قف ام ُهَلامش َمَلْمَت ال ىّتح اهافخأف ةَ ةقدّصب قّدَّصت ٌلجرو] هللا فاخأ نإ : :ٌلاقف

 . «ةانيع ثّضافف ًايلاخ

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور .

 ةانيع شفاف هللا كأن : لاق كي يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو(فيعض) ()- 4036 - ۱۹۳١

 . «قتايقلا موي ْبّذَعُي مل ؛هعومُد ْنِم ضرألا َبيصي ىتح هللا ةَيْشَح نم

 : . "دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور
Y1و لا لو ىلا نع نط و ا 0 نضل  

 ةثلاث ًاثيع ركذو - "هللا ليبس يف ترهس نيع ىلع رانلا تمّرحو «هللا ةيشخ نم ْثكب وأ تعمد نيع
 5 ب مل اعل وا هل ظفللاو  دمحأ هاور

 : لوي هك هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (هريغل ص) 6807-1677 - ۷

 چن ناک ين ُةَعْسُقلا هيف بخو ءامهرد نيثالن علب لَ ام ري تام الفا : هيف دازف نيزر هركذولا : انه لصألا يف )1(

 1 | . ('لكأي اهیفو ءاهيف
 . [ش] ٠ [نيزّرل هيف وزعم وهو «رصح# لدب «لّصحا :(117 )١/ «لوصألا عماج» يف :انلق]

 : .هريغو ٠١( /ةالصلا -5) يف قبس امم اهتكردتساف ٠ «لصأآلا نم تطقس (۲)

 : 040410 ةفيمضلا" يف جرم وهو ٠ .ًاريثك مهي ظفحلا ءىيس قودص وهو «(يزارلا رفعج وبأ) هيفو !لاق اذك (۳)

1۰۲ 



 . ؛هللا ليبس يف ٌسْرْحَت ْثّداب نيعو هللا ةّيشخ ْنِم كب ْنيع : رانلا امهّسَمَت ال ٍنانيَع»

 .[؟ /داهجلا ١7 ىضم] .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «يذمرتلا هاور

YAىلع مرح : لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (4) - نيف  

 .هرْفكلا ّنِم هّلْهأو مالشإلا سرحت ْتَناب ٌنيعو «هللا ِيْشَح نم كب ْنيع :ذانلا امُهلانن نأ نْيَنْيَع

 . [كانه ىضم] . عاطقنا هدنس يفو «مكاحلا هاور

 رانلا جلي ال» : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (0) _ ۳۳۲۲ ۹

 . منهج ٌناخّدو هللا ٍليبس يف رابغ ُممَّمْجِب الو ءعْرّضلا يف ُنبَّلا دوعي ىتح هللا ةيْشَح ْنِم یب لجر

 ىضم] . ةدانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «يئاسنلاو .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 .[5 /داهجلا ١١

 ' .لخدي ال : يأ (ُجلَيال)

 اذه ْنِمَقأط :ُْتْلَرَن امل :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (۲) - ۱۹۳۲ 40٠

 حمس اًملف مهدد ىلع مُهُعومد ْتَرَج ىّتح فضلا ٌباحصأ ىَكَب 4وک الو َنوكَحْضَتو َنوبَجْمَت ثيِدَحلا
 هللا ةّيْشخ ْنِم ىكب ْنَم رانلا جلي ال» : ةي هللا ٌلوسر َلاقف «هئاکبپ انيكبف ءمهَعَم ىكب مهّسج ب هللا لوسر

 . هَ رفعي نوبي م عوقب هللا ءاجل ؛اوبنذ لولو ‹ةيصْعَم ىلع ٌرِصُْم م ةّنجلا لخدي الو

 . يقهيبلا هاور

 ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص نسح) ۱ ۳۳۲۹ - )٩(

 . هللا ةّيْشَح ْنِم ْتَكِب ٌنيعو هللا ليبس يف الكت ْثناب نبع :"انلا امهشَصَت ال ٍناَْيَع»

 .تاقث هتاورو ىلعي وبأ هاور

 .[؟ /داهجلا ١١ ىضم] . هّرانلا ِنايَرَت ال ِناَنْبَع' :لاق هنأ الإ ؛؛طسوألا» يف يناربطلاو

 !هللا لوسر اي : لججر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌمَهْرأ نب ب ديز نع يورو AAT ابابا

 . «ادبأ دانلا اهُسَمَت ال ؛هللا ةّيشخ ةّيشخ ْنِم تك ًانيع َّنإف ؛َكِيَْيَع عومُدب» : لاق ؟رانلا يقّتأ مب

 يناهبصألاو ايندلا يبأ نبا هاور

 ةثالثا» : ايك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةديح نب ةيواعم نعو (هريغل ح) (1) "9 غالب“

 . ؛هللا مراحم نع تَّمَك ٌنيعو «هللا ةيشخ نم تكب نيعو هللا ليبس يف ْتَس تسرح ٌنيع :رانلا مهنيعأ ىرت ال

 . [كانه ىضم] .نآلا هلاح ينرضحي ال ”يرقنعلا بيبح ابأ نأ الإ ؛تاقث هتاورو ٠ يناربطلا هاور

 ؛ةحيحصلا# يف جرخم وهو «هريغو ؟ملسم حيحص» يف ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم حيحص لصأ اهل ةريخألا ةلمجلا هذه (1)
A 

 .[ش] .(8/118 /1) ًاضيأ ةيرينملا.نم طقاس وهو ءهأدبأ» )٤۳١١/۳۰۸/۷(: «ىلعي يبأ دنسم» عوبطم يف اهدعب (۲)
 .(؟ /داهجلا )٠۲- يف مدقتملا هثيدح تحت قيلعتلا هل عجار (۳)

1۳ 



Af VVEفل هللا لور تغمس : : ناق د هللا و بلك لاويع ني ايما نو یک 660  
 . هلا لبس يف سرخ اب نيمو «هلا يَ ني ليلا يَ يف نكي اع: :ةانلا امهْهَمَت ال ِنانيع» :لوقي ٠

 ٠ قبو دقو «يناسارخلا ءاطع نب نامشع ةياور نم يناربطلا هاور .

Yeنيع لک : لل هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (0) 1916 -  
 2 للم اهنم جرح نيعو هللا ليبس يف ْتَرِهَس نْيعو تالا مراحم نع تضخ نم الإ ؛ةئاإلا مو كاب
 . «ٌلجو رع هللا ةَيْشَح ْنِم بابذلا

 ولا ١7 ىضم] . يناهبصألا هاور

E A 1 aا ا راک هللا لوسر لاق : لال دنع هللا  
 هللا مح الإ ؛ ههو رح نمايش ُبيصُي مث هللا ةيْشَح ْنِم - ٍابّذلا سار لغم ناك ناو - - عمد هيب نِم جْرْخَي

 .ارانلا ىلع

 0 براقم هجام نبا دانسإو «يناهبصألاو يقهيبلاو هجام نبا هاور

 ني هللا ىلإ حا يش سيل كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (نسح) (۸)- ضن فا
 هللا يلبس يف ٌرئاف :نارثألا اأو . هللا ٍليبس يف قاره مد ةَرْطقو هللا ةيشَخ نِي عومد ةرطق : : ِنيرثأو نطق

 : . هللا ضئارف ْنِم ةضيرف يف رو
 : .؟نسحن ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 » :ةك هللا لوسر لاق :لاق راسي نب ملشم نعو (ًادج فيعضو لسرم) (۷) - ۱۹۳۷ 4
 كلذ قمري ؛اهّدخ ىلع ٌة ٌةَرطق ثّلاس الو ءرانلا ىلع ٍدَّسجلا كلذ ٌرئاس هللا مرح الإ ؛اهتامب نع ْثَقَرْوَرْغا
 مدلل :ٌنازيمو ٌرادْقِم هل الإ ِءْيَش نم امو ءاومج ملا نم ةئأ يف ىكب ًايكاب نأ ؤلو ٌةَلذ الو رق ةجولا
 1 .«ران نم ٌراحب اهب أمي هاف

 نب داو ينوجلا نارد ياو يرصبلا سحلا ع كد: مسي مل وار هيفو «ًالسرم اذكه يقهيبلا هاور

 ؛  .هبشآ وهو «عوفرم ريغ نادعم
Y4يف ورمع نب هللادبع ىلإ انسلج : :لاق ةكيّلُم يبأ نبا نعو (فوقوم حيحص) (9) - نفي _  

 ىكبلو هره رسب ىتح مكُدَح 1 ىّلِصَل ملا ¿ نومّلَْت ول ءاوُئابتف ءاكُي اودجن ْمَل نإ ءاوكبا :لاقف رجحلا

 20 ْ : , هئوِص َعطَقْني ىتح
 .«ادهطرش ىلع عيحصا : :لاقو "آفوقوم مكاحلا هاور

 نسح# :مهلوقب اذه اوردصق - مهتداعك - ةثالثلا لهجو .؟ميحد هقثوو :كورتم وهو ...» :يمشيهلا لاقو :تلق )١(
 نامثع) نع يؤارلا نأ ىلع . هتراكن ىلع لدي امم كلذف ؛(ليللا فوج يف) : دهاوشلا نم هيلإ اوراشأ اميف سيلو !ةهدهازشب
 , .ةءاقعض هدانسإ يفد :( ۰ /۷) «هعماجل يف ريثك نبا لاقو ؛هريغو نيغم نبا هبذك دقف «هنم أوسأ (ءاطع نبا

 :.«ثيدخلا ركنم» : يراخبلا لاقو ؛روهمجلا هفعض دقو ؛(يقرزلا ديفح يبأ نب دامح) مهدنع هيفو فيك : تلق ()
 = ةلمجل ءافعضلا دحأ ىوز دق معن !ةثالثلا هنع لفغ كلذ عمو « ایا باا فلاي رفا ا رغ «(اعوفرم) :لصألا (۳)
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 ٌريزأ هرْدَّصلو يّلصي هلي هللا وسر ُثيأر» : لاق هيبأ نع فّرطُم نعو (حيحص) ۰ ۳۳۲۹ -)1١(

 . «ءاكبلا نم احّرلا زيزأك

 :مهضعب لاقو «؟امهيحيحص» يف نابح نباو «ةميزخ نباو «يئاسنلاو «- هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 .«لجؤملا زيزأك ٌزيزأ هفوجلو»

 :(لجرملا) و .تتّوص اذإ احرلا تَّزأ :لاقي ءاحرلا توصك توص : يأ «احرلا زيزأك زيزأ» :هلوق

 ۳١[. /ةالصلا 5 ىضم] .دتشا اذإ ردقلا نايلغ توصك انينح هفوجل نإ :هانعمو «ردقلا

 «دادّقملا ٌريغ ِرْدَب موي ٌنسراف انيف ّناك ام :لاق هنع هللا يضر يلع نعو (حيحص) (۱۱)- ۳۳۳۰۱

 . حصا ىّنح يكبيو يلّصي ٍةرجش تخت ةي هللا لوسر الإ «مئان الإ انيف امو انتيأر دقلو
 .[كانه ىضم] . «هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور

  )۸( - ۱۹۳۸ VAYهللا لوسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع يورو (ادج فيعض) 806 :

 مل هلا !ىسوم اي : لا نآ و لجان امین اکو ہرا کوت يف همی لأ نيميزأو یا مب ىسوم يبان هللا نإ

 ْمَلو .مهيلع ٿر رح اع رولا لف نوبقملا ّيلإ بات دب ْمَلو ءايندلا يف دلا لوب َنوُُّنصتُملا يل عصب
 ٌكئلوأف ؛يتيشخ > نم َنوؤاَكَبلا امأو» : لقانا ىلإ تيلعلا زكلف يش نم ءاعبلا لمي توداعتملا نإ ج دبع

 ؛هيف ٌنوكراشي ال «ىلغألا قیف ٌقيفرلا مهل .

 .[1 /انه] همامتب مدقتو «يناهبصألاو يناربطلا هاور

 ام !هللا لوسر اي :ٌتلق :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو (هريغل ص) (11) - ۳۳۳۱ 4/8

 . «كتتيطخ ىلع كبو كيب ٌكْمسيْلو كاسل كيلع '"”كليمأ» : لاق ؟ةاجلا
 مساقلا نع "ديزي نب يلع نع رْحّر نب هللاديبع قيرط نم مهلك ؛ يقهيبلاو ايندلا يبأ نباو يذمرتلا هاور

 .[9 /بدألا 1717" ىضم] .؛بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو .هنع

 ْنَمِل ىبوط» : لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نابوث نعو (هريغل ح) (۱۳) - ۳۳۳۲ 4

 . «هنتیطخ ىلع ىكبو «هّنیب ةَعِسوو :ةتاسل كلم

 ىرخأ ةياور يف هدنع وهو «(4197) هجام نبا هاور .ًاعوفرم صاقو يبأ نب دعس نع رخآ دانسإب ةكيلم يبأ نبا نع ءاكبلا =

 نب سنأل ثيدح يف ةلمجلا تيور كلذكو :(4 /نارقلا ةءارق )٠١- ؟بيغرتلا فيعض» يف مدقت ثيدح نم ةعطق (1777)

 . (لصف ١١ /رانلا ةفص -؟ا/) «فيعضلا» يف ينأي كلام

 )١( (يلإ) :لصألا .

 مدقت امك حجرألا وهو ء(كلما) ىرخأ يفو ««يذمرتلا» خسن ضعب يف كلذك وهو .ًاضيأ مدقت اميفو انه فلؤملا هركذ اذك (۲)
 . كانه ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف هنايب

 «يناهلألا رهو ؛مجارتلاو جيرختلا بتكو (١؟5//1) ةيرينملا يف ةداجلا ىلع يهر «دبز» :(707/5) ةقباسلا ةعبطلا يف (1)

 .[ش] .(۳۷ /۱۹) ؛لامكلا بيذهت# :رظنا .هنع ةخسن رْحَر نبالو

 انقل



 .[كانه ىضم] .هدانسإ نسحو ؛«نيغصلا» و «ظسوألا» يف يناربطلا هاور ٠

 هللا لوس بط : لاقدلا ع لا يسر كالام نب منا نعي (عوضوم لسرم) (4)- 1915-6

 لابجلا ا ا ني هيل نيم ا مكَدهش ولا : ب ٌيببنلا لاقف“ ءهْيدي َنيب ٌلُجر ىكبف نقي ٠

 مين نيالا ئش هلل : ٌلوقتو هل وعدو يكبت ةگئالملا نا كلذو ءلجرلا اذه اكبر ري ؛ ؛يساورلا

 .. كبي

 ر تینا ا هج ادکلن قولا لوز

 هبي ىلع لجو وع هللا رنا اكل : لاق امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نعو (فيعض)(١١)-94140١1- 1

 لک هللا ٌلوسر اهالت «٠ ,«ةَراّجحلاو سالا اهو ران ْمُكيِلهأو ْمُكَسُنأ او اوُنمآَنيّلا اهّبأ اي :ةيآلا هذه دي

 هللا وسر اقف كوي وه اذإف «هواؤُف ىلع هدي يبنلا عّضوف هيلع ًايِْغَم ف ََحَف .هياحضأ ىلع موي اذ

 :لاقف انني ا !هللا لوسر اي : هّياحْصأ لاقف .ةّنَجلاب ُهرَشبَك ءاهلاقف ء«هللا الإ هلإ ال :ْلُك !ىتف اي» : ةا

 .1«ديِعو فاخو يماقم فاح ْنَمِل كلذ# : ىلاعت ُهلوق مُتْمِمس امَوأ١

 . لاق اذك . «دانسإإلا حيحص» :لاقو مكاحلا ءاور

 :ةيآلا هذه لي هللا لوسر الت : لاف للا يرانا نع يرو NEYA ش

 ماع تلأو ٹا ىح ماع فلأو «ثوَمْحا ىّبح مح ماع فأ اهيلع دقوأ» :لاقف :«ٌةَراجحلاو ٌسانلا اهُدوُقَول

 فتهف ُدوُسأ ٌلجر لڳ هللا ٍلوسر دب َنيبو :لاق .هاهُيهَ اَب ال :"ةَمِلْظُم ٌءادوس يِهَف .ثّدوشسا ىح
 هيلع ىنا. «ةشَبَحلا نم لجر» :لاق ؟كْيدي نيب يكابلا اذه ْنَم :لاقف ماسلا هيلع ٌليربج هيلع لزنف .ءاكبلاب

 نِ اندلا يف دبع يع يبت ال يشرع َقوف يعافتزاو يلالجو يتّرعو : :لوقي لجو رع هللا نلف . :لاق «ًافورعم

 ` .اةّنجلا يف اهكحض ُترتْكأ الإ ؛ يتفاخَم

 500 . يناهبصألاو يقهيبلا هاور
 هللا لوسز لاق :لاق هنع هللا يضر بلطملادبع نب سابعلا نع يورو (فيعض) (11)- 1447 ۸

 , ٠ اهفرو ةَسبايلا ةرجشلا ٍنع ُتاحتي امك «هبونذ هنع ثّئاحت ؛ ؛هللا ةبشخ نم دبعلا دلج َرَعَشْلا اذإ» : ةا

 .هل ظفللاو يقهيبلاو ««بارثلا» يف نايح نبا خيشلا وبأ اور

 ْنِم اهيف ناک ام عّقوف « خيرلا تجاهف «ةرجش تحت هب هللا ٍلوسر مم ًاسولج انك :لاق هل ةياور يفو

 هللا |: ٌموقلا لاقف .؟؟ةرجشلا هذه لَم ام» : لل هللا لوسر لاقف ءَرّضخَأ ٍقَرو نم ناك ام ّيقبو رخت نرو

 .«هئانسَح هل ُْتّيِقَبو «هبؤنذ نع ْتَمَّقو ؛ لجو رع هللا ةّيشخ ْنم ّرَعَشقا اذإ نمؤملا ُلَتَم» :لاقف . ُمَلْعأ هَلوسرو

 عتاب میس لسا ند یاد یقینا ےک ارا عما قو ت ؛يباحص هنأ مهوي هيوار نع يضرتلا :تلق )١(.

 )۴٠٠۳(. «ةفيعضلا» يف ناجرخبم مدقتملا راسي زب ملسم ثيدحو وهو <

 . (لصف 5 /رانلا ةفص -۲۷) يف يتأيسو ؛ةريره.يبأ ثيدح نم يور دق انه ىلإ :تلق (۲)
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 «لمعلاب ةردابملاو «لمألا رصقو توملا ركذ يف بيغرتلا) 4

 (توملا ينمت نع يهنلاو ‹هلمع نسح نمل رمعلا لوط لضفو

 اورثكأ» :كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع(حيحص نسح) (1) - ۳۳۳۳ -- 6

 .ّتْوِملا ينعي .«تاّدللا "' ماه رك

 . هلسحو از هجام نبا هاور

 ٌدَحأ ُهرَكَذ ام ُهنإف» :دازو ؛هحيحصا يف نابح نباو «نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاورو(نسح)

 . ؛هْيَلَع اهقّيض الإ ِةَمَس يف هركّذ الو هَعَسَو الإ يتيض يف

 ركذ اورثكأ» : اک هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر َرمع نبا نعو (فيعض) (۱) 1941 _ ۰

 . ارج الإ ٍليلق الو للف الإ ريثك يف ناك ام هّنإف - توملا ينعي  ِتاّدللا "اباه

 ."7نسح دانسإب يناربطلا هاور

 مهو سلجمب رم لو هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ح) (۲) ۔ ۳۳۳٤ 4و١

 الإ شيعا ّنِم يتبِض يف ٌدَحآ ُرَكَذ ام هلا 3 :لاق هبرخآ - تاللا مذا ٍرْكذ نم اورق :لاقف رب

 . اهيل ُهَقْيَض ةقّيض الإ ةَعَس يف الو هَ

 ناسك قمل ومن هع ورمل ناد

 اي :ٌتلق :هيفو / E -۲۰] ؛ملظلا نم بيهرتلا باب» يف مدقتو (ادج فيعض)

 وه ّمُث ؛ِتوملاب ّنَقْ ُتْبِجَع :اهّلك اربع ثّناك» :لاق ؟مالسلا هيلع ىسوم فحص ُتّناك امف !هللا وسر

 ا دي كجم هضم رقاب نقيا ْنَمِل تبع ءُكَحْضَي وه ّمُك ؛رانلاب َنَقبأ نمل بع رت

 .«لَمْعَي ال م د ؛ًادغ باسحلاب مي ْنَمِل ٌتِْجَعو ءاهْلإ َنأمطا ّمُث ؛اهلهأب اهَبّلَعتو ايندلا

 . هريغو !هحیحص» يف نابح نبا هاور

81 FE AN تر هزاع يريم يأ EEE EEN 

 يبا انك كانك ؛ ِتاَّدللا ملغ رك ْمُتْرَتُكأ ول مُكّنِإ امأ» :لاقف ألن ورِشتْحَي مهّناك ا ًاسان ىأرف ُةالَّصُم

 «ةبرغلا ّتْيَب تيب انآ :ٌلوقيف هيف َمّلكت الإ موي ٍرْبقلا ىلع تأب ْمل نإ ؛توملا : ِتاَذللا مذاه َرْكَ اوريكأف ؛تؤملا

 يجانلا خيشلل «ءالمإلا ةلاجع# يف امك ؛ عمج هب مزج يذلا وه لوألاو «ةلمهملاب :ليقو «ةمجعملا لاذلاب وهو ءعطاق : يأ 200

1/0( 

 يجانلا خيشلل «ءالمإلا ةلاجع# يف امك ؛ عمج هب مزج يذلا وه لوألاو «ةلمهملاب :ليقو ءةمجعملا لاذلاب وهو ءعطاق :يأ (۲)

(A 

 ءهظفح ءوسل فيعض «(يرمعلا رمع نب هللادبع) ۷۷1/۳٠١( /5) هدانسإ يفو !ةثالثلا امهدلقو «يمثيهلا لاق اذكو (۳)

 ةريره يبأ ثيدح هلع ينغيو )150/5-١51(. ؛ءاورإلا» يف جرخم وهو ؛لاحلا لوهجم (يدسألا رماع ؤبأ) هنع يوارلاو

 . بابلا اذه يف ؛حيحصلا» يف وهو 20. . .ناك ام هنإف» :هلوق نود ءاعوفرم

 . كحضلا نم مهنأنسأ رهظت : يأ )€(



 نإ امأ اأو ًابحرم : ربقلا هل لاق ٌنِمؤملا علا نفذ اذإف دودلا تيب انأو «بارتلا تيب انأو ءةَدحولا تيب انأو
 ذم هل عسي :د لاق - : كب يعينُص ىرتسف ّيلإ تْرصو مويلا كلو ذإف ؛ّيلإ يرْهَط ىلع يشمي ْنَم ٌبَحأل تنك
 تنك نإ امأ ءًالخأ الو ًابحؤم ال :ٌربقلا هل لاق قفاكلا وأ ر ٌرجافلا دبعلا َنِفم اذإو . ةّلجلا ىلإ باب هل ُحَتْفْو ءهرّصب

 ىّبخ هيلع ميف - :لاق - . كب يعينَص ىرتسف ّيلإ َتْرِصو موبلا ك ذإف «ّيلإ يرهظ ىلع يشي ْنَم ضال
 : لاق «- ضْمَب فوج يف اهّضعب لَحْدأف «هعباصأب ب هللا لوسر لاق :لاق - هعالضا فِلَتْخَتو هيلع يقتل
 ؛هُجَدْخَيو هشه ءايندلا تيب ام انيس تين ام ؛ ضرألا يف حقن اهنم ًادحاو نأ ول "نيت نوعبس هل ضّيقُّبو

 رفح نم ةَرْفْح «ةّنجلا ضاير ْنِم ةضْور ُربقلا امّنِإ» : ل هللا لوسر لاق .«باسحلا ىلإ هب ّيضفُي ىتح

 : . ؛رانلا

 تخبل وک يفاًضولا ديلولا نب ب هللاديبع قيرط نم امهالك ( يقيببلاو «-#هل ظفللاو - ا

 ' .«هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ "نسح ثيدحا : يذمرتلا لاقو «ديعس يبأ نع يفوعلا وهو - ةيطع

 يف كي هللا لوسر عم انجرح : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (عوضوم) (70- 1446 - قي

 َمدآ نبا ای : : يل قلو تصب يدانب وهو الإ موي ْنِمِْقلا اذه ىلع ينآي اما : لاقف ءاهنِم رف ىلإ سلجف رانج
 يِنَعَسَو ْنَمالإ ؛ «ٍقيضلا ُثيبو دولا ُثْيبو «ةّشخولا ٌثيبو «ةزغلا ثيبو ءقَدخَولا تيب ينا ملت ملا !يتيِسَت

 ..«رانلا ٍرَفُح ْنِم ةَرْفُح وأ «ةَلجلا ضاير ْنِم ٌةَضْوُر اي ُرْبقلا» : للك هللا وسر لاق مث . هيلع هللا

 ّ .«طسوألا» يف يناربطلا هاور :

 ماقف رش رام لک يلا كيا : لاق: امهنع هللا ا عو (رکن ( 0 7

 ا وتلي ارث مشرفا :لاق :؟سانلا ُمّرْآو .سانلا سيح ْنَم !هللا ين اي :لاقف راصنألا نم ٌلجر

 1 8 .ةرخألا ةماركو ءايندلا فرش اوبد ؛سايفألا كتلوأ توم ًآدادمتشا

 . نسح دانسإب ؟ريغصلا» يف يناربطلاو «؛توملا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 نأ هظقلو 4“ !/دهزلا» يف يقهيبلاو ««* ليج دانسإب ًارصتخم هجام نبا هاورو (نسح) () نير

 مك :لاق ؟يَْأ نيمؤملا اف :لاق ا : لاق و نينمؤملا يأ ءو ينل لات اجر

 )١( ٠ ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو 0 ء(ذخأف) :لصألا ناكو ءراشأ :يأ )£۹۹٠(.

 .(...نيعبس هل هللا ضيقيو) :(1411) «يذمرتلا» يف عقوو .اهنم نوكي امنربكأ تايحلا نم برض :دیدشتلاو رسكلاب (۲)
 . ىرت امك هدانسإ لاحب قئاللا وهو : «خسنلا ضعي يف تبثي مل (نسح) ظفل قرف

 نزد عيوت لق معن «نانثا الإ هنع ىور الو ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل (يدنكلا ىلعم) هيف «ةثالثلا امهدلقو ءيمٹيهلا لاق اذكو .)4)

 ماصار ر نإ .يقهيبلا ةياورب اهنود ؟حيحصلا يف رهو ءةركنم ةدايز يهف ٠ .فرشب اوبهذا :هلوق

 : )٤۸۹(. «ضورلا» يف امك «قالخألا مراكم» يف ايندلا يبأ نباو ؛ةثالثلا

 «مكاحلا هنجحصو ءننمح اهدنس فاقد : رازبلا اذكو - يقهببلا ةياور ىلع ةدمعلاو «يريصوبلا لاق امك لوهجم هيفو «لاق اذك )0(

 .يبهذلا هقفاوو

 . يتأي امك هنم ىلعأ وه نم هجرخأ دقف ءةعجنلا دعبأ دقل : تلق (5)

1۰۸ 



 . «ٌسايكألا كئلوأ ءادادعتسا هدعب امل مهُئسجأو ءاركذ توملل

 .هرأ ملو ءسنأ ثيدح نم يقهيبلا ظفلب هباتك يف نيزَر هركذو (؟) (4)_ممع+ ٠
 نم ٌّلجر تام :لاق هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نعو (فيعض) (0) 1940 - ٥۵

 ؛ٌتكاس لكي هللا لوسرو «هتدابع نم نوركذيو «هيلع نوني كي هللا ٍلوسر ٌُباحصأ لعجف للك يلا باحصأ
 امم ًاريثك عدي ناك لهف» :لاق .ال :اولاق ."؟توملا ٌركذ ٌرْثكي ناك له» :ّلَك هللا لوسر لاق ؛اوتکس املف

 . «هيلإ نوبهذت امم ًاريثك مكُبحاص غلب اما :لاق .ال :اولاق ."؟يهتشي

e 

 ةدابعب لجر ةا ّيبنلا دنع کد : لاق سنأ ثيدح نم رازبلا هاورو (ًادج فيعض) (5) - 1548

 . "كانه مكيحاص سيلا : لاق . هركذي هعمسن ام :اولاق . ٠؟توملا مكبحاص ٌرْكَذ فيك١ :لاقف ءداهتجاو

 ٍربُملا ىلع لكي هللا لوسر لاق : ثّلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (عوضوم) ()- ۷

 هللا َنِم يِحَتَتل اّن !هللا وسر اي e هءايحلا َّقح هللا ّنم اويحّتْسا !سانلا اهّبأ» : هلوح ٌسانلاو

 سأرلاو «ىَعَو امو ّنطبلا ظَمحَيلو هع يع نيب هّلَجأو الإ هليل نبي الف ؛ ًايْخَتْسُم مکنم ناک ْنَم» : لاقف «ىلاعت

 .ايندلا ةئيز كريو «ىلبلاو َتْوَملا ركذيلو ءىوحامو

 ش .؟طسوألا» يف يناربطلا هاور

 : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هریغل ح) (ه) د ۳۳۷ ل ۷

 ّنكلو «كلذ سيل :لاق .هلل ٌدمحلاو يختل الإ !هللا ّيبن اي :انلُف :لاق .«ءايحلا َّنَح هللا يم اويختشا»

 توملا "ركذتلو ءىوح امو ّنطبلا ظفحتو «ىعو امو سأرلا “ظفحت ْنأ ؛ِءايَحلا مح هللا ّنم َءايحتشالا

 . «ءايحلا ٌّقَح هللا َّنِم ايحَتْسا دقف ؛كلذ لعق ْنمَف ءايدلا ةنيز كرت ةّرخآلا َدارأ ن ْنَمو «ىلبلاو

 . "دمحم نب حابصلا نع قاحسإ نب نابأ ثيدح نم هفرعن امنإ «بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 َفُعَضو «هنم ًامهو ثيدحلا اذه عفر امنإ حابصلا نإ :ليق دقو ءامهيف فلتخم حابصلاو نابأ» : (ظفاحلا لاق)

 ١[. /بدألا-۲۳ ىضم] .«ملعأ هللاو .فوقوم هباوصو «هعفرب

 !هللا لوسر اي :لاقف «لجر كي ّيبنلا ىتأ :لاق كاَحَّضلا نعو (فيعض لسرم) (4) 1960 4

 .[ش] .«بيغرتلا حيحصا يف وهو «خيشلا لوصأ يفاذك (1)

 ظفاحلا هفعضو «ثيدحلا اذه ريغ يف هسفن يمئيهلا ةداهشب ةمجرت هل فرعي ال نم هيفو «ةثالثلا امهدلقو !يمثيهلا لاق اذكو (۲)

 . )0 ۷) مقر (ةفيعضلا» يف هتنيب امك «يقارعلا

 دقو .٠« .نسح» :ةلهجلا لاق كلذ عمو «ظفاحلا لاق امك ًادج فيعض وهو (ةيطع نب فسوي) (7775) هدانسإ يف :تلق (۳)

 !لاجرلاو ديناسألا يف رظنلاو ثحبلاب نونسحي ال مهف !روكذملا مقرلاب رازبلل هوزع
 ظفل نكل .(؟410) يذمرتلا مقر مهركذ عم ةثالثلا هنع لفغو «خلإ . . .و (ظفحي) ةعراضملا ءايب ةثالثلا لاعفألا لصألا يف )٤(

 .خلإ <... ىوح امو سأرلا ظفحيلف ءايحلا قح هللا نم ىحتسا نم نكلو# : مكاحلاو دمحأ

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (0)

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (7)



 يَ .  يام ىلع ی ب امو انداز ل درو باو لاَ مل ْنَم» :لاقف ؟سانلا ُدَمْزأ نم
 «ىّتْوَملا َنِم هسْفَت َدَعو هماَيأ نم ًادغ

 .[1 /انه ىضم] . لرم رعو اینا يأ یا دوو

 ولا ىلا : لاق يلا نأ هع هلا يضر رامع نع يوُو (ادج فيعض ()- ۱۹۵۱-۹

 .ّىَِغ نيقبلاب ىَفَكو ءًاظعاو

 نم يناربطلا هاور

Aنملجف وزان يف كي هللا لوسر عم اک : لاق هنع هللا يضر ءاربلا نعو(نسح) (5) - ناي  

 . ويف اذه لطم !يناوخ ايا : لاق مث مث ىلا لب ىّنح یکبف ءرْبَقلا ريفش ىلع

 . .نسح دانسإب هجام نبا ءاور

 ني علا :ة هللا لوسر لاق : :لاق هج هللا يضر أ نع يوُبو (فْيعض) ۰ )2 ۱

 . «ايندلا ىلع صرحلاو «ِلّمألا لوطو بقا ٌةوُسَقو «نْيعلا دومج : ءاقشلا

 .[5 /عويبلا - ١5 ىضم] .رازبلاءاور

AYلاق قر الإ كفا ال - جيلا يقر ربع لالخ نص دن حل سسك : 

 .«لّمألاو ٍلْخَبلاِب اهرخآ كالَهو «نيقيلاو ةَداهَرلاب ة ةّمألا هذه لوأ حالص»

 ..[1 /انه ىضم] . نيسحتلل لامتحا هدانسإ يفو ؟يناربطلا هاور

 ني درب نع عيبا نبا كرت نیا اا يناهبصألاو ايندلا يبأ نبا هاوزو (هريغل ح) (8)- ٠-70
 هاا ماذا ءدْمّرلاو نيقيلاب ةَ مالا هذه لَو اجت» : ليک هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع ٍبيعش

 ١ ١ ١ .«لمألاو ٍلْخبلاب

AYتا هلا كو ا : لاق ٌرمُع تب ديلولا ما نع یورو (ادج فلعض) (11)- 1498 -  

 :ةولكات الام ةر :لاق ؟هللا وسر اي لاذ مِم :اولاق .«!؟َنْوُيْحَتْسَت الآ !سانلا اهي ايد :لاقف َةّيشَع

 .2!؟كلذ ْنِم َنويحَتْسَت الأ «نوكر دن ال ام نوُلَماتو «ٌنورْمْعَت ال ام نونو

 .يناربطلا هاور.

 ةماسأ رتشا “ لاق هنع هللا يضر يرذُخلا ليس يبأ نع يورو (فلخض) (11)- 1464 - ٤

 نإ هره ىلإ يشل ماس ني موج ال :لوقي قي هللا لوسر ُثْفِمَسق رْهَش ىلإ ٍرانيد ةثمب ةديلو ر

 a الإ يانبع تفرط ام هديب يسن يذلاو ءيلمألا ٌليوطل ةماسأ

 ىنح اهُميسأ ال يآ تلدظ الإ َةمْقل ُتنَقَل الو شقا ىّتح هع ها ال ينأ تظن ی یل احذف تنر الو

 ب 00

 «لمالا رصقأ يف امك ؛«هعضاو ينأ» :هباوص ءاطخ وهو !(«ةفيعضا ۳٤۹ /۲) ةقباسْلا ةعبطلاو (171/5) ةيرينملا يق اذك )١(

 «عشلا» عباس يف .تقرحتو :(91/5) ؛ةيلحلا» و 9 «يناهبصالا ابيغرت»او )١/۲۹( ايندلا يبأ نبال

 .[شآ . بوصتلف !«هعضوأ» ىلإ يقهيبلل ( )۷/ ٠١4/866
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 َنودَعوُ امنا هديب يسفن يذلاو "یتا َنِم مكمن اوَدْعَف َنولقنت ْمُكنُك ْنإ !ًمدآ يب اي] .تْوَملا َنم اهب
 . 21154 /ماعنألا] 4َنيِرِحْعُمِب م ب مَن امو ټال

 . يناهبصألاو «يقهيبلاو ««ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء٠لمألا رصق باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 يف ْنك" :لاقف ءّيَبكْنمب لكي هللا لوسر ذخأ :لاق رمع نب هللادبع نعو (حيحص) (4) 6-741١

 ٍرظَئْنَت الف َتْحَبْصأ اذإو «َحابَّصلا ِرظَتَْت الف َتْيَسْنأ اذإ .:ٌلوقي رمع ْنْبا َناكو . يبس رباع وأ ٌبيرغ كاك ايندلا

 . ٌكنومل َكتايح نمو «َكِضرَمِل َكِدَحِص نم ْذُحو ؛ًءاسملا

 . يراخبلا هاور

 كاك ايندلا يف ْنُك» :لاقف «يدسَج ٍضْعَبب لي هللا ٌلوسر ّدخأ :لاق :هظفلو «يذمرتلاو (هريغل ح)

 ْثّدَحُت الف َتْحَبْضُأ اذإ اَرَمُع َنْبا ايد - : يل لاقو - ؛«"روبُقلا باحضأ يف كفن دعو «ليبس رباع وأ ٌبيرغ

 َلْبَق َكتايح نمو :")كمقَس لبق َكِتَّحص نم ذُو «جابصلاب َكَسْفَت ث ْثْدَحُت الف َتِيَسْمَأ اذإو ءواسملاب كَمْ
 .«ًادغ كمسا ام هللادبع اي يرذت ال َكّنِإف ٠ كتم

 . يذمرتلا وحنب هريغو يقهيبلا هاورو

 ٌتنأك هللا دُعا : لاق ؟ينصؤأ !هللا ٌلوسر اي :ٌتلق :لاق ذاعم نعو (هريغل حال ۹ -۳۳٤۲-)۱۰(

 اهِْنَجِب ْلَمْهاف هيس َتْلِمع اذإو ءِرِجَّش لك دنعو ,ٍرِجَح لك دنع هللا ٍرُكْذاو «ىّتْوَملا يف كفن ُدُدْعاَو مار

 «ةينالعلاب ٌةينالّعلاو رسا سلا «ٌةنسَح
 ١[. /انه ىضم] .ذاعمو ةملس يبأ نيب ًاعاطقنا هيف نأ الإ ؛ديج دانسإب يناربطلا هاور

 انأو كي ٌئبنلا يب م : لاق امهنع هللا يضر «؟وِرْمَع نب هللادبع نعو (حيحص) (11) - 843 ۷

 :لاقف .©ايحِلْضُت نحف «ىهو !هللا لوسر اي :ٌتلقف .«؟هللاّدبع اي اذه ام» :لاقف ءيّمأو انآ يل ًاطئاح ني

 .«كلذ ْنِم ٌعَرْسأ رم مالا

 :انلقف .«؟اذهام» :لاقف ءىَمَو انل اصح ُجلاعُت ٌنحنو اَ هللا وسر انيلع رم :لاق ةياور يفو (حيحص)

 .(491ا/) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «هريغو ايندلا يبأ نبا نم ةدايز (1)

 ناكم يف هركذ باوصلا ىلع اذكهو .تيأر امك هنم لوألا رطشلا هدنع امنإو !يراخبلا ةياورب (2774) «ةاكشملا» يف هركذ (۲)

 . هيبنتلا ىضتقاف «(1704) رخآ

 .٠ . .سمخ لبق ًاسمخ منتغا# :ظفلب ًابيرق ينأي سابع نبا كيدح نم دهاش خلإ «. . .كتحص نم ذخ» :هلوقل :تلق (۳)

 .ثيدحلا

 )٤( الإ فلؤملا اهركف يتلا رداضملا لك يف كلذك هنإف «هانتبثأ ام باوصلاو «(رمع نبا) :(ةرامع) ةعوبطمو لصالا ١اين
 نب هللاديع دنسم» يف هجرخأ دمحأ مامإلا نأ هديؤيو ؛يعبطم أطخ هلعلو ؛لصألا يف امك (410) هيف عقو هنإف ء'هجام

 «صاعلا نب ورمع )۲/ 1503(.

 فلؤملا نأ رهاظلاف ««هحلصن نحنف ىهو دق: :يذمرتلا ظفلو .«هحلصأ ءيش» :هيفو «دواد يبأل قايسلاو ءلصألا اذك (2)

 كلذ نم رثكي وه ناك نإو «ديجب اذه سیلو ؛ًادحاو ًاقايس يذمرتلاو دواد يبأ ةياور نم بكر
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 ۰ . كلذ نم َلَجْعأ الإ َرْمألا ىرأ ام» :لاقف .هحلْصُن ٌنحنف ءىَهَو انل ٌصْخ

 .ةهحيحص» يف نابح نباو هجام نباو ."حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو ءدواد وبآ هاور

 طخو اعبر اطَخ كي ئيدلا طخ : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيحص) (11) 44-8
 اذه» :لاقف طَسَولا يف ف يذلا هيزاج نم طسّولا يف ف يذلا اذه ىلإ ًاراغصاططُخ ّطخو .هنم ًاجراخ ٍطَسولا يف طخ

 «ضارغألا ُذ اغلا طلا هذهو هلَمَأ ٌجراخ وه يذلا اذهو هپ طاحأ ْدَق وأ هب ٌطيحُم هّلجأ اذهو ءٌناسنإلا

 . «؛اذه هشت اذهٌءأطخأ نإو ءاذه ةشهن اذه ٌهأطخأ ْنِإف

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو يراخبلا هاور

 : مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا وسر طخ ام ٌةَروِص هذهو

21 E HEE 

  A۰۹:لاقو اع لإ هللا لور طخ : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (10- ق0 ٠

e لاقف ءهنم ًاديعب َرخآ طخو . ملجأ اذه» :لاقو طخ هبنج ىلإ طخو . «ٌناسنإلا 

 .ُبَرْقألا ٌهَءاج ذإ !

 5 .هوحنب يئاسنلاو «- هل ظفللاو - يراخبلا هاور

 هُّلَجَأ اذهو ا : لڳ هللا ُلوسر لاق :لاق E PFE ل

 .«هلمأ منو لما مو : لاقو“ "اهطسب مث هافق دنع هدي عضوو -

 . هوحتپ هجانف ع نباو ًاضيأ يئاسنلا هاورو ««هحيحصا يف نابح نب باو يذمرتلا هاور

 ام وردت لها : اک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةديرب نعو (ةريغل ص) (16)- PEV تيل

 : .«ُلَجألا َكاذو ءلّمألا اذه» :لاق .مَّلعأ هّلوسرو هللا :اولاق . نيتاصَحب ىمرو: .؟هذهو هذه لم

 1 .«بيرغ نسخ ثيدح# :لاقو يذمرتلا هاور

 يف ةريغصلا طوطخلا لعج باوصلاف ء«طسولا يف يذلا اذه ىلإ ًاراغص ًاططخ طخو» :هلوقل ةقباطم ريغ ةروصلا هذه :تلقأ )0(

 e اهنم یلرالاانرکذ ام ىلإ | اهبرقأ ىرخأ روص سمح «حتفلا» يف ظفاحلا ضرع دقف اذه حوضو عمو . عبرملا لخاد

 . «دمتعملا لوألاو» : لاقو ؛ثيدحلا يف ركذت ملو جأراخلا طخلا لوح ىرخأ ًاطؤطخ اهيف'

 004780 «ةحيحصلا# يف جرخم وهو ؛ةهمامأ هديب ىمر ملا : ظفلب دمحأ هاورو ء"همامأ" :(۲۲۳۲) هجام نباداز (؟)
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 ِتَبَرَيقا» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (نسح) (15) ١-7848
 ١ .«أدغب الإ ْمُهنم ُدادْزَت الو ءةعاسلا

 .«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «يناربطلا هاور

 َِتَبرتْقا» : هلي هللا لوسر لاق : هظفلو ««دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو (فيعض) (18)- ٠-١498
 . أدع الإ هللا نم َنودادْري الو ءًاصْرج الإ ايندلا ىلع ٌسانلا ٌدادزي الو «ٌةعاسلا

 كارش ْنِم ْمُكِدَحأ ىلإ ُبَرْفأ ُةنجلا» : لاق لكي ٌيبنلا نع ''”هللادبع نعو (حيحص) (۱۷) 7848-48
 .«كلذ لم ٌرانلاو ءهِلْعَت

 .هريغو يراخبلا هاور

 1 لا ىلإ لجو ًءاج :لاق هع هللا يضر ٍصاقو يبأ نب دعس نعو (فيعض) (14) - 1401 5
 «ٌرِضاحلا ُرْقفلا هن ؛ عمطلاو َكاّيإو «سانلا يدْيأ يف امم سايإلاب َكِيلع" : لاق . ينصؤأ !هللا لوسر اي :لاقف

 . اهم ُرَذَتعُي امو َكاّيإو ٌعْدَوُم َتْنَأو كتالص ٌلّصو

 4 ىضم] .«دانسإلا حيحصلا :- هل ظفللاو مكاحلا لاقو ««دهزلا» يف يقهيبلاو مكاحلا هاور

 .[5 /تاقدصلا

Posاي : لاقف لب ٌيبنلا ىلإ ّلجر ىتأ : لاق رمع نبا ثيدح نم يناربطلا هاورو (هريغل ح) (18)-  
 هّنإف هارت ال تنك نإ َكّنِإَف عُدَوُم ةالص لص : لَك يبنلا لاقف ؟ًازجوم ُهلَعْجاَو «ثیدحب يننّدح !هللا لوسر
 . نم عشب امو الو اَ نكت سانلا يدنا يف امم ااو هارب

YFoe\_ fA\eَنيح ءادردلا ابأ ٌثعمس : لاق عخنلا ينب نم لجر نع يناربطلا ىورو (هريغل ح) (19)  

 نكت ْمَل ناف ارت كّنأك هللا ِدّبْغا» :لوقي تغمس كي هللا لوسر نِ هنس ًاثيدح ٍمكُندحأ :لاق ًةافّولا ُهئرضح

 . ثيدحلا ؛ُباجَمسُت اهّنإف مولظملا ةَوهَدو او و

 ىلع نئادملا نم انلزن :لاق يملسلا نمحرلادبع يبأ نعو (فوقوم هريغل ص) 8807-5 - )7١(
 :لوقي لجو زع هللا نإ :لاقف «ٌةفيذح انبَطَخَق ء[هعم] ٌترضح "1و «يبأ] رضح ٌةعمجلا تءاج املف «خسرف
 تنذآ دق ايندلا نإو الأ ءٌّقشنا دق ٌرمقلا نإو الأ «تبرتقا دق ةعاسلا نإو الأ ؛«رمقلا ٌّقشناو ةعاسلا تبرتقا»
 امنإ ءلهاجل كنإ !ينب اي :لاق ؟ادغ ٌسانلا ٌنَمْسَيَأ : يبأل تلقف . ٌقابسلا ًادغو «ٌرامضملا مويلا نإو الأ «قارغب
 :ٌلوقي هللا نإ :لاقف «ٌةفيذح انبطَحف ءانرضَح ىرخألا ٌةعمجلا ٍتءاج املف .ًادغ ًءازجلاو ؛َمويلا لمعلا : ينعي

 مهوأ الإو ؛هلثم يف هتداع يه امك ؟هنعوا : :لاقيف هيلع هفطع يغبني ناكف ؛هلبق ثيدحلل يوارلا هنع هللا يضر دوعسم نبا وه 6(

  ىفخي ال امك هريغ هنأ

 نود حيحص هذئسو :(01/77) «يربطلا ريسفتا و و «ةيلحلا# و )1١/ ٠١۷(« ؟ايندلا مذ» نم اهتكردتساو «لصألا نم تطقس قفز
 هنأ يبهذلا نع ١51( /5) اولقن مهنآ ةلهجلا طيلاخت نمو . انه هنايبل ةرورض ال امب (109/4) يبهذلا هدر دقف «مكاحلا دانسإ
 ءايض روتكدلا قيلعت يف رثألا اذه جيرخت رظناو ! !اذهب مهيلع طلتخا رخآ ثيدح اذهو ءرذ يبأو ةبالق يب نيب عاطقتالاب هلعأ
 )٤۸۷۲(. ثيدحلا تحت «ةفيعضلا» يف يدنع جرخم ثيدحلاو .(۲۹۷ ص) دواد يبآل «دهزلا» ىلع يفلسلا
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 E ناي دقو ءٌرامضملا ميلا نإو الأ «يقارفب تنذآ دق ايندلا نإوأالأ ٠ «رمقلا ّقشناو ٌةعاسلا تبرتقا»

 . نجلا ىلإ قبس نم ٌقباسلاو «ثانلا ةياغلا

 1 . داتسإلا حيحصلا :لاقو مكاحلا هاور

 اورواب» : لاق لڳ هللا وسر ّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحبص) (۲۱) - ۳۳۵۳ - ۷

 تيد یی رباك ينو ايم ين ءًارفاك يسْمُيو ًانمؤم لجرلا ُحبْضُي «ملظملا يللا عَ نتف لامغألاب

 . «ايندلا ّنِم ٍضرَعب
 . ملسم هاور

(YD-FYof _ AIAنيل را يم لامشألاب اوروبا : لام و5 لل تروا ھو ع  

 , "ةماعلا َرْمَأ وأ :"كدَحأ ةّصاخ وأ بدلا وأ ل َلاَجَدلا وأ «ناخدلا وأ ءاهيِرفَم ْنِم

 : ,ملسم هاور

 له ؛ًاعس لامغألاب اورداب» : لاق هلي هللا لوسر َّنأ ؛هنعو (ًادج فيعض) (16) ۔ 140۷ 9 4

 شف 0 وأ .ءازهْجُم اتوم ْؤ وأ ا دئَقم ًامره وأ ءادسُفُم ًاِضَرَم نأ ايم غ وأ ايس ارق الإ | َنورَظْنُت

 1 . ؛ُرَمأو ىّمْذأ ةعاسلاف ؛ ةعاسلا وأ ءرظَتْنُي بئاغ

 دح» :لاقو «هنع جرعألا نع ؛ هاو وهو «"يازلاب ءزرخُم :لاقيو د رّرَحُم ةياوز نم يذمرتلا هاور
 : : ا

 وهو جر هللا لوسر لاق: لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحصص) (۲۳)- Yoo ل اا

 لبق كقارفو َكِرْفَم َلْبق ٌكانِغو َكِمَقَس لبق َكَتَحِصَو َكِمرَم لبق َكَبابش : :سْمَح لبق اسمح ْمَتْغا» :ةلظعَي ٠

 أ .؛كِتْوَم َلْبَق كتايحو ءَكِلْغَش

 . امهطرش ىلع حيحص» : لاقو مكاحلا هاور

 هللا ُلوسو انہ : لاق اهتم هللا يضر لابس نإ نباح نم يوكو (فيعضا (15)- 1468-1

 اوُلِصو اولغشت نأ لبق ةَحِلاصلا لامغألاب اوردايو ءاوتوُمَت نأ َنْبَق هللا ىلإ اوبوت !سانلا اھٔبآ ايد :لاقف كي

 . ةاوربجُتو اورّصننو اوقّرْرُت ؛ةينالَعلاو سلا يف ةّقدصلا ِةَرْثَكو هل مكر 3 ةَرْثكب ْمُكَبر ن نيبو مكتيب يذلا

 ١[. ٠ /ةعمجلا الإ ًالوطم ىضم] .هجام نبا هاور

 ادت نيا: : لاق لكي ّيبنلا نع هنع هللا يضر سؤأ ِنْب داَّدش نعو (فيعض) (۱۷)- 1404-01

 .هب ةصاخلا لغاوشلا وأ توملا دبري :ليق ءمكدحأ صخت يتلا ةعقاولا :يأ )١(
 ثيدحلا يف و: اوز يف دمحأ دنع ةداتق لاق امك ةعاسلا يهو ؛ساتلا معت يتلا ةنتفلا :يأ (ةماعلا رمأ وأ) (؟)

YP)الرول رول  (Og 

 يميت وهو وراه نياث ةياورلا سفن يف بوسنم وهو «زييمتلل هبسني مل هنوك فنصملا ىلع ركنيو» :يجانلا ظفاحلا لاق ()

 ؛ةفيعضلا» رظنأ . : (ًاعبس) ةلمج نود ةريره يبأ نع رخآ هجو نم يور نكل «كورتم وهو :تلق . «يذمرتلا دارفأ نم يندم
OTDا  
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 . هللا ىلع ىّئمتو ؛اهاوه هّسَْ عين ْنَمٌرجاعلاو «ِتْوملا ٌدْعَب امل َلِمَعو ؛ هّسْفَن

 , "7نسح ثيدحلا :لاقو يذمرتلاو ءهجام نبا هاور

 نع الإ هملعأ الو : شمغألا لاق  هيبأ نع دعس نب بعصم نعو :(حيحص) (۲۴) - ۳۴۵۹ ۳

 .ةرخآلا ٍلمَع يف الإ ٌرْيَخ ءيش لك يف ُةدّْتلا» :لاق الإ هللا لوسر
 ركذي مل» :(ظفاحلا لاق) .«امهطرش ىلع حيحص» :مكاحلا لاقو «يقهيبلاو مكاحلاو دواد وبأ هاور

 ."«هعفرب مزجي ملو ؛ٌُةنَّدح نم هيف شمعألا

 تثنتلاو يئأتلا يه : ثينأت ءاتو ةحوتفم ةلمهم لاد مث ةمومضم ةزمه اهدعبو قوق ةانثملا حتفب (ةّدوَّتلا)

 . ةلجعلا مدعو

 ام» : ال هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره ينأ نع يورو (ًادج فيعض) (18)- 1450-4

 ناو «َدادْزا ّنوكي ال نأ َمدَت ؛ًانِسْحُم ناك ْنإ» :لاق !هللا لوسر اي هتَمادَن امو :اولاق .«َمِدَن الإ ٌثومي ِدَحَأ ْنِم
 .1َعْرَت نوكي ال نأ مِ ؛ ائيسم ناك

 . ؛دهزلا» يف يقهيبلاو يذمرتلا هاور

 ًاريخ دبعب هللا دارأ اذإ» :لاق لب ّيبنلا نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (10) 8807 6

 .«ِتؤملا لبق حلاص ِلمَعِ هوي :لاق ؟هلمْمَتْسَي فيك : لبق .؛هَلَمْعَتسا
 1 .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 اذإ» : لڳ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر قمحلا نب ورمع نعو (حيحص) 3608-51 - )۲١(

 ىتح “لجأ يدي نيب ًاحلاص ًالمَع هل فَي :لاق ؟هللا ٌلوسر اي لسع ام :اولاق .”اهّلَسع ًادبع هللا ٌبحأ
 .- ُهَلْوَح ْنَم :لاق وأ  هلاريج نع ىضْرَي

 .امهريغو هقيرط نم يقهيبلاو مكاحلاو «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 يأ لَم اذه» :مهضعب لاقو .ءانثلا بيط وهو :(لْسَعلا) نم نيتلمهملا نيسلاو نيعلا حتفب (هّلَسَع)
 . (لَسَعلا همعطأ اذإ هاخأ لجرلا فحتي امك ؛هب هفحتي حلاص ٍلَمعل هللا هقفو

 هللا ©©ةرّدغأ» : لڳ هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲۷)- ۲۳۳۵۹ ۷

 . «ًةنس َنيّنس غلب ىتح ُهلَجأ رخ ءیرما ىلإ

 .(0719) ةفيعضلا» يف ناجرخم امهو ءًادج فيعض هنكلو «رخآ قيرط هلو «فیعض وهو ميرم يبأ نب ركب وبأ هيف :تلق (۱)
 )۱۷۹٤(. ١ «ةحيحصلا# يف ةلعلا هذه نع باوجلا رظنا (
 . .يجانلا لاق امك نيسلا فيفختب ويه ()

 يف هاور اذهو ء(هتوم) :يقهيبلاو نابح نبا ظفلو .هل قايسلاو )0714١/1: «مكاحلا» نم حيحصتلاو «(هتلحر) : لصألا 2

 ١ . مكاحلا قيرط ريغ نم (818/508) «دهزلا»

 هنأ :ىنعملاو «(ریذنلا مک هاج و 'ركذت نم هيف ركذتي ام مكرّمعن ملوأ» :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ هيفو «رذعلا ةلازإ :(راذعإلا) (5)

 .هب ترمأ ام تلعفل لجألا يف يل دم ول :لوقي نأك :راذتعا هل قبي مل
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 . يراخبلا هاور

 هيلإ هللا رَدَعأ دقف ؟ةلص َنيِعْبَس ينم نم ركع ْنَم١ :ًاعوفرم لهس نعو (حيحص) (78) 7050-4
 ا

 .؟امهطرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا ءاور
 ۳ كو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۲۹)-۳۳۹۱۔ ۹

 .«ًالامغأ مُكدسْحأو ءًرامعأ مكّلوطأ مكرايخ : لاق . مَعَ : اولاق . «؟ْکرْیَحب

 :r 'هوحنا ت یضم] . يقهيبلاو «(هخيحص» يف نابح نباو «حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 ٤ : .[7 /بدألا

TI °امهطرش ىلع حيحصا : لاقو ؛نباجكيالح نم مكاجلا هارو حيختصإ) )۳ »:. 

 يأ !هللا لوسر اي : : لاق ًالجر ّنأ : هنع هللا يضر ركب يبأ نعو (هريغل بص) (۳۱) ۹۳ عمال

 . ؛هلمَع َءاسو ُهُرِمُع ّلاط ْنَم» :لاق ؟ُتَّش هي سانلا ياف : لاق . «هلمَع َّنُسَحو «هرُمُع لا ْنَم» : لاق ؟ريخ سانلا

 يف يقهيبلاو 3 « حيحص .دانسإب يناربطلاو ««حيحص نسح ٹيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 .هريغو ادهزلا)
TYE ATIريع : قي هللا لوسر لاق : ا هللا يقرر ردك ندر وف عر يسمو 9  

 ,.ةلمع نْسَحو هرُمع ّلاط ْنَم سانلا

 .«نسحأ ثيدحإ : لاقو يذمرتلا هاور
 مكتبنأ الأ» :ل هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۱۹) - 1953 - ۲

 ١ .ةاودّدَس اذإ ًارامعأ مكلوطأ مكرايخا : لاق !هللأ ٌلوسر اي ىلب : اولاق .«؟مكرايخب

 1 ."7نسح دانسإب ىلعي وبأ هاور
٠ (1957 ATTقي هللا ٌلونسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو (ًادج فيعض)  : 

 «ةّيفاع يف مهبيخُيو «مهقاززأ ُنْسَحْيو لمعلا ٍنْسُح يف مُهَرامْعَأ ٌليطيو تقلا نع نهب ني دابع هلل نإ

 . ؛ءادهشلا لزانم مهيطغُيو «نشْرُفلا يف ةيفاع يف مهحاوُرأ س ضبفيو

 . "'دانسإ نآلأ ينرضحي الو ءيناربطلا هاور

LATSل  TTTل  (TY)يلب ني نالجر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح)  

 دازف ؟حيحصلا». يف بابلا ثيداحأ ةاور فلاخو ءظفاحلا لاق امك فيعض وهو مزاح يبأ.نب ليهس هيفو «يمثيهلا هعبت : تلق )١(

 مل نإو - اوباصأ مهتيلو ءارملاعتو  ةداعلا فالخ ىلع  امهوفلاخف ةلهجلا امأو .ةركنم انه يهف ؛«اوددس اذإ» :مهيلع

 . (11۹7) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ! !نوملعي ارتاك ول هل ال هيلع يهو !هدهاوشب نسحا :اولاقف- اورجؤي

 مهو هتم اذهو .«تاقث هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو» :لاق يشيهلا نإف ء(قارولا دمحم نب:رفعج) ىلإ ريشي هنأ رهاظلا :تلق (۳)

 وهو - (ناميلبس نب صفح) هقوفو ؛«بيذهتلا» لاجر نم ةقث اذه (دمحم نب رفعج) نأل :ةثالثلا ةلهجلا هيلع هعبت, شحاف

 ا 3 1 . كورتم ءىراقلا
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 : هللا نب ُةَحْلَط لاق .دئس ُرَحآلا َرْخَأو امهُّدَحأ َدهْشُتْساَف یا هللا لوسر عم املأ (ةعاّضُ) نم 1ح
 ينل [كلذ] ٌثركذف ٌتْحَبْصاف ,كلذل ُتْبَّجعَتف . ديهشلا َلبق نجلا ّلخدأ امهنم رّخؤملا ُتيأرف [ةّنجلا ٌثيِرَأف]

 - ةعكر اذكو "الذك وأ  ةَمْكَر فالآ تس ىَّلصو ؟َناضمر دعب ٌماص دق سلا : ڈی هللا لوسر لاقف . ای
 . «؟ةّنس ةالص

 .[1 /ةالصلا 5 ىضم] . نسح دانسإب دمحأ هاور

 هوحنب ةحلط نع مهلك ؛ يقهيبلاو «هحيحص) يف نابح نباو هجام نبا هاورو (حيحص) ٠-173535*-)124(

 .[ككانه ىضم] .«ضرألاو ءامسلا نيب امم دعبأ امهنيب امل :هرخآ يف نابح نباو هجام نبا دازو ؛هنم لوطأ

 ّيبنلا اون هن الث “ردع ينب مارف نأ : الش نب هللادبع نعو (حیحص نسح) (0) مسحب د مالم
 للك ئيبنلا ٌتعبف ةَحْلَط دنع اوناكف :لاق .انأ :ُةَحْلَط لاق .1؟مهيِفْكَي ْنَم» : هل ّيبنلا لاقف : لاق .اومّلْسأف لك
 لاق .هشارف ىلع ُتلاثلا تام مث َدهْشُتْساف رح هيف جرف ءاْمَب تعب من ٠ ءَدهْشْتساف مهد هيف جّرخن افن
 يذلا ُثيأرو ؛ْمُهَماَمُأ هشارف ىلع َتْيملا ثيأرف «ةّنجلا يف يدنع اياك َنيِذَلا ةئالثلا ٍءالؤه ُتْيَأرف' :ٌةَحْلَط

 :لاقف هَل كلذ ٌثركذف ءا ّىبنلا ُتْيئأف !كلذ ْنِم ينلخادف :لاق .ْمُه رخآ مهَلوأ ُتئأرو ؛هيلَي ًاريخأ دهشتشا

 هريبكتو هیبت بالتا يف مي نيؤم نب لج ع هلا دن لص ةحا نبل ؟كلق ن تر امو»

 .«هليلهتو

 وبأ هلصوو الم امك لاسرإ دمحأ دنع هلوأ يفو .«حيحصلا» ةاور امهتاورو «ىلعي وبأو ذمحأ هاور
 . هيف ةحلط ركذب ىلعي

ATTنضل  Na eRوهو سابعلا ىلع لخد ي يلا نأ :  

 ىلإ ًاناسخإ داد اني تلك نإ ء«ٌتْؤملا ٌنمَ ال !هللا ٍلوسر مع سابع اي» :لاقف ءَتْوملا ىّئمتف .يكتشي
 . (توملا نمت ال «كل ٌريخ ٌكتَءاسإ ْنِم ''0ْبَتْعَتْسَت ب ْرَخّوُت نإف ًائيسُم تنك ْنإو كل ريخ ٌكناسخِإ

 .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو ؛متأ وهو ؛_هل ظفللاو  مكاحلاو «دمحأ هاور

 ال» : ي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) (51)- 143 - ااا

 . (ةالصلا 5) يف كانه هنايب مدقت امك «دنسملا» نم تطقس (1)

 .[ش] . هللا لوسرل كلذ ركذ وأ» :(777/1) «دنسملا# عوبطم يق اهدعب ()
 : .[ش) . تاعبطلا رئاسو (۳۳۳ /۲) هدنسملا» نم بيوصتلاو ؛«اذكوا :(1737/4) ةيريئملاو لصألا يف ()
 يف امك هيلع بلغف ميذه همسا يشبح دبع هنضح اذه ًادعس نأل ؛ميَذُه دعس :ليق امنإو ؛ديز نب ميه دعس نب ةرذع وه 2

 .رهاظ أطخ وهو «ةلمهملا حتفب (ةرذع) : ةةرامعإ) ةعوبطم يف مقرر ««بابللا»

 ام هل دهشي نكل ؛ةصقلا كردي مل يعبات - داهلا نبا وهو  دادش نب هللادبع نأل ؛رهاظ ًالسرم هنوكو ؛ثيدحلا لوأ يف ينعي ()
 اهنإف «(3/1) ىلعي يبأ ةياور هديؤبو ؟. .ةحلط لاق» :دعب اميف هلوق كلذب رعشي امك ةحلط نع اهاقلت نكي مل نإ .هلبق
 .ملعأ هللاو «فلؤملا ركذ امك ةلوصوم

 . ةءاسإلا نع كعوجرب اضرلا بلطت :يأ 7
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 . «ةَبانإلا هللا هَقُرريو «دبعلا رّمُع لوطي نأ ةداغسلا ّنم َّنإو ؛ٌديدش عّلطَملا َلْوَه نف ؟ تملا ارم

 :يقهيبلاو رح داتسإب دمحأ ةاور

 ىّنمتي ال» ' :الاق ل هللا لوس َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حیخض) (۳۷) - ۳۳۹۹ - ۸

 د .هُبيْمَتَْي هلعلف انيس ااو ءُادزي لعل احم اًمإف ءَتْوملا مكذحأ

 . ملسمؤ «- هل ظفللاو  يراخبلا هاور

 طعنا تاما ل ياي لق نيو عب الو تزعل مكذحأ یکی ١ : ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 .«ًاريخ الإ هٌرمُع َنِمؤملا ديزي ال هّلإو «هّلمَع

 مكدحأ نمت د: : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حیحص) (۳۸)- ۳۳۷۰ ۹

 ةافؤلا تاك اذ | ينكوتو .« يل اريَحةأيحلا ٍتناك ام يتيح ملل : لي ليا دب الو اك هب لت ٌرِضل ٌتوملا

 1 1 .«يل ًارْيَخ

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 (هلضفو ‹فوخلا يف بيغرتلا) 0

AEنفك  CGعبس : لوقي اک هللا لوسر تحمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع  

 ينإ :لاقف لامجو ٍبِصْنَم ٌتاذةأرا ُهْنَعَد لجرو  :لاق نأ کک لال لال موي ل يف هللا مهل ظب

 `. هللا فاخأ

 ٠١[. /ةالصلا ا تو يراخبلا هاور

 ١954-41 -)١( لوقي ل هللا لوسر ٌثعمس :لاق امهنع هللا يضر ٌرمع ِنْبا ِنعو (فيعض) :

 اًملف ءاهأظي.ْنأ ىلع ًارانيد نيس اهاطغأف ٌةأرما هاف ٌهَلِمَع بند ْنِم ٌعّروَتي ال :ليئارسإ ينب ْنِم ٌلفكلا ناکا

 الإ هيلع ينلّمَح امو لمع ام ٌّلَمَع اذه َّنأل :ْثلاق ؟كيكْبُي ام :َلاقف «ْثكَبو ُْتَدَعَتْرا اهِسْفَن ىلع اهّدارأ

 اهَدْمَي هيصغأ ام هللاوو ءِكُتَْطْعأ ام كلف يِبَمْذا ءىرحأ انأف !هللا ةقاخم ّْنِم اذه تنأ َنيِلَمْفَت :لاقف .ٌةَجاحلا

 كلذ نم سانلا َبحَمف . لفك رََع دق هللا نإ :هباب ىلع ًابوتُكم حبضأف بَل نم تامف ًادبأ .

 .[باب-١ ىضم] . «دانسإلا حيحصا : لاقو مكاحلاو «هتسحو يذمرتلا هاور

 جرخخا ن للا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۲) - YTVY - كلف

 لاقف م ةَرْخَص م هيلع .ُتعّقوف « بج ىلإ اوؤجلف .ءامسلا مهتباصأف ٠ ؛مهلفأل نوداتري ْمُكَلْبق ناک ْنَميف ةَ ةثالث

 لاقف : . مكلامعأ يت رثْوأِب هللا اوعذاف ءهللا علا ءٌرَجحلا عقوو ءُرئألا اقع . :ضْعبِل مهُضْعَب
 يت اننا الج اهل ُتْلَمَجف ٠ «ٌّيلع ْتَبأف اهتبلطَف «يبِجْنُت د ةأرثا تاك هَ هنأ ملفت كنك و دا : محدَحا 0 عع

 , (4910/9) ؛ةقيعضلا» يف هنايبو «بارطضاو فعض هدانسإ يقو «ةدلقملا ةلهجلاو (؟10/١) يمغيهلا هغبتو !لاق اذك 0(

 مقرب ضم نطوم يف 'ةتبثم يهو «طق» :(104/4) «مكاحلا كردتسم» و (؟447) ؛يذمرتلا عماج» يف اهدعب (1)

 ''.[ش] :نيتفوقعم نيب كانه اهانعضو اذلو :(1514554915) مقرب رخآ نطوم نم تطقسو :(187-5579)
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 ُتلُث َلازف ءاّنع جفاف «ٌكباذع ًةيشخو ءٌكتَمْحر َءاجر كلذ تلف امّنِإ يأ ُملعت تنك ناف ءاهُتْكَرَت
 امهو امه اذإف ءامهئانإ يف امهل بْنَ ثدكف «ناتلاو يل ناك هل مذمت تنگ نإ ام ١ :رخألا لاقو

 « كباذع ةيشخو ءٌكيَمْحَر َءاجر كلذ ٌتلعف ينا ُمَلْعَت تنك ناف ءابرَش اظقِبتْسا اذإف ءاظَْيَتْسَي ىتح ُتْمُك نامئان
 ي ىلإ ليتف امد ارجأ 4 ُتزجأتسا يا ُمّلعت تنك نإ مل : ُثلاثلا لاقو . رجلا ثلث لاف ءانع ٌيوْفاَف
 فرجا بّلطي ءاج ّمُث ءلاملا "' ”لك ْنِم زاص ىّبح هيلع اهُتّكَوف هذخاي ْمَلو ٌطختف ًارْجأ ةئبطغاف ءراهنلا
 كشر ءاج كلذ ثلمف يلا لمت تنك نإ الا ا الإ هلأ مل تن ولو هلك اذه ْذُخ تلقف
 . (َنوّشامتي اوجرخو جحا لازف ءاّنع ٌجُرْفاف كباذع

 [نبا] ثيدح نم امهريغو ملسمو يراخبلا هاورو ١[. /ربلا 17 ىضم] .«هحيحص» يف نابح نبا هاور
 ١(. مقرب) مدقتو «هوحنب رمع

AYفرب ُلُجر ناک» : لاق لَك يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (خيحص) (0 - ماسالا“ د  
 هللاوف «حيرلا يف ينو م «ينونحطا م د ,ينوقرخأف ثم م انأ اذإ : هيل لاق ؛ٌتْؤملا هرّضح املف ءهِسْفَن ىلع
 كيف ام يعّمْجا :َلاقف ضزألا هللا ٌرمأف I ey بدعي يلع هللا ردق نل
 « كام : لاق وأ  !ٌبر اي كيش : لاق ؟ٌتْعَنَص ام ىلع ٌكلمَح ام :لاقف ءٌمئاق وه اذإف « «ثّلعَتَف ء[دنم]
 . ل رفع

 اود مَ ءهوقرحف تام اذإ : هلل طق ةنسح لمعي ْمَل ٌلجر لاق» :لاق ب هللا ٌلوسر َّنأ :ةياور يفو
 تام اًملف «َنيمّلاعلا َنِم ًادحأ هذي ال ًاباذع ندعي هيلع هللا رق نمل هللاوف ءِرْحَبلا يف ُةَفْضنو بلا يف هن
 ؟اذه َتْلَمَق مل :لاق ّمُ هيف ام "اَعَمجَق حلا ّرمأو «هيف ام حمجف بلا هللا ماف مُهَرمأ ام هب اول ٌلجرلا
 .؛هل ىلاعت هللا رفع .ُمّلْعأ َتنأو !ٌبر اي َكِتيشَح نم : :لاق

 .هوحنب يئاسنلاو كلام هاورو . لسمو يراخبلا ور

PTV SASSمكلبق ناك ًالجر لإ : : لاق ل يبنلا نأ ؛هنع هللا يضر ليعس يبأ نعو (حيحص) (4)-  
 اذإف طق اريخ لمآ ْمَل ينإن : لاق .بأ ريخ : اولاق ؟مكل تنك پآ يآ :رضُح امل هينّبِل لاقف ءآلام هللا هّسَعَر
 ؛لاق ؟كّلمَح ام :لاقف ؛هللا ُةَممجَت ءاولعُتُف « ٍفصاع موب يف ينوُرَذ 1 «ينوقحشا ّمُ ٠ "يروا ب

 . مدقت اممو ؛دراوملا» نم بيوصتلاو ء(لاملا كلذ تراص) : لصألا )0(
 كيصاعم ىلع أرجأ دحأ الو ياكل عا دعا كل نكي مل اير ا :لاق» :يردبلا دوعسم يبأو ةفيذح ثيدح يفو ()

 دنسب -1١9( ۸) ؛ءاعدلا» يف يبضلا ليضف نبا هجرحأ .«هل رفغف «يدبع نع اوزواجت :هللا لاقف ءوجنآ نأ توجرف « ينم
 )۳٤٥۲(. «يراخبلا» يف هلصأو ؛ حيحص

 يف جرخم ثيدحلاو ؛«أطوملا» و «نيحيحصلا# يف امل فلاخم أطخ رهو !ةثالثلا ةعبط يف اذكو ء(عمجبي نأ) :لصالا 290
 )٤۸ ۳١(. !ةحيحصلا»

 :ةءايبثألا» رخآ يف يراخبلل ىلوألاو- ؛لصألا يف تناك ءاطخألا ضعب هنم تححصر 4۷(٠ /۸) هل ةيناثلا ةياورلاو :تلق (6)
 . هنم ةدايزلاو
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 . اهتّمحرب هاملت . كفاح

 1 . ملسمو يراخببلا هاوز

E aا هانعم :'دیبع وبأ لاق .  

 لجو َّنَع هللا ٌلوقي» : لك عيبا لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فیعض) (1) ۱

 . اقم يف ينقاخ وأ ءًامؤي ير ْنَم رانا َّنِم اوجرخأ

 ©"! بيزغ نسح ثیدح» : ينمرتلا لاقو «يقهيبلاو يذمرتلا هاور
YFVe EAN |لع هللا لقي : لاق لو هللا لور نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) -  

 ْنِم اھکرت نإو ءاهلثمب اهوبتاف اهلمع ناف « GE E E : لجو

 . ثيدحلا «ةنسح هَل ل اهوبتكاف يلجأ

 نم : 3 :"َياَرَج نم اهكرت امّنإ ءًةنسح هَل اهوبتكاف اهكرت ْنإ» : ملسم ظفل يفو .. ملسمو يراخبلا هاوز
 0 : .[۸ ثيدحلا /١]*صالخإلا» يف همامتب مدقتو . يلجأ

PFV AYهّبر نع يوري اميف ؛َِي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (5) -  

 اذإو م ةمايقلا موي هنأ ايندلا يف ينفاخ اذإ «نيتمأو نيَثوخ يدبع ىلع عمجأ ال يترعو» : لاق هنأ ؛العو الج

 ! كلي رخآلا يف هُئْفخأ ايندلا يف ينتمأ

 : . ؛هحيحصال يف نابح نبا هاور

 قاخ نم: لوقي كو هللا لوسر ٌتعمس : لاق اض ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۷)- PFVY شخ

 : . نجلا هللا َةَمْلِس نإ الأ ءةيلاغ هللا َةَمْلْس َّنإ الأ «َلِزئَملا غلب جلا ْنَمو جلد

 . ؟نسح ثيدحا : لاقو يذمرتلا هاور

 ىلإ ةلولشلا فوخلا همزلأ فاخ نم ذأ : ثيدحلا ىنعمو .ليللا لوأ نم زاس اذإ : لادلا نوكسب (ّجلدأ)

 . قئاوعلاو عطاوقلا نم ًافوخ ةحلاصلا لامعألاب ةردابملاو + ةرخآلا

 ةيدح تاد راصلالا نِ نتف نا ع هللا يضر دعس ن لهس نعو (فيمض) 010 - 14+44

 الف «ٍتيبلا يف ٌهءاجف ل هللا لوسرل كلذ ٌركُذف ءِتْيَبلا يف كلذ ُهسّبَح ىتح رانلا ركذ دنع يكي َناكف هللا
 راس

 . هَدبَك لف قّرَقلا نإ ؛ْمُكَبِحاَص اورج : للي ييبنلا لاقف: نيم رخو لكي بلا ةع هيلع لحد

 يف روبزملاو ايوب قا را هرم ءأطخ وهو «ةديبع وبأ» :(۱۳۸/4) ةيريتملاو (۳۱۸/۳) ةقباسلا ةعبطلا يف (1)

 .[ش] .(۱۷۰ /۱) «بیرغلا» هباتك

 تلا لال اینم عضاوم يف يدنع جرخم وهر «سلدم هنإف ؛(ةلاضف نب كرابملا) ةنعنع الول لاق امك نسح وه :تلق _ )١(

KEDE 

 أا مدت الاف ملسم طفل لمل انه اهتعضر ؟ملسم و راخپل: دلو بقع لصألا يف ةلدجلا هذه تناك 4فرفز

 ٠ HEGE 1/۲) «نابح نبا حيحص» يف امك «ةمايقلا موي هئفخأ» هباوصو ١۳۸( /6) ةيرينملا يف اذك )4(
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 . "داتسإلا حيحصا :مكاحلا لاقو .هريغو هقيرط نم يقهيبلاو مكاحلا هاور

 ثيدح نم يناهبصألاو «؟نيفئاخلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاورو (ادج فيعض) (4) ٠-١959

 .[۷ /انه ايضم] ًاضيأ سنأ ثيدحو ءهانعم نم ًابيرق «ءاكبلا» يف سابع نبا ثيدح مدقتو : ةد

 عطق :يأ ؛ةمجعملا لاذلابو ماللاو ءافلا حتفب (هدبك ذلق) و .فوخلا وه :ءارلاو ءافلا حتفب (قّرقلا)

 .هدېک

 هنع هللا يضر ىفوأ نب ٌةرارُر انّمأ :لاق ميكح نب زهب نعو (حيحص فوقوم ح) (8) - لال م
 0 ص

 .ًايم رخ ؛روقانلا يف رقث اذإف» :غلب املف .«رثدملا» :أرقف ؛(ريشُق ينب) دجسم يف

 . فانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ُمَلْعَي ول» :لاق نكي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (4) - ۳۳۷۹ ۔_ ۱

 هتنج ْنِم طنق ام ةَمحرلا ّنِم هللا دنع ام ٌرفاكلا ُمّلْمَي ولو ّدَحأ ِهِنَّدجب ٌممط ام ةبوقعلا ّنِم هللا دنع ام ُنمْؤملا

 .؟[دحأ]

 ور

 !ٍلهاك ابأ اي» : ل هللا لوسر يل لاق : لاق هنع هللا يضر لهاك يبأ نعو (ركنم) ۲ ۱۹٩۸ )٥(

 تومي موب نمي الو ء«َكبْلق هللا ايخأ» :لاق . هللا ٌلوسر اي ىلب :ٌتلق .«؟هسْفَت ىلع هللا ٌهاضَق ٍءاَضَقِب َكريخأ الأ

 ْمّلعا .ةبذُه هنم ُرانلا لكأت الو «ٌةقاخم هبل يف ناك ْنَم ىلع علا تر بضع هَل هن |ٍلهاك ابأ اي ْمَلعا كند
 اي ْمّلعا .ةّمايقلا موي ُهَتَرْوع رْْسَي نأ هللا ىلع ًاّقح ناك ؛ةينالعو ارس هللا ّنم ًءايح ةَتَروع رس ْنَم هلآ !لهاك ابأ اي
 . ةمايقلا موب ُةَيِضْرُي نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛اهّدوجُّسو اهعوكر مِنّي ىح هلق ةالصلا ٌةوالح لحد ْنَم هلأ ! لهاك ابأ

 لوق امأو )٥۳٠١(. ؛ةفيعضلا# يف جرخم وهو .«عوضوم هبش ربخلاو» :لاقو «هتارر ضعب ةلاهجب يبهذلا هدر :تلق )1١(
 اهيف عقي مل يتلا ماهوألا نمف ؛هحيحصت ىلع مكاحلا قفاو يبهذلا نأ :(777/1) «يتاهبصألا بيغرت» ىلع قلعملا

 ! !ةثالثلا نوقلعملا

 . كانه جرخم وهو ءايندلا يبأ نبا قيرط نم (585 /۲۲۷ )١/ هجرخأ يناهبصألا :تلق (۲)

 «هنع (185 /5) «ردلا» يف يطويسلا هاكح الو «حيحصتلا اذه (20/7) «كردتسملا» نم ةعوبطملا ةخسنلا يف سيل : تلق (۳)

 هيف ؛تاقث هلاجر ؛نسح هدانسإو ءايندلا يبأ نبا قيرط نم هاورو 229179 )07١/١/ «بعشلا» يف يتهيبلا مكاحلا نعو

 ملو 402١6١ /۷) دعس نبا تاقبط» يف عقو باوصلا ىلع اذكهو «يريشقلا وهو ؛ىنثملا نب (ثايغ ىلإ هيف فرحت  باتع)

 دئاوز» يف دمحأ نب هللادبع هجرخأو .«هنئسا يف هرأ ملو «يذمرتلا ىلإ اذه هرثأ اورعو ۰ عمج هنع یور نکل ءدحأ هقثوي

 نسح ميكح نب زهبو .(؟95 /۱۹) «بیذهتلا» يف يزملا هقيرط نمو «(۲۹۸/۲) ؛ةيلحلا» يف ميع' وبأ هتعو )۲٤۷(« «دهزلا

 يف ًاضيأ هللادبعو «(535/4) «هتاقث" يف نابح نبا دنع .ناوكذ نب نوع همساو  باصقلا بانج وبأ هعباتو ءثيدحلا
 حيحص هدانسإو .هنع يسيقلا دلاخ نب ةبده قيرط نم «دئاوزلا#

 يف يراخبلا هاورو» :يجانلا لاق «هلثم (دراوم ؟07٠5) هدحيحصا» يف نابح نباو (577”7) يذمرتلا هاورو :تلق )٤(

 حيحص» ىلإ عجريلف هظفل ىلع فوقولا ءاش نمو )١175(« «ةحيحصلا يف جرخم وهو .هوحنب هركذ مث .٠٠ . .ثيدح
 . (ةيعرشلا ىلوألا ةعبطلا )٠۷١۹- مقر اريغصلا عماجلا
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 E OA ا و ادب رار قمنا ناهؤت م هنأ !لهاك ابأ اي َّنَمَلْعا

Aاح ناك ؛ناضمر ره مَ مآ الث رش لك نِ ماص نم هلا الهاك ابأ اب ّنمَلْعا  

 نأ هللا ىلغ ًاقح ناك ؛ سالا نع ُهاذأ تفك ْنَم هلا !ٍلهاک ابأ اي َنَمّلْعا .ربكألا ٍَطملا موي وُب نأ هللا ىلع

 موي يضرب نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ًانيمو اي هّيدلاو رب ْنَم هلأ 0 ابأ اي َّنَمَلْعا .ربقلا ٌباذع هنع فكي

 هری نیم اناك اذإ هْيَدلاو ٌرَبَي فيك : تلق . «ةَمايقلا

 ا ."يدلاو بسيف ِدَحأ ٰيَدلاو ّبْسَي الو امی الو ءامهل َرْفَْتْسَي نأ امُهُرِب١ : لاق

 ْنَم هلا !ٍلهاك ابأ اي.َنمَلْعا . ءءايبثألا ٍءاَقَقُر ْنم ُهَلَعْجي نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ اهلوُنح دنع هلام ةاكز ىَدأْنَم هنأ

 هلا !لهاك ياما بوت ةقايقلا موب ةازيم لِي نأ هللا ىلع ًاّقح ناك ؛هتائيس هدنع ْتَمْشعو :هئانَسَح هدنع تلق

 ْنأ هللا ىلع ًاّقح ناك ؛لالح ْنِم مهمو هللا رم ْمهيف ٌميقي .هليمي ْتَكَلَم امو ِهِدَلَوو هتأرما ىلع ىَعْسَي نم

 ثالث ةليل لكو] «ٍتاّرم الث موب ّلك يلع یلص ْنَم هلا !ٍلهاك ابأ اي َنمّلها . مهتاجّرَد يف ِءادهّشلا عم ُهلَمجِ

 هنأ !ٍلهاك ابأ اي ٌنملعا . مويلا كلذو ةليللا كلت هبونذ] هل رفغي نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ يل ًاقوشو يل ًابح [ثازم

 : لوح بونذ ةرم لکب هل رفغي نأ هللا ىلع ًاقح ناك ؛ هب ًانيعتسم هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم

 ملعأ هللاو .هضعبل دهشي ام باتكلا اذه نم عضاوم يف مدقتو ءركنم هتلمجب وهو «ينازبطلا هاور

 00 1 . هلاحب
 ام َنوَُلْعَت ول» :لاق لي يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (فيعض) (5) 1955 - ۴

 ال وأ َنوُجَْت َنوُردَت ال .هللا ىلإ نوراجت ِتادُمُصلا ىلإ مُتْجَرَحَلو .اليلق ْمُتْكِحَضَنو ا ملفا
 : 1 : .انوَحْنَت

 .)[دانسإلا حيحصلا :لاقو مكاحلا هاور

 | ' .نوثيغتستو نوُجضت : يأ ؛ةحوتفم ةزمه امهدعب ميجلا ناكسإو قوف ةانثملا حتفب (نورأجت)

O PPA _ Actىَلَع ىتأ لَم» :ة هللا وسر ارق : لاق هنع هللا يضر دذ يبأ  
 امسلا ٍتطأ ءَنوُعَمْشَ ال ام ٌعَمْسأو ّنْوَرَت ال ام ىرأ يّنإ) :لاق مث : ءاهَمَتَح ىنح «ِرهَدلا َنِم ٌنْيح ٍناسْنإلا
 ْمتَكِحَصل ْمَلعأ ام نومّلعت ول هللاو هل دعاس هنج عشار كلم الإ مق حرم اهيفبام ءّطبت ْنأ اهل َّقُحو

 تول هللاو هللا ىلإ نوراجت تادمُصلا ىلإ متُجرخلو e الح ءالیلق

 . اًدْضْعُت ةرجش يئآ

 . 15 /ةالصلا 5) «حيحصلا» يف ىضم ءّنسنأ ثيدح نم دهاش اهل ةرقفلا هذه ()
 . (؟ /ربلا -۲۲) ًاضيأ "حيحصلا» يف مدقت ءورمع نبا ثيدخ نم دهاش اهل بسلا ةلمج )( ٠

 .(۷ /ءاعدلا )١5 مدقت اميف ثيدحلا ىلع قيلعتلا رظنازو «1ةلاجعلا» و ؟يناربطلا» نم ةدايز )0

 ,(5501) ثيدحلا تحت ؟ةحيحصلا" يف جرخم وه 00

 الا :هرخآ نود,ءريغل حيحص ثيدحلا نكل !!نسح# : اولاقف ةلهجلا امأو :(5705) «ةفيْغضلا» يف هتنيب امك أطخ وهو :تلق (9)
 1 .رذ يبأ نع هل دهاش انه «حيحصلا» يفو ءةمث هتحضوأ امك .٠٠ . .نوردت
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 .«عباصأ عبرأ عضوم اهيف ام» :لاق هنأ الإ ؛يذمرتلاو راصتخاب يراخبلا هاور

 .«دانسإلا حيحص» :لاقو هل ظفللاو - مكاحلاو

 ناك اذإ امهوحنو لْخّرلاو بتلا توص وهو : (طيطألا) نم ةلمهملا ءاطلا ديدشتو ةزمهلا حتفب (ْتَطأ)

 مضب (تادٌعّصلا) و . تّطأ ىتح اهلقثأ نيدباعلا ةكئالملا نم اهيف ام ة ةرثك نم ءامسلا نأ :هانعمو . هلّمثي ام هقوف

 . تاقرطلا يه : نيتلمهملا نيعلاو داصلا

 ُتْعِهس ام ٌةَبَطَح ل هللا ٌلوسر بطخ :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (11)- 841 - ۵

 مُهموجو هلك هللا لوسر باح ىطغق .«ًريثك ْمعْيكَبلو «اليلق ْمُتْكِحَصضَل ملأ ام َنوُمَلْمَت ول» :لاقف َّطَق اهم

 . نین مهل
 . ملسمو يراخبلا هاور

 ٌرانلاو ُةَنجلا يلع ْتَضِرُع# : :لاقف بطخف ءٌءْيش هباحصأ نع كَ هللا لوسر غلب : :ةياور يفو (حيحص)

 باحصأ ىلع ىنأ امف .«ًريثك ْمُْيكَبلو ًاليلق ْمُتْكِحَصَل ُمّلْعأ ام ن ادت ولو «رشلاو ٍرْبَخلا يف مولا َرأ ْمَلف

 .نينَح ْمُهَلو مُهَسوؤر اوُطَغ هم دس موي ل هللا لوسر

 . فنألا نم توصلا راشتناب ةنغ عم ءاكبلا وه : : نون اهدعب ةمجعملا ءاخلا حتفب (ُنيِنَخلا)

 هللا لوسر لاق : نداق هع هللا يضر ٍبلطملادبع نب سالا نع يړژو (فيعض) 010 ۱۹۷۰ 6

 . هاهُقَرو ٍةَسيايلا ةرجشلا ِنَع ٌتاحَتي امك هُبونذ نع ْتّناحت ؛ هللا ةشخ ذخ ْنِمادبعلا دلج رشق اذإ» : يك

 .[۷ /انه ىضم] . يقهيبلاو .«باوثلا باتك» يف خيشلا وبأ هاور

 اهبف ناك ام عقوق ؛خيرلا ٍتججاهف رج تنيك هللا لوسر حماس ولُج انك :لاق يقهبلل ةياور يفو

 هللا : موقلا لاقف . ؛؟ةرّجشلا هذه لَم ام» : هللا ٌلوسر لاقف ءرضخأ يرو نم ناك ام يبو ءرخن يرو نم

 . «هّناََسح هل تّيَقبو «هبونذ نع ْثَعََو ؛ لجو رع هللا ةيشَخ دخ نم عشقا اذإ نمؤملا لم : :لاقف . .ْمَلْعأ ةلوسرو

 هين ىلع لجو رع هللا َلّرْنأ اگل :لاق امهنع هللا يضر سابع ِنْبا ٍنَعو (فيعمن) (۸) - ۱۹۷۱ ۷

 ني هللا ٌلوسر اهالت < ««ةراجحلاو ُسانلا اهدوقو ًاران ميو مكا او اون يذلا اه اي : ةيآلا هذه دي

 هللا ٌلوسر لاقف . كتب وه اذإف ؛هياُف ىلع هدي يلا عّضوُف لع ابشع ئتف رك ؛هياحصأ ىلع موي َتاذ

 امّوأ» :لاق ؟اننْيَب ْنِمأ !هللا لوسر اي : هّباحْصأ لاقف .ةّنجلاب ُهَّرَشَبَف ءاهلاقف . «هللا الإ هلإ ال : لق !ىتق اي» : هك

 .«ةفحتلا» يف يملا ظفاحلا عينص كلذ ىلع لدي امك ؛رذ يبأ ةيلور نم ءيش ثيدحلا اذه نم هل يلف «مهر اله :تلق )١(

 ةشئاع ثيدحو «هدعب يتالا سنأ ثيدح لثم «ةباحصلا نم هريغ ثيدح نم ةآريثك متيكبلو . . . متملع ول» :هلوق هنم هل معن

 يراخبلا فذح بجيف» : لاقو يجانلا هنع بجعت كلذلو ؛(3507) «يراخبلا رصتخم# يف تكش نإ هرظنا . فوسكلا ةبطخ يف

 ١ . اهتم

 .رانلا يف مويلا هتيأر امم رثكأ ًارش الو ؛ةنجلا يف مويلا هتيأر امم رثكأ ًاريخرأ مل :يأ (۲)

 نطوم يف امك .هانتبثأ ام :داوصلاو !فيرعتلاب «ةرجشلا» ٠٤١(: /4) ةيرينملاو (!فيعضلا» "هال /۲) ةقباسلا ةعبطلا يف (۳)

 .[شل . (۸ ۰٤/٤۹۲ /۱) «يقهيبلا بعش» و ء(۲٤۱۹-۷۸۸٤) قباس
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 ا .2!؟4ديَصو َفاََخَو يماقم فاح ْنَمِل كلذ : ىلاعت هّلوق ْمُتْعِمس

 0 . [كانه ىضم] . لاق اذك .«داتسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 نم : كو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ةلئاو نع يورو (ركنم) (9) - 1617 414

 .0ٍعْيَش لک نم هللا هَقَّوَح ؛هللا یخی ْمَل ْنَمو ءءْيش ّلك هنم هللا َفّوَح ؛ لجو رع هللا فاخ

 . ركنم هعفرو ««باوثلا باتك» يف خيشلا وبأ هاور

 (توملا دنع اميس لجو زع هللاب نظلا نسحو ءاجرلا يف بيغزتلا) ٠١
PPAY fAهللا لاق» :لوقي لكك هلا لوسر ُتعمس : :لاق هنع هللا يضر سنأ نع (هريغل ح) (1)  

 ثقب ول !مدآ نبا اب . يلابأ الو كيف ناک ام ىلع كل ترف يتَجرو يتوعد ام ك مآ نبا اي : ىلاعت

 م اياطَخ ضرألا بارق يتتيتأ وَ امت نب اب ."1يلابأ الو] كل ترق يترفغتسا مث ءامسلا َنانَع كون

 0 .«ةرِفغَم اهبارقب كيال ايش يب كرش ال يتتيقل

 .«نسحن ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . 1511 /ركذلا ١4 ىضم] ءاهألم براقي ام وه : رهشأ اهمضو «فاقلا رسكب (ضرألا بارق)
 ٍتوملا يف وهو باش ىلع لخد ل ّيبنلا نأ : ًاضيأ سنأ نعو (حيحصأ نسح) (۲) - .PFA كول

 ٍناَعِمِتجَي الا : ةا هللا لوسر لاقف «يبونُذ فاخأ يّنإو 1هللا وسر اي هللا وجرأ : لاق . 1؟كلّدِحَت فيك» :لاقف

 : . «ٌفاخي امم ُهَتَمأَو وجني ام هللا اط الإ نِطْوَملا اذه لَم يف ٍلبع لق يف

 ناميلس نب رفعج ةياور نم مهلك ؛ايندلا يبأ نباو هجام نباو بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 E ج عام قود ارج ا نع وا :(ظفاح لاق) . سن نع تباث نع يعبّضلا

 . «هريغو ينطقرادلا هيف ملكتو ؛يئاسنلا
 تش ن .:اک هللا لوس لاق :لاق هنع هللا يضر لج نواعم نعو (ُيفيعض) (1)- 189/80 ۱

 HE انلق . «؟هل نولوقي ام نَا امو ؟5 ةتابقلا موي يتيم لجو رع هللا لوقي ام وأ ام مكن

 انؤجر : نولوقيف 4 :لوقيف .انّبر اي معَ : :نولوقيف ؟يناقل مح أ له : ٌنينمؤملل ٌلوقي لجو رع هللا نإ : لاق

 ر مكإ تجول :لوقيف هَكَتَرِفْغَمو كَوْفَع

 .رْحَر نب هللاديبع ةياور نم دمحأ هاورأ

 يف تمدقت ًادج ةريثك ثيداحأ بابلا يفو «هريغو راغلا ثيدح هلبق بابلا يف مدقتو» :(ظفاحلا لاق)

 : .(486) ؟ةفيعضلا» يف جرخم وهو : تلقا ()

 5500007 هريغصلا عماجلا» يفو ءمدقت اميف عقو كلذكو ؛(كنم) :نيقلعملا ةثالثلاو ةرامغ ةعوبطمو لصألا قفز

 محبا ىو ثيدح عم جرخم وهو ؛رذ يبأ تيد نب هل دهاشلو «هریغو (765) «يذمرتلا» نع القت هانتبثأ

 8 . هللا همحر يجانلا أطخلا اذه ىلع هبن دقو «(119)

  مدقت اممو «يذمرتلا» نم اهتكردتساو !ةثالثلا ةعوبطم نمو لصألا نم تطقس قفرفز
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 مل امهجئاتنو امهمزاول يف بيهرت وأ بيغرت يه امنإو «ءاجرلاو فوخلا لضفب حيرصت اهيف سيل باتكلا اذه
 .«ءاش نم هبلطيلف «كلذ دع

 رع هللا لاق» : لاق هنأ ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حیحص) (۳)-۳۳۸۴- 7

 . ثيدحلا «ينُرُكذي "'7نيح ُهعَم انأو «يب يدبع ٌّنَظ دنع انأ :ّلجو

 1١. /ركذلا ١5 ىضم] . ملسمو يراخبلا هاور

 نس نم ّنظلا ٌنسح» : لاق ةا ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (7)- 1917/4 - ۳

 1 . (ةدابعلا

 َنْسْح َّنإ» :لاق امهظفلو مكاحلاو يذمرتلاو «- امهل ظفللاو  «هحيحص» يف نابح نباو «دواد وبأ هاور
 . "هللا داع نْسُح ْنم هللاب نقلا

  - ATEضر -)٤( لوقب ماّيأ ةئالثب هتْؤم لبق ةي ّيبنلا عمس هلأ : هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) :

 «ٌلجو رع هللاب ّنظلا ْنِسْحُ وهو الإ مكُدحأ نومي الل .
 . هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور

 ةلثاو ُتيِقّلف ءدّوُْسألا ِنْ َديِزَيِل ًادئاع ٌتُْجرخ :لاق رضنلا يبأ نايح نعو (حيحص) (0) 85-6
 ىتح ٌهَلئاَو لاف يلإ ٌريشُي لعجو هدي طسب َهَلثاو ىأر اًملف ءهيلع انْلَخدف ,ُةَتايِع ٌديري وهو عَّقْسألا ّنْبا

 هللاو هللاب نط : لاق ؟هللاب كّنظ فيك : :ةلئاو هل لاقف هِهْجَو ىلع امُهَّلَمِجف «ةلثاو ْيّفَكِب ديزي ذخأق «ءسْلَج

 َّنَظ نإ «يب يدع يغ دنع انآ :العو لج هللا لاق» :لوقي لي هللا ٌلوسر ُثعمس ينإف رشا :لاق ؛ٌنَسح
 . «هلف ارش َّنَظ نِإو ُّهَلَق ًاريخ

 . يقهيبلاو ««هحيحص» يف نابح نباو «دمحأ هاور

 دبع ُنِسْحُي ال !ُهريغ هلإ ال يذَّلاو :لاق دوعسم ْنِب هللادبع نعو (فوقوم فيعض) (۳) - 1978-15
 . هدي يف ٌريخلا َّنأب كلذو ءهّنَظ هاطعأ الإ ؛ ّنظلا هللاب

 .دوعسم نبا كردي مل شمعألا َّنأ الإ ؛«حيحصلا» ةاور هتاورو ءًافوقوم يناربطلا هاور

 رع هللا رَمأ» :ةله هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ١ (فيعض) ( - 14۷ غم

 وع هللا لاقف ٌْنَسَحَل كب يّتَظ ناك نِإ !ٌبر اي هللاو امأ : :لاقف َتَعَتلا اهتْمَش اهِتفَش ىلع فقو اًّملف ءرانلا ىلإ دبعب لجو

 يب ىديع نط نن او ا لجو

 r 2) ريره يبأ نع -.هّمسي مل تماصلا نب ةدابع ِدَّلَو نم لجر نع يقهيبلا هاور

 امأو ««نازیملا يف امك عساو نب دمحم ريغ هنع وري مل ؛ةركن وهو «(راهن نب - ريتش لاقيو - ريمس) عيمجلا دنع هيف :تلق )١(
 . )١٠١١( «ةفيعضلا» يف جرخم وهو !اوبذكو !«هدهاوشب نسحا :اولاقف ةلهجلا

 . يراخبلل وهو «(اذإ) :مدقت اميف هظفلو ءملسم ظفل تبثملاو ؛(ثيح) :لصألا (؟)

 )٠٠١١(. «ةفيعضلا» يف وهو :تلق (۳)

51” 



 اهمدقتي امو زئانجلا باتك 26

 (ةيفاعلاو وفعلا لاؤس يف بيغرتلا) ١-

 لوسر اي ' : لاقف قي يلا ىلإ ًءاج الجر نأ : هنع هللا يضر سنأ نع (فيعض) (۱) - ۱۹۷۷ 4834

 اي: لاقف يناثلا مويلا يف هاتأ مث . 'ةرخآلاو ايندلا يف ةافاعملاو ؛ةيفاعلا كبر لسا : لاق ؟ٌلضفأ ءاعدلا يأ !هللا

 اذإف» : لاق كلا لقال لاق ؛ثلاثلا مويلا يف هاتأ مث ًّئ .كلذ لم هل لاقف ؟لضفأ ءاعدلا يأ !هللا لوسر

 فاد < ةّرخآلا يف اهتيطعأو ايندلا يف ةّيفاعلا تطأ

 لاقوأ . «سلأإ نع نادرو نب ةملس ثيدح نم امهالك ؛ايندلا يبأ ن تل «٠ هل ظفللاو  يذمرتلا هاور

 ش 2![بيرغ] نسح ثيدحلا : يذمرتلا

  0 YAY EANردصلا ركب وبأ ماق : اا رس 1

a a لاقف «ىکب ّمُث «ٍربثملا ىلع ِلَّوأ ماع ی هللا ٌلوسر انيف ماق :لاقف ىكب مث ربنملا 

 ةيفاعلا َنِمارَْخ نيقيلا دعب طب ْمَلادحأ ناف . :

 نم يئاسنلا اورد: «بيرغ نسح ثيدحا :لاقو .ليقع نب دمحم نب هللادبع ةياور نم يذمرتلا هاور

 : ."”حيحص هديناسأ دحأو ةباحصلا نم ةعامج نعو ءقرط

 ا : ل هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حجيحص) (۲) - ۳۳۸۸ - ۰

 .«(ةرخآلاو اينُدلا يف ًةافاعُملا كلاس ي يا للا “نم لَضْنأ دبعلا اهب وعدي

 . دیج دانسإب هجام نبا هاور

4A1اي ؛لاقف لي لا ىتأ الجر نأ : هيبأ نع يعجشألا كلام يبأ نعو (ححص) (۳) - ۳۳۸۹ -  

 ْعَمْجَيو - (ينقُرراو «ينفاعو ءيتْمَحْراَو « يل ْرِفْغا ّمّهَللا) : يلق» : لاق ؟ي ير ٌلأسأ َنيح ُلوقأ فيك !هللا لوسر
0 
 . «كَتّرخاو لابد كل هَمْجَت ءالؤه ناف  َماهّبإلا الإ ُةَعباَصأ

 : . ملسم هاور

F4 _ AVYسابع ايلا : ل بتلا لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع ن نبأ نعو (حيحص نح(  

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم دهاش اهل ةافاعملاو ةيفاعلا لاؤس يف ىلوألا: ةلمجلا نكل ءفيعض ةملس :تلق )١(

 نمو !«هدهاؤتشب نسحلا :اولاقف ةلهجلا امأو .(؟1489) ؛ةاكشملا» رظناو «هريغو (419) «ضورلا» يف جرخم « حيحنص دنسب

 نع مهلوق اوزيمي ملف ٠(فيعض .«نادرو نب ةملس هدانسإ يفو «بيرغ نسح :لاقو# .: يذمرتلا نع اولاق مهنأ مهلهج مامت

 !!ىرخأب وأ ةقيرطب يذمرتلا لوق
 قبس فلؤملا نم نسج ريغ فرصت وهو )۳١١۳(« «يذمرتلا» نم بيوصتلاو غ(ماق هنأ هنع هللا يضر ركب يبأ نعو) : لصالا 2

 !اطخلا اوتبثأف. مهتداعك ةثالثلا كلذ نع لفغو «هريغ هل '

 ق كا ذ يسدقملا ءايضلا اهضعب جرخو «(۲۲۲ /۲) «ليلغلا ءاورإ' يف ف اهضعب تجرخ دقو :تلق ۰ (۳)

 يف الو لب ء(هجام نبا) يف اهل لضأ ال هنأل اهتفذحف . . اةياور يفو .ةيفاملاو وفعلا كلأسأ ينإ مهلا" :لصالا يف انه :تلق )5( ٠
 '!اهوتبناف ًاضيأ ةثالثلا اهنع لفغ دقو ؛2114) ؛ةحيحصلا# يف جرخم وهو طق هنأ ام (هجام نبا) دنع امنإو «هريغ

 لضم



 . «ةيفاعلاب ءاعدلا نم ْرثُكأ !ّينلا ّمَع

 . ؟يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

14YA - SAVYَنيِب دري ال ءاعدلا» : اک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعبض) (۲) -  

 .ةرخألاو ايندلا يف «ةيفاعلا هللا اولساا : لاق ؟هللا لوسر اي ٌلوقن اذامف :اولاق ."ةّماقإلاو ناذألا

 .[7 /ةالصلا_5 ىضم] .«نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 ًائيش هللا َلْعُس ام» :لاق قي يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (۳) - ۱۹۷۹ - ٤

 . (ةّيفاعلا ّنم هيلإ ٌبحأ

 حيحص» :لاقو ثيدح يف مكاحلاو ءايندلا يبأ نبا هاورو .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 نع  ثيدحلا بهاذ وهو  يكْيَلُملا ركب يبأ نب نمحرلادبع قيرط نم مهلك هوور» :(ظفاحلا لاق) !«دانسإلا

 . ؟هنع عفان نع ةبقع ني ىسوم

 نإ َتْيأرأ !هللا لوسر اي :ٌُتلق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (0) 741 64

 .«(ينَع ٌفغاف ؛ّوْفَملا بحت و ٌوْفَع كّنإ هللا : يلوق" : لاق ؟اهيف ٌلوقأ ام ؛ رذقلا هليل ٌتملع

 اک راع يحس اقر یاو ی نس ر یا هاو

 (ىلتبم ىأر نم نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) -؟
 ْنَم : لاق ةه هللا لوسر َّنأ ؛ ؛امهنع هللا يضر ةريره يبأو رمع نع (هريغل ص) (1) - معو د ماك

 7 ؛ (ًاليضْفَت قلَخ نمم ريثك ىلع ينلّضَقو هب َكالَتبا امم ينافاع يذلا هلل ٌدمحلا) :لاقف ِءالب ٌبحاص ىأر
 . ؛ءالبلا كلذ ُهْبِصُي

 .«بيرغ نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 .”رمع نبا ثيدح نم هجام نبا هاورو (هريغل ص) (7)- 7741

 ,هلام وأ هسفن يف يلتبا نمل اميس ربصلا يف بيغرتلا) -؟

 (هرصب دقف نميف ءاج امو ءىمحلاو ضرملاو ءالبلا لضفو

 : بک هللا لوس لاق لاف ع هللا ينشر يرعشالا لاب يآ نع (عحص) (0) ۷

 ِءامسلا نيب ام - ًالئَت ؤأ نالت هلل ُدمحلاوا هللا َناحْبُسو ءنازيملا لنت هلل ٌدمحلاو ءٍناميإلا ٌرطَش ر دوهطلا»

 عئابف ودْعَي سانلا لك كيلع ؤأ كل ٌةّجخ هح نارقلاو «ءايض ٌربصلاو :ٌناهْرُب ةقدصلاو ءٌرون ةالصلاو «ضْألاو

 يف (ةيفاعلا) ةلمج تحض كلذكو «حيحصلا" يف كانه اهتركذ تنك كلذلو ءرخآ قيرط نم تحص دق ءاعدلا ةلمج : :تلق )١(

 !هبنتف ؛مهلاؤس لجأ نم انه ثيدحلا تدروأ امنإو ءًافنآ هيلإ راشملا ركب يبأ ثيدح

 ركش كلذ لاق اذإ هنإف» : هيف لاقو ؛هدحو ةريره يبأ ثيدح نم «ريغصلا» يف يناربطلاو ءرازبلا ءاورو) : ةلمج لصألا يفانه ()

 : ظوفحملاو «ظفاحلا هلعأ هبو « رّبكملا (يرمعلا رمع نب هللادبع) هيف « فيعض وه لب :تلق .(نسح هدانسإو «٠ةمعنلا كلت

 اوطلخف ةلهجلا امأو ء(1۸۸۹) ةفيعضلا يف جرخم اذه يرمعلا ثيدحو .هالعأ روكذملا وهو .«ءالبلا كلذ هبصي ملا

 !!؟نسح» :مهلوقب امهولمشو ءركتملاو ظوفحملا نيب مهتداعك

 نصفي



 .«اهقيوُم أ اهُقتحُمَف ؛هَسْفَن

 .[۷ /ةراهطلا - 4 ىضم] . ملسم هاور

FY _ AVAنمو: .:لاق 9 هلا وسر نأ ؛تح هلا نضر ّيردخلا ديعنس يبأ نعو (میحص) ۷  

 . (رْبَّصلا َنِم َمَسْوأو ًاريخ ًءاطع ّدحأ يطأ امو « هللا ُهريَصُي رْبَصتي

 2 .[4 /تاقدصلا -۸] «ةلأسملا» يف مدقت ثيدح يف ملسمو يراخبلا هاور

YA °الو هل ًاريخ ًادبع هللا َقَْر اما: ًارصتخم ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلا هاورو (حيحص) () -  

 ١ . "امهطرش ىلع حيحص» :لاقو . ؛رْيِصلا نم مس اق 1 وأ

 : بيتي الإ يمال عير" : لاق كو يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو (عؤضوم) (1)- 1480-64

 ا .«ءيشلا ُهَّلِقو هللا ٌرْكَذو ؛ٌعضاوتلاو ءةدابملا لَو وهو ؛ُدبصلا

 مدقتو . .ةدانسإلا حيحصا : مكاحلا لاقو «ةيريوج نب ماوعلا ةياور نم امهالك ؛مكاحلاو يناربطلا هاور

 7١[. /بدألا _۲۳] «تمصلا يف

 لاق E هللا يضر یراق وذ يبأ نع يذمرتلا یورو (ًادج فیعض) (۲) - ۱۹۸۱ ۰

 ال نأ ؛ايندلا يف ةداهزلا ٍنكلو ءلاملا ةَعاضإ الو ءلالحلا يرتب تسيل ايندلا يف ةداهرلا» : ا هللا لوس

 اهنا زل ایف بقر اهر تأ تن اذإ یشن باون يف نوکن ناو «هللا ږی يف اهب ٌكنِ ذأ ب يف امب نوکت

 . ؛ٌكلل تق ا

 بيرق كيرا: يذمرتلا لاق

FAV _ AA!ياسبإلا تشن بصل :هللادبع لاق :لاق ةمقلع نعو (فوقوم حيفا (4) . 

 : . هلك ناميإلا نيقبلاو

 : مهضعب ەر كو «فوقوم وهو ««حيحصلا' ةأور هتاورو ء؟ريبكلا» يف ف يناربطلا هاور

AAT - AYُربضلا) : لاق كي هللا ٌلوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر بلاط يبأ نب رفعج نعو د  

 .ملينملا ُلّوَعُم

 ..هرأ ملو «يردبعلا نيزر هركذ

 ا كمر لا اق هم لاو رار یک فاد انامل ابل

 17 ly ؛ِنِمْوُمْلِل الإ دحأل كلذ ّسيلو ٌدْيَخ هل هلك ُهَرْمأ نإ | ؛نمؤملا رمال

 1 . ال اري َناكف ربص ٌءاَبَض ُهْئَباِصأ

 يذمرتلل هوزغ ا مغر ةلهجلا هل هبنتي ملو ۱(٤ /516) ىلاعت هللا E أطخخ وهو «(ستأ) :لصألا (1)

 !!مهقيقحت غلبم وهو ٍمهتداعك مقرلاب

 .ناميإلاب ًانورقم لمعلا وه (۲)

 .[ش] .«بيغرتلا فيعضا يف ثيدحلاو ؛خيشلا لوصأ يفاذك ()

۸ 



 .ملسم هاور

 E لوقي لب مساقلا ابأ تحس : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (فيعض) ()- 1487 - 4144

 ام ْمُهَباصأ نإو «هللا اودمح ؛نوُبِحُي ام مهباصأ ْنإ دك كدب ْنِم ٌتِعاب ينا !ىسيع اي :لاق لجو رع هللا

 يمّلح نم ْمهيَطْعأ :لاق ؟اذه نوكي فيك !ٌّبر اب :لاقف ؛مْلِع الو َمْلِح الو ءاورّبّصو اوبَسَتْحا ؛َنوهّرْكي

 .«يملعو

 “«يراخبلا طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ءرّكشف يطأ ْنَم» :قي هللا ٌلوسر لاق :لاق ةربُس نع يورو (ًادج فيعض) (0) - 1984 ٥

 ّنْمألا مهل كئلوأ» : لاق ؟هل ام هللا لوسر اي :اولاقف . تكس عل .هرفَعف ملظو رَمْفَتْساف مّلَظو «رّبّصف يلثباو

 .24نودَتْهُم مهو

 . يناربطلا هاور

 هللاو .ةبحص هل نإ :لاقي ؛ةدحوم ءاب امهدعب ةمجعملا ءاخلا ناكسإو ةلمهملا نيسلا حتفب (ةربُخس)

 . ملعأ

AATٍلثمك ٍنِمْؤملا لثَم» :ِلكَي هللا لوسر لاق لو كلام نإ تفك نحو ( حيجس):(50)- ۳44 د  

 - لجأ ُهيِنأي ىتح : :ةياور يفو - هت ىنح .ىرخأ اهلِدَْت هرم اهعَرْضت هيلا

 .«ةدحاو ٌةَرَم اهْفاعجْلا نوكي ىتح ٌءْيَش اهُبيصُي ال .اهلْصضأ ىلع ةيذحُمل | ٍةَرْزألا لثمك "”رفاكلا ٌلثمو

 . لسم هاور

 نمؤملا ُلثَم» : اه هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷) ۷ _ ۳٤۰۰

 ىتح رُت ال ؛ زْرألا ةرجش لمك ققانملا لَم ءال هّبيِصُي ُنِمؤملا لازي الو قت حابّرلا ٌلازت ال ؛ عززلا لثمك

 . «(دصخحتست

 .«حيحص نسح ثيدحا :لاقو « هل ظفللاو  يذمرتلاو «لسم هاور

 ربونصلا ةرجش :ليقو «ربونصلا ةرجش يه :ياز امهدعب ءارلا ناكسإو "مضنو ةزمهلا حتفب (ُرْرألا)

 يف امك لاحلا لوهجم وهو «نابح نبا ريغ هقثوي ملو «يراخبلا لاجر نم سيلو :(ةرسيم نب ديزي سبلح وبأ) هيفو !لاقاذك (۱)
 .(4591) «ةفيعضلا»

 سبيت :يأ (جبهت) .ءالبلاب ينعي ءاهضفخت : يأ (اهعرصت) .اهليمت :يأ (۲)

 )۱١۹/۸(. «ملسم حيحص# رظنا .(قفانملا) :ةروكذملا ةياورلا يفو :تلق 3

 كلذبو «يلاتلا ثيدحلا يف فلؤملا نم ينأي امك رهشألا ىلع ربونصلا ةرجش يه (ةزرألا)و .ةرقتسملا ةبصتتملا ةتباثلا يه )٤(

 . اهعالقتا :(اهفاعجنا) و .«نيعقوملا مالعإ" يف ميقلا نبا مزج
 .(۲۲۸۲) ةحيحصلا» يف امك ءًاضيأ يراخبلا اهجرخأو : تلق (8)

  ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (1)

 .«حتفلا ىوس نورثكألا ركذي مل» :(١/؟15) يجانلا لاق (۷)

۹ 



 .رهشأ لوألاو أ. رعرعلا ةرجش :ليقو .ةصاخركذلا
TEI AAA:؛ .الوقي 8 هلا لوسر تيس : تلاع اهنع هللا نهر مل مآ نعو ی (40-  

 ياما ا نم ماری رکا لت هلا لمجال ١ ؛اهُهَرُكي ةي ةَبرط ىلع وهو ءالي ادبع هللا ىلع
 .«هفشك يف هللا ريغ وعدي وأ < «هللا ريب ِءالبلا

 . اهفرعأ ال بائذ يبأ ةنبا هللادبع مأو .«تارافكلاو ضرملا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

EY A۸4هللا لوسر اي : تلق : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع دعس نب بعصم نعو (حيحص) (9) - ! 
 ٌدَتْشا ًابْلُص ُهئيد ناک ناف درک ىله لجرلا نكت «لئمألاف لئمألا مَ !ًايبنألا» :لاق ؟ءالب ٌدشأ سانلا يأ
 هيلع امو نضزألا ىلع َيِشْمَي دمي ىتح دْبعلاب البلا ٌحَرْبَي امف ءهنيد بح ىلع هللا التب هر هنيد يف ناک ناو «هؤالب
 . (ةئيطخ

 .«حيحص نسح ثيدح# :لاقو يذمرتلاو .ءايندلا يبأ نباو هجام نبا هاور

 يأ : اک هللا لوسر لثس : لاق دعس نع هيبأ نع بيسملا نب ءالعلا ةياور نم ؛هحيحبصا يف نابح نبالو
 ءفؤالب ٌدَمْش هيد َّنُحَن ْنَمَق «مهنيد ِرْدَق ىلع ٌسانلا یل « «لتمالاف لمألا م ٌءايبنألا» : لاق ؟ءالب ُدّشأ سانلا
 1 . «ًةئيطخ هيلع ام سانلا يف َيِشْمَي ىَّنح 8 البلا يصل ٌلجزلا نرو «هؤالب عض هيد َفْعَض ْنَمو

TET A4وهو ل هللا لوسر ىلع لخد هنأ : هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (حيحص) ٠ نإ  
 انيلع ددي كلذك اّنإ» : لاق !هللا لوسر اي كاّمُح َّدّشأ ام :لاقف «ةفيطقلا َقْوَف هدب عضوف « ءٌةفيطق هيلع ٌكوُعْوَم
 : لاق ؟ْنَمَعُن : لاق .«ءايبنألا» : لاق ؟ءالب سانلا ٌدشأ ْنَم هللا ٌلوسر اي : لاق مث . «رِجألا انل ُفَعاضيو .ءالَبلا

 ىنح رففلاب معثجأ ىلتْيو هلي ىتح لقلب یل مهدحأ ناكو «ٌنوحلاصلا» : لاق ؟ْنَم مث : :لاق . ؛ًءاملعلا»
 . «ءاطَمْلاِ ْمُكِدَحأ ْنِم ِءالبلاب احرق ّدشأ ناك مهّدحألو ءاهُسَبلي ةءابعلا الإ دج ام

 : لاقو 3 ظفللاو  مكاحلاو ا ضرملا باتك» يف اينذلا يبأ ن نباو ءهجام نبا هاور

 ° .ةريثك دهاوش هلو .«ملسم طرش ىلع حيحص»
 موب فاعلا لهآ هوب: اک هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (نسح) (11)-744- ۹۱

 :«ضيراقملاب ْتّضِرُق تناك ْمُهَدولُجَّنأ ول ؛َباوثلا البلا له َطْمُي َنيِح «ٍةَايِقل

 :يذمرتلا لاقو .تاقث هتاور ةيقبو ءءارغم نب نمحرلادبع ةياور نم: ايندلا يبأ نباو يذمرتلا هاور

 . بیرغ ٹیدحا

 موي ديهشلاب یت يوي» : لاق هي ّيبنلا نع امهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو (فيعض) (3)- 1486 - 5
 الو نازي مهل بصي الف ءالبلا لاب یت زب مَن باسحْلل بصي ق ٍقَدَصَملاب یوي من «باسحأل قويف ةمايقل
 تضر ٍمتاسجا ا ؛ِفقوملا يف َنْونمَتَل ةيفاعلا َّلْهأ َّنِإ ىح ءَاَبَص ُرْجألا مهيلع ٌبَصِيَق. «ناويد مهل بصي
 ْ . «هللا باوث ٍِنْسُح ْنِم ٍضيراقملاب

 )١( فيعض وهف .«مسي مل لجر هيفو هيلع ًافوقوم دوعسم نبا نع «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو' :هلوق انه لصألا يف .0

 ايفر



 . ىو دقو «ريبزلا نب ةعاججُم ةياور نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نأ دارأ وأ ًادبع هللا ٌبحأ اذإ» : ك هللا ٌلوسر لاق :لاق سنأ نع يوو (فيعض) (۷) - 1985 ۳

 ينلأست ال «يدبع َكِيَبل : هللا لاق !هابر اي : لاق ٌدبعلا اعد اذإف اجت هيلع هجو بص البلا هيلع بص ؛ هّيفاصي

 .«كل ُهَرْخَّدأ نأ اًمإو .كل ُهَلُجَعُأ نأ اإ ؛ َكُييَطْغأ الإ اَ

 . ايندلا يبأ نبا هاور

 هب هللا درب نم» :لاق لك هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (11) 8400 4

 . يراخبلاو كلام هاور

 . ءالبب هبيصيو ةبيصم هيلإ هجوي : يأ (هنم بصي)

 ًامؤق هللا ٌبحأ اذإ» :لاق ةا هللا لوسر نأ ؛ليبل نب دومحم نعو (حيحص) (1) - ۳۲۰۹ 8

 . رجلا ف عرج نمو هُربصلاُهفريص نق ممد
 . هنم هعامس يف فلتخاو ءَ يبنلا ىأر ديبل نب دومحمو «تاقث هتاورو «دمحأ هاور

TEY A۹1مق عّم ءازجلا َمَظِع نإ ا م ا  

 .هطْخشلا هلف طس ْنَمو ءاضّلا ُهَل َيِضَر ْنمَق ٠ مهال ًاموق ٌبحأ اذإ ىلاعت هللا َّنِإو ءءالبلا

 .«بيرغ نسح ثيدح)» :لاقو ا هجام نبا هاور

 َّنإ» :لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (19) ۳۲۰۸ ۷

 . «اهايإ هلي ىّتح ُهَرْكي امب هيل لاي امف ءِلَمَعب اهلي امف :ٌةلزنملا هللا دنع هل ٌنوكيل َلجرلا

 . امهريغو «هقيرط نم «هحيحص» يف نابح نباو «ىلعي وبأ هاور
 : لوقي لك ّيبتلا ٌتْعِمَس :لاق هنع هللا يضر ٌيِمّلْألا َةَدْيرُب نع يورو (فيعض) (۸)- ۱۹۸۷ - ۸

 نم هل هللا َرِفغَِل اإ : نيِلْصَح ىدخإل الإ - ةكوشلا ركذ ىتح  اهّقْوف امف بكَ َنيملسملا نم الجر ّباصأ ام»

 دک اوا ا نكي مل مارك رھا تب ب يدا «كلذ لم الإ هل ُهَرِفَْيِل نكي مل ًابْنَذ بونذلا

 .ايندلا يبأ نبا هاور

SE ١5-4ا ا ا  

 هللا ءاليا ؟ لمع اهلي ملف ٌةلزنم هللا ّنِم هل ثقبس اذإ َدبعلا َّنإ» :لوقي لك هللا لوسر ٌتعمس :لاق - ب هللا

 . لجو زرع هللا َنِم هل ْثقَبَس يتلا ةلزئملا ةي ىتح كلذ ىلع رص مّن هدّلو يف وأ هلام وأ هدّسج يف

 ريغ هنع وري مل دلاخ نب دمحمو ؛؛طسوألا» و ؛ريبكلا» يف يناربطلاو «ىلعي وبأو دواد وبأو دمحأ هاور

 ..ملعأ هللاو .دمحم هنبا الإ دلاخ نع وري ملو «يّرلا حملا يبأ

 هفعضو .١هسفن يف سأب هب نكي مل» :دمحأ لاقو ٥۱۷(« /۷) نابح نبا ريغ هقثوي ملو «هقيثوت نييلت ىلإ ريشي هنأك :تلق )١(

 .[قباسلا ثيدحلا] وهو ءرباج ثيدح نم دهاش هنم ةريخألا ةلمجللو .«هب ربتعي امم سيل» : شادح نبا لاقو . يتطقرادلا

 و



 ّنإ» : هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يرو (ادج فيعض) (4) ۱۹۸۸ ۰
 اي :نولوقيف نوعجريف «هللا ٌدَمْحَيف اَبَص ءالبلا هيلع اوُبّف يدْبَع ىلإ اوقلطنا : ةكئالملل ٌلوقيل لجو َّنع هللا
 .«هتؤص َعَمْسُأ نأ ُبِحَأ يّنِإف اوعجزا :لوقيف ءانترمأ امك ًابَص ءالبلا هيلع انْبَيَص !انّبر

 . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور
 ر هللا نإ» : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع ًاضيأ هيف يورو (ًادج فيعض) ۰ ثا ۱

 نم هللا ُهامَح يذلا كاذف ؛زيرْبإلا ٍبَمَّدلاك جري ام ُهمف ءرانلاب بهذ مكدحأ برجي امك «والبلاب مُكَدَحأ

 كاذفإ ا ٍبَمَّذلاك ٌجرخي ام هنمو ؛ٌكشلا َضْعَب كش يذلا ٌكِلذف ؛ٌكلذ نود جرحي ام هنمو «تاهبشلا
 . 1َنينفا يذلا

 : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللإ يضر سابع نب نع يوُيو (فيمض) (117- 194: - ۰ ۲

 i .«ةوجؤلا ُدَوْسَت موي اهبحاص هجو ضي ةبيصملا»
 .«طسوألا» يف يناربطلا هأور

YE44امو : لاق ف يلا نع امنع هللا يضر ةريره أو ديعس يبأ نعو (عيحص) 110 -  

 هللا ْرَّك الإ ءاهكاشُي ةكؤشلا ىتح ىتح مغ الو ٌىذأ الو و مص الو ٍبَصَت ْنم َنمؤملا ٌُبيصُي
 ا : . «هایاطخ ْنم اهب

 . يراخبلا هاور

 مهلا ىح ؛ورغرالو ېقس الو و :هظفلو ؛ملسمو (حیحص):

 .«هقاثيس نم هب رك الإ ؛هعَهُي
 نيام » :هل“ةياورب يفو EAA ٠ لا م40 1

 «ةمايقلا موي ٌهاياطخ ْنِم اهب صف الإ ؛ ؛اهبسَتْحَي ايثدلا يف ةكوشب شب كاشي نمؤم

 . ضرملا !(ٍبَصَولا) . بعتلا :(بَصَتلا)

EEيف ٌةَحْرُ ُجلاعي ٌبيبطو ةّيواعم دنع تنك : لاق ةدرُب يبأ نعو (حيحص نسح) (15)- نا  
 .هدجأ ال: ينأ ينُوُسَي ام :لاقف !هيلع كلذ امل اذه ّلعف انبابش ضعب ول :هل تلق روضي وهو :هرْهظ
 . هياط ةراّمك ناك الإ ؛هِدَسَج نم نأ هُبيصُي ملْسُم نم ام" :لوقي وكي هللا لوسر تغمس

 1 . ايندلا.يبأ نبا هاور

 ُثتعفس :لاق هنأ الإ ؛؟حيحصلا» يف مهب جتحم هتاور دانسإب دمحأ هنم عوفرملا یورو (حيحص نسح)

 , .«هقاتّيس ْنم ةع هب هللا َرفَك الإ ؛ هيذؤُي هدسَّج يف َنمؤملا ُبيصي : ُبيِصي ٍءْيَش نم املا : لوقي ةا هللا لوسر

 . «امهطرش ىلع حيحصا : 00 «يناربطلا هاورو

 ضرملا» يف ايلا يب نبا دنع امك «داتأ ام باوصلاو !ةررضتيا : 0577 /۳) ةقباسلا ةعبطلاو )١548/5(. ةيرينملا يف )1١(

 +[ فلا + «عجو نم يّولتلا :رّوضتلا# : (061) «سوماقلا» يفو ء(171 7/1770 ؛تارافكلاو

 نفس



 ةبيصُم نم ام» :يكَو هللا لوسر لاق :ثّلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حبحص) ٠ 8418 -)۲١(

 .هاهكاشُي ةكؤشلا ىّتح ءاهب هنع هللا مك الإ ؛ملسملا ُبيصت
 . ملسمو يراخبلا هاور

 . (هتئيطخ نم اهب هللا رصف الإ ؛ ؛اهقْوَ امف ٌةكوش َنِمؤملا ٌبيصي الا : ملسمل ةياور يفو (حيحص)

 . «ةئيطخ اهب هنع طَحو «ةجرد اهب هللا ٌةعفَر الإ : ىرخأ يفو (حيحص)

 ام :ثلاقف «نوکځضَ ْمُهو تعب يهو َةشئاع ىلع شيق ْنِم باش لخد : لاق : هل ىرخأ يفو (حيحص)

 يّنإف ءاوكحضت ال :ثّلاقف !بَهْذَت نأ هْنْيَع وأ هع ثداكف طاطسُم بط ىلع رح الف :اولاق ؟مككَحضُي

 اهب هنع ْتّيِحُّمو «ٌةجرد اهب هل تبت الإ ؛اهَقْوَف امف دك وش كاشي ملسم نم اما :لاق إب هللا وسر ٌتعمس

 . اةغيطخ

 « : ل هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۲۱) - - ۳٤۱٤

 . (ٌةئيطَخ ِهَْلع امو ىلاعت هللا ىَقْلَي ىتح هلامو ِهِدَلَوو هسْفن يف ةئمؤملاو نمؤملاب البلا ُلازي

 . ؟ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو . . ؟حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 » :هَك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع ِنّْبا نعو (عوضوم) (۱۲) 1941 - ۷

 . هل رغ نأ هللا ىلع اّقح ناك ؛ سأنلا ىلإ اهكْشَي ْمَّلو اهمّتكف هيفن يف وأ هلامب ةبيصُمب َبِبصُأ

 . هدانسإب ساب الو «يناربطلا هاور

 ایک هللا لوسر ىتأ : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو (فيعض) (۱۳) - ١997-8

 مد نبا بونذ يف ٌعَرْسأ ٌعاجؤألاو ٌتابيصْمْلَل» : :َلاق مث . طقاستي نأ هللا ءاش ام اهُقَرو طقاَسَت ىتح اهّرهف ٌةرجش

 «ةرجّشلا هذه يف يم

 . ىلعي وبأو ايندلا يبأ نبا هاور

 نع هيبأ نع ٰيراصنألا ٍبويأ يب نب هللادبع ن “ يشب نع يورو (ًادج فيعض) 1491-8 -)۱٤(
 «عبس ذنم ُتَْمَغ ام !هللا يبن اه : لاقف ؟ةلاسف هيلع باف ءراصنألا َن الجر قو هللا وسر داع : لاق هّدج

 َتلخد امك كيونُد نم جرحت ؛ ٌريصا ! يح يأ ٬ربصا !َنَحُأ يآ» : ا هللا لوسر لاقف «ينّرضحَي ٌّدحأ الو

 . «اياطخلا ٍتاعاس َنيِهْذُي ضارْمألا ٌتاعاس» : لل هللا لوسر لاقو :لاق .«اهيف

 !ةلهجلا ةلقنلا هنع لفغو ««ملسم» نم هريغو اذه تححصو ءدحاو ىنعملاو «(صقن) :لصألا )١(

 لصأ ال عوضوم ثيدح» : متاح وبأ لاقو «نابح نبا لاق امك ةعوضوم ةخسن يهو «ةيقب نع دلاخ نب ماشه هيفو ءلاق اذك (۲)

 . 1۸٠١( /6) ةثالثلا ةلهجلا هنسح هلك اذه عمو : يبهذلا هرقأو .ههل

 هو )٠۲/۲ هروثنملا ردلا و (44785 181١/ /۷) ؛يقهيبلا بعش ثا و «بيغرتلا» نم اهيلع انعلطا يتلا خسنلا عيمج يف اذك (۳)

 ةهدج نع هيبأ نع ىور نمو ( 7 «ناسللا» و (45/5) ؛نابح نبا تاقثا يف هتمجرت يف امك (رشب) هباوصو

 اذه تافو ؛275 )٤۳-٤٤/ ايندلا يبأ نيال ؟تارافكلاو ضرملا» لثم «جيرختلا دراصم ضعبو ءاغيولطق نبال ( 1/۷

 .[ش] . يجانلا

 نقض



 1 1 . ايندلا يبأ نبا اور

 هللا لوس لاق : لاق ته هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (عيحص نسح) (41)- ميكو 44٠

 [نم] ب نع هللا كي الإ هي هخه مهلا ىتح ؛بَصَو الو ِنَرَح الو ص نِ َنيؤملا ُبيصي ُبيصي ِءْيَش ْنِم ام» : هك
 : 0: 1 ؟هتاكيس

 0002 لاقو:يذمرتلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 :لوقي ل هللا وسر ثعمش : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيخص) (۲۳) - 8415-4

 . «ةاياطخل ٌةَراَّمك نمؤملا بص

 .ادانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 ترك اذإ» : ل هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) 1444-7 )٠١(
 . (هنع اَهَرْفكُيل ٍنْحلاب هللا ُهالَبا ٍءاهُرُمَكُي ام هل نكي ْملو ديلا ٌبونذ

 . ميس يبأ نبا ثل الإ ؛تاقث هتاورو دمحأ هاور

 هللا صج ن نيؤعلا حتا اذإ؟: لاق لب يبنلا نأ ؛ ًاضيأ ةشئاع نعو (حبحص) (؟4) - نك ۹1

 . «ديدحألا ٌتَبْح ريكلا ٌصْلَخُي امك بونذلا نم

 .«ةحيحصلا يف نابح نباو ء- هل ظفللاو - :يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 ني ةارشا كيرأ ال: :سابع نبا يل لاق : لاق حابر يبأ نب ءاطع نعو (حيحص) (16) 754118-14
 كلارا ؛ُفّشََتا يثاو ءا يلا | :ثلاقف لو يلا ِتَنأ «ءادْؤسلا ةأرملا ذه : لاق .ىلب : تلق ؟هّنجلا ٍلْهَأ
 ينإ : : تاق .ٌريصأ :ثّلاقف .«كيفاعُب نأ هللا توعد نش نِإو حلا كلو تربص ِتْدِش ْنإ» :لاق : يل

 .اهل اعدف ءَفَّشكَتأ ال ْنأ يل هللا ٌعْداف فسكت

 . "لسمو يراخبلا هاور 1

 ىلإ مل اهب ًةأرفا تاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حیحص نسح) (15) - نا £41
 الو ترم تلي نر داعم هللا ةزقج يايا : لاقف . يل هللا ٌعْذا !هللا وسر اي :ْتَلاقف ل هللا لوسر
 . يلع ٌباسحاالو ٌريَصأ لب :ثلاق . ؛كيلع ٌباسح

 يف دهاوش هل معن . ثيداحأ ةسمح لبق ًابيرق مدقت دقو ءهتاثيس نم» ظفلب «نيحيحصلا» يف هنإف ءظفللا اذهب ذاش هنكل :تلق )2١
 وه امك «بيرغ نسخا :لقي ملو «9نشحا : هلوق ىلع رصتقا هنأل «كلذل هتسح امنإ يذمرتلا نأ يداقتعاو :هيّوقت بابلا
 «ايندلا يبأ نبا تارافك» نم اهتكردتسا يتلا ةدايزلاب ذوذشلا داز مث ملعأ هللاو : .هباتك رخآ يف روكذملا هحالطصا
 1 es ظناف ٤(« ٤و٤ /۳) دمحأ اذكو ء(10۷١۱-۸ /۷) !يتهيبلا بعشال و (۱۲۷ /۷)

 : i .00607547/1) دمحأ اذكو : تلق (0

 (ممللا) مهزيسفت ةثالثلا نيقلعملا لهج نم نإو ««ةياهن» . هيرتعنو هنم برقي ::يأ «ناسنإلاب علي نونجلا نم فرط :(ممللا) (؟)
 جاکر تامر باف ىلع .نامتتجلا هللاو .ةهادب انه لطاب اذهو !«ةريغصلا'نع هب ربعيو «ةيصعملا ةبراقم" : مهلوقب اته أ

 !هيف (ةضييورلا)
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 . ؟هحيحصاا يف نابح نب باو «رازبلا هاور

 لاق هلأ ؛ل هللا لوسر نع [هيبأ نع] بیبُخ نب هللادبع ٍنْب ذاعم نعو (فيعض) (157- 1468 - 411

 نأ مكِدحأ ريخ امو» : هلي هللا لوسر لاقف «ةيفاعلا بحت نإ هللاو :اولاق .0؟اوضّرمت ال ْنأ َنوُيِحْنأ» : هباحضأل

 . «هللا ُهَرَكْذي ال

 “يوقلا دمحم نب قاحسإ هدانسإ يفو ءايندلا يبأ نبا هاؤر

 ام» :لوقي كي هللا لوسر ثعمس :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (۱۷) 1443 ۷

 . (ًةجردُهل عفّرو «ًةنسح هل ٌبتكو «ٌةئيطخ هنع هب هللا طح الإ ؛طَق قرع نمؤم ىلع برص
 حيحص» :لاقو مكاحلاو «- هل ظفللاو - نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 .ادانسإلا

TEY ۹1Aٍضِرَم اذإ» : لب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (هريغل ص) (۲۷) -  

 اهم اپ لمن اک ام لمال جي رای زا ذيل

 واد وبأو يراخبلا هاور

 نم ام» : لاق اَب ّيبنلا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (78) - ۹ ۳٤۲۱

 يف يدْبَمِل اوبتكا :لاق ؛ةتوظفَحَي َنيِذّلا ةكئالملا لجو رع هللا رمأ الإ ؛هدَسَج يف ءالبب ٌباصُي سانلا نم ِدَحَأ

 .«يفاثو يف ناک ام رَ ْنِم لمعي ناك ام لَو مزي لك

 .«امهطرش ىلع حيحصا : لاقو مكاحلاو « هل ظفللاو - دمج اور

 4 تابوا َِّ ٍةنَسَح ةقيرط ىلع ناك اذإ دبعلا نإ : ل هللا ٌلوسر لاق : دمحأل ةياور يفو (حيحص)

 . ٠ّيلإ هتفكأ وأ ُهقِلَطَأ ىتح ًاقيلط ناك اذإ هلّمع لثم ٍتّيْكا : هب ٍلكوملا ِكّلَمْلل لبق ءَضِرَم

 . نسح هدانسإو

 . هضبقأو ّيلإ هّمضأ :هانعم ؛قوف ةانثم ءات مث ءاف مث فاكب ؛ّيلإ َُتِفْكَأ» : هلوق

A1اذإ» :45 هلل لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نعو (حيحص نسح) (14) نفك  

 ناک يذلا هلَمع َحلاص هَل بكا :كّلَمْلِل للجو رع هللا لاق ي يا ملا ديلا لجو لاا

 . (ةَمِحَرو ُهَل رفَع ةضبق ْنإو «ُهَرهطو هلَسَغ هافش ْنإو «ُلَمْعَي
 .تاقث هتاورو ءدمحأ هاور

 نم ام» : اڳ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فيعض) (۱۸) - ۱۹۹۷ - ۱

 ٌرشع اهَبثكي نأ ةَتسح ْنِم لمع امو ءاهّتكي الف يس ْنِم لمع ام :ّْنأ هظفاح هللا ّرمأ الإ ؛ًاضرَم ٌضرمي دبع

 . هظفح ءاسف تفك دق ناك هلأل .هثيدح جارخإ هيلع بيع يراخبلا خویش نم هنوك عم وه : تلق )0

 .(41957) «ةفيعضلا» يف نايبلاو . ظفاحلا لاق امك ؛ نيل هيوار يفو « متاح وبآ لاق امك ؛بارطضا مهدانسإ يف :تلق (۲)

 .(18١1و15١٠1) «ريضنلا ضورلا" و )۳٤۹/۲( ةءاورإلا# رظناف «فورعم مالك هيفو «يكسكسلا ميهاربإ هيف :تلق (۳)
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 . «لتشت ل ناو“ حسو زكي امع ملا لكلا ريدا كش لو ههدع

 ! .ايندلا يبأ نباو ىلعياوبأ هاور

 :ذ هلا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم ِنْبا نع يورو (فيغض) (14) - 1948-71

 لوسر للم ٠ . «ًرهدلا ًاميقس نوكي نأ ٌبَحَأ ؛مَسلا َّنِ هلام ٌملَْي ناك ولو !ٍَقَسلا نِ هرج نيؤملل ٌبَجح»
 لاقف ؟َتكحضفوامسلا ىلإ كَسأر تغفر م !هللا لونسر اي : ليقف ا ءامسلا ی َمَهَر لك هللا

 اي: الاقف اعجّرف ادب ْمَلَف «هيف يصب ناك ىَلَصُم يف دبع ناسین اناک نبك نِ ٌتبِجع» : لي هللا ٌلوسر

 كّرابت هللا لاق . كلابح يف تسبح هانذجوف لمي ناك يذلا لمع هيلي هموي يف هل بُ انك ُنالف كدبع اانير

 as os الو لبر ةوويبرف لاكي ناك يتلا لع ين ارك : ىلاعتو

 ا .1ُلَمْعي ناك ام ٌرْجأ

 .راصتخاب رازبلاو ««طسوألا» يف يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 « حاورلا رجعو قشم دج ىلإ حار هلآ :ٌينامْثّصلا ِثَمْشألا يبأ نعو (نسح) (5:) - PEYT كفي
 نم انل خأ ىلإ ٠ ءانهه دیر : الاقف ؟ىلاعت هللا امكُمَحْري ناديرث َنْيآ : تقف .دعم يحبانُصلاو سزأ نب دش يَ

 ةّمْعِنِي ُتْحَبُّصأ :لاقف ؟َتْحَبْصَأ فيك :: هل الاقف «لجرلا كلذ ىلع الخد ىتخ امهعم ُتْلطْناف دوعن َرضُم

 0 ينإ] :لوقي هللا َّنإ” : لوقي ای هلل ٌلوسو ُتعمس ياف ءاباطخلا طحو تالا ِتاراًقكب رشا : داش لاقف

 نم هُ هندو مْوَيك كلذ هيَجْضم ْنِم موق هنإف] ٠ لبا ام ىلع يِندَمَحَف ًانمؤم يدابع نم ًادبع ُتْيََتبا اذإ

eهل نورت منك امك هل اورجأف ٠ البا [اذه] يدبع تدق انآ :  

 1 : . (ٌحبحَص وهو

 لو هنر د «ريبكلا» يف يناربطلاو "يناعنصلا دشار نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم دمحأ هاور
 .ةريثك دهاوش'

PEYE. Y4لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (71) -  E ESهللا لاق».:  

 ْنِم ًاريخ ًامحَل هدب مف «يراسإ ْنِم ِهُتقَلطأ ؛هِداَوُع ىلإ ينشب ملف ّسضؤملا يدبع ُتْيلتْلا اذإ : ىلاعقو ك كرابت
 . «لمَعلا ٌفنأَتْسي يمك «همد ْنِماريخ ًامدو هم

 ا .«امهطرش ىلع حيحصا : لاقو مكاحلا هاور
 اک لا لوسر عمس هنأ ؛امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (هريغل ص) (۳۲) 74755 6

 «ريبكلا مجعملا» و (ةظفحلل) ةدايز :هيفو 02758 ها /5) ؛طسوألا..مجعملا» و )١17/4( «دنسملا نم ةدايز 22

 مالكلا عاطقنا حوضو نأ عم :ةثالثلا نيقلعملا ىلع هكاردتسا تاف امم هلك اذهو «قيناثلا ةدايزلا اهيفو ملا 0

 نوملعي اوناك ول ؛كاردتسالاو ثحبلا ىلع مهلمحي نأ يفكي امم ءمهف نم ةرذ هدنع نم لك ىلع ىفخي ال امم «لصألا يف

 1 1 .نوحصنيو

 : . . ةقباشلا ةيشاحلا رظنا (۲)

 .' . ةلهجلا هب رتغاو « يمثيهلا هب حرصو «فلؤملا مالك هب رعشي امك (نميلا ءاغنض) نم سيلو (ىشمد ءاعنص) نم وه 22
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 . اةئكيطخ هب هللا طح الإ ٌةمِلْسُم الو ٌمِلْسم الو ٌةئمؤم الو موم ضر الا :لوقي

 . «ةاياطخ ْنِم هنع هللا ٌّطحالإ» :ةياور يفو (حيحص)

 . ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ هاور

 5 رس
 ٍنَع ُةَقَرَولا طَحْنَت امك «هاياطَخ كلذب هللا طح الإ» :لاق هنأ الإ ؛«هحيحص» يف نابح نباو (هريغل ص)

 . «ةرجشلا

 :لوقي الب يبنلا ٌممس هنآ ؛هنع هللا يضر ٍزْرُك نب دسأ نعو (هريغل ص) (۳۳) 5475-5
 . ؟رجشلا قرو ٌثاحتي امك هاياطخ ٌتاحَت ضيرملا»

 . نسح دانسإب ايندلا يبأ نباو ««هدئاوز» يف دمحأ نب هللادبع هاور

 تاعياَبُملا نم ْتئاكو -©!مازح نب ميكح ةمع يهو  ءالعلا مآ نعو (حيحص) (4) 0471/09

 بهذي ملسملا ضر ناق !ءالعلا ما اب يريدنأ» :لاقف ٌةّضيرم انأو ل هللا وسر يتداع :ثلاق اهنع هللا يضر

 .؛ةضفلاو '"!بّهذلا ثّبَح ءدخ ذانلا بهذ امك هایاطخ هب هللا

 .دوادوبأ هاور

 لاق :دواد وبأ لاق  هنع هللا يضر *رضْحلا يخأ "مارلا رماع نعو (فيعض) (۲۰) - 1444-4

 اذه :اولاق ؟اذهام : ُتْلقف ؛ٌةيوْلأو ٌتايار انل ْتَمِفُر ذإ اندالببل نإ : لاق لاق اذك نكلو ءُرُضْحلا وه : 0

 ٌتسّلجف ؛هياحصأ هيلإ عمتجا دقو ءهيلع ٌسلاج وهو ًءاسك هل طب دق ةرجش تحت وهو هئبئأَف كي هللا لوس

 ىق امل ةراَفَك ناك ؛هنم هلا فم من مسله ةباصأ اذإ نمؤملا نإ :لاقف َماقْسألا ب هللا لوسر ركذف 7

 مف ٌفولَسْرأ مث هلهأ ُهَلَقَع ريعَبلاك ناك ؛ ؛َيِفَأ مث ضر اذإ ّقفانملا ّنإو ليفي اميف هل ةظِعومو ءهيونذ نم

 طق ترم ام هللاو ؟ماقْسألا امو !هللا ٌلوسر اي : هّلوح ْنََم ٌلجر لاقف . «؟هولسزا مِلَِْي ملو ؟موُلَقَع مِل ر

 . ثيدحلا هانم تلف اًنع ْمُك» : لاق

 . ّمَسُي مل وار هدانسإ يفو «دواد وبأ هاور

 نم ْتَعلَب هب َرْجُي ًاءوُس ْلَمْعَي ْنَم لر امل :لاق ةريره يبأ نعو (حيحص) (80) 741864

 )7/515-/١/1130(. يجانلا هققح امك ءارلاب (مارح) باوصلاو «يازلاب لصالا اذك (1)

 اهلعلو ؛هريغو يناربطلا دنع تاياورلا ضعب يف تءاج امنإو ء(۹۲٠۳) «دواد يبأ" نم بيوصتلاو «(ديدحلا) : لصألا ()

 يبأ يف وه الو ؛«مازح نب ميكح ةمع يهو» :انه هلوق كانه هيف سيلو «ثيداحأ ةرشع دعب يتأي اميف تطقس دقو . حصأ

 (ةحيحصلا يف جرخم وهو .(نسح» :لاقو :(7754/4) «ننسلا رصتخم» يف لعف كلذكو «فلؤملا نم وهف ءةدواد

¥10(. 

 يبأ نباو داهلا نباو «صاعلا نب ورمع هوحنو :تلق .«يمارلا : هل لاقيو» : ؟ننسلل هرصتخم» يف فنصملا لاق . ءايلا فذحب (۴)

 (لاعتملا ريبكلا) :ةعبسلا يف اهب ءىرق ةغل فذحلاو ءاهتابثإو ءايلا فذحب لاقت ؛ةصوفنملا ءامسألا نم اههبشو لارملا

 .(1/517) يجانلا هلاق . ههبشو

 يح مهو ؛باوصلا وهو .«داضلا ناكسإو ءاخلا مضب ءرْضْحلا وه امنإ» :يليُّْتلا لاقو .داضلا رسكو ءاخلا حتفب هنأ : ينعي (5)
 . «ةلاجعلا7 يف امك . ةفصخ نب براحم نم
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 ا راک ْمِلْسُملا هب ٌباِصُي ام لک يفق ءاوُدَّدَسو اوبراق» : يک هللا لوسر لاقف ديدش ًافَلْبَم نيملسملا

 ! . ؛اهكاشُي ةكوشلا وأ ءاهّبَكتُي ةبكَلا

 . : .ملسم هاور

 زمي ن 1 :ةيآلا هذه الئ الجز نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نطو. (حيسم) ۴ ا

 هب ىّرْجُي 'ءمعن» :لاقف فَي هللا لوسر كلذ ٌعلبف اذإ انكلَم !؟انلمع ام ٌلكب ی ىزْجنل نإ :لاقف ء#وهب رجب ًاءوس

 ١ .؛ويذؤب امم دسَج يف ؛ةييصُم ني ايندلا يف

 : . هحيحصأ يف نابح نبا هاور

 تفيك !هللا لوسږ اي :لاق هنأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نعو (حيحص) (00 - نقيل © للا

 اندم ءس لکو ذةيآلا یب ريوس ْلَمَْيْنَم باتكلا يلا ينامأ الو ماما سی : :ةيآلا هذه دعب ٌحالصلا

 :ٌتلق :لاق . «؟ُهاوأللا ٌكُييِصُي ّتْسَلَأ ؟ْنَّوْحَت تسلا ؟ٌضَرَْت تل اركب ابأ اب كل هللا مَع" :لاقف ؟هب انيِزُج

 . «هب َنْوٌرْجَناَم وه : لاق . یلب

 ا فيما داع او

 0 . قيضلا ةدش يه : ةدودمم هرخآ يف ةزمهو ماللا دعب ةنكاس ةزمنهب (ءاوألا)

 يف ام اود ناو :ةيآلا هذه نع ةشئاع تلأس اهّنأ : "5 کما نعو (فيعض) ۱ ۰ - )۲١(

 هللا وسر ٌتلأس ذنم ٌدَحأ ينلأس ام : ةشئاع ثلاقف ؟4هي َرْجُي امو لَم نم و ءةيآلا «ةوفخُت وأ مشا

 ةعاضبلا ىّتح ؛ةكوشلاو ةو ىَمُحلا نم هُبيصُي امي دبعلا هللا ةَبتاعم هذه !ةشئاع اي» : كلَ يبنلا يل لاقف یک

 ُبهذلا جُرْخي امك ؛هيونذ ْنِم جريل ّنمْؤملا َّنِإ ىح ءهنْبِض يف اهّدجيفإ ءاهل رَ ءاهئهبف مك يف اهب
 ْ . ؟ٍريكلا نم ٌرمحألا

 . "اهنع ديز نب يلع ةياور نم ايندلا يبأ نبا هاور

 تنبضأ دقو ع و :نون مث ةنكاس ةدحوم ءاب مث ةروسكم ةمجعم داضب (نْيَضلا)

 .هتكسمأف كنبض ييف هتلعج اذإ : ءيشلا

AYتعب ٌدبعلا ضرَم اذإ» : لاق اي هللا لوسر نأ ؛ راسی نب ءاطع نعو (هريغل ح) (۳۸)- نادل <  

 وهو ب ىلإ تر ؛هيلع ىقأو هللا دخ ٌةوؤاج اذإ وه ناف ؟داُّعل لوق ام اورا : لاقن َنْيَكَلَم هيلإ هللا

 م تضل

 ١ ا . (يقيقحتب 10و 74 مقر) «ةراتخملا# يف ءايضلا هجرخأو .يذمرتلاو دمحأ هتاف :تلق (1)

 ريسفت رخآ يذمرتلاو «(514/5) دمحأ هاور اذكهو .ةئيمآ :اهل لاقيو ءلاجرلا بثك نم حيحصتلاو ؛(ةميمألا :لصالا (؟)
 نبا وه ديز نياد «لاحلا ةلوهجم يهو ؛(ةيمأ) هدنعو ؛«بيرغ نسح» :لاقو . ءروكذخلا هن ولأ نم (1995) مقر #ةرقبلا#

 ` .هفيعض ؛ناعدج

 E Oe جرخأ دقو «تبثملا هباوصو «هنعا ٠١١(: /5) ةيرينملاو ۳۷١( /۲) ةقباسلا ةعبطلا يف (۳)

 ONAL ۹۳) «تارافكلاو ضرملا# يف ايندلا يبأ نباو ء(١۲۹ /0) «هريسفت يف زيرج نباو )۱٥۸٤(. يسلايطلا : لثم ؛

 :[نف] ب ةيمأ نغ ؛ديز نب يلع نع «ةملس نب دامح نع مهعيمج ؛(۹٠۹۸ 7/151 /۷) «بعشلا» يف يقهيبلاو
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 ًاريخ ًامدو ءهِمْحَل ْنِم اريخ ًامخل هدب نأ هُْيَمَس نأ نِإو جلا ُهَلِخْدَأ [نأ] هنَلَوَت ْنإ يلع يدْبَمِل :لوقيف لا

 . «هتاكيس ُهْنع َرْفَكأ نأو همد نم

 هنيو انآ نإ ّيلع اذه يدْبَعِل نإ : لجو َّرع هللا ٌلوقيفا :هدنعو ءايندلا يبأ نباو :ًالسرم كلام هاور
 ."0هل َرفْغأَو «همد نم ًاريخ ًامدو ءهمْحَل ْنم ُهَلًاريخ امل لدا نأ هتف انآ ن ْنإو «ّدّنجلا هلأ

 وهو] هل ّيبنلا ىلع تلخد :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) (۳۹) - ۳ ۳۲٤۳۲

 امك ُكَعوأ يّنإ ؛لجأ» :لاقف ءًاديدش اكْعَو ُكَعَوُن كّلإ !هللا لوسر اي :ٌتلقف ء[يديب] هلللسمف ء[كعوي

 ؛ةاوس امف ٍضرَم ْنِم ّىذأ هْبيصُي ملسم ْنِم ام ؛لجأ» :لاق ؟ن ٍَرْجأ كل ّنأب كلذ : تلق تلق .«مكنم ِنالُجر ُكَعوي

 .هاهّقَرو ٌةرجشلا ّطُْحَت امك هايس هب هللا طح الإ

 297م يراخبلا هاور

YEP 44ئيلكملا ني العرش: هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص نسح) (400-  

 ! هللا لوسر اي : "أ لاق .«ٌتاراًقك» : لاق ؟اهبانل ام ءانّبيصت يتلا ضارثألا هذه َتْيآرأ !هللا ٌلوسر اب : لاق
 ْنَع هلي ال نأو «َتوُمَي ىتح ُكَعَولا ُهقراُي ال ْنأ هِسْفَن ىلع اعدف . «اهّقْوَف امف ٌةكْوَش ْنإو» :لاق ؟تّلق ْنإَو

 دّجو الإ هدّسَج ٌناسنإ لَم امف :لاق .ةَعامَج يف ةيوتخم ِةالَّص الو هللا ليبس يف داهجالو «ةرْمُع الو جح

 . تام ىّنح اهَرَح

 «؟!(هحيحصا يف نابح نباو «ىلعي وبأو ايندلا يبأ نباو دمحأ هاور

 . ىّمحلا : (كعَولا)

 :لوقي هِي هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ نعو (فيعض) (۲۲) - ٥ 7٠٠١1

 . ِلدْرَخ ْنِم بح ُلاقْمم كلذ نم هيلعو ُهُعَدَت امف مدح ُلئم هذ ناو «نمؤملاب ٌلازتال ةليلملاو عادلا نإ

 هكرتت ىَّنح ؛ِدْحُ ْنِم مظل اياطخلا ّنِم هيلع ّنِإَو ٌحادّصلاو ُةليلملا هب ٌمِلْسملا ٌءرملا نازي ام» : ةياور يفو

 . «لَدْرَخ ْنِم ةّبح ٌلاَقْثم اياطخلا ّنم هيلع امو

 .ذاعم نب لهسو ةعيهل نبا هيفو «يناربطلاو ايندلا يبأ نباو «- هل ظفللاو  دمحأ هاور

 . مظعلا يف نوكت ىّمحلا يه :ةروسكم مال اهدعب ميملا حتفب :(ةليلملا)

 ازت ال : ه5 هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲۳) ۔ ۲۰۰۲ س ۹

 . هةَلدْرَح ُلاقِْم امهيلعو امُهُعْدَت امف ؛ِدْحُأ لم اياطخلا ّنم امهيلع َّنإو ءةَمألاو دبعلاب ٌعادّصلاو ُةليلملا

 ) )1١ثيداحأ ةتس لبق مدقتملا ةريره يبأ ثيدح ةصاخبو «بابلا ثيداحأ هل دهشي .

 .ءاطخألا ضعب حيحصتو هنم تادايزلاو هل ظفللاو : تلق قفز

 . 21/55 ق) «تارافكلا» يف ايندلا يبأ نبا ةياور تحرص امك بعك نب َيِبأ ينعي فرفإ

 ةعبط رظنا .ثيداحأ ةرشع دعب يتالا هدهاش داتسإ نسحو ««ةباصإلا» نم (ّيِبَأ) ةمجرت يف ظفاحلا هدانسإ تبثو :تلق ()

 .هنم يواجبلا
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 هتاورو «ىلعي وبأ هاور

۹Yهلا سرا انهم لا يضر أ هایم نم ف 0٠ يك  

 ' .«بنذ مَ اك ام هل ؛ بتخاف هلا لیس يف ةسأر عبط

 0 1 هج .نسح دانسإب رازبلاو يناربطلا هاور
 ٌعادصا : : لاذ قي للا وسر نأ ؛هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (نسح) (41) - نك ل

 ..«ةَيونُذ اهب هنع رفکیو ؛ةجرد ةمايقلا موي اهب هللا ُهَعفْرَي ؛ هيذؤُب ٌءْيَش وأ ءاهكاشُي ةكوش وأ «نمؤملا

 1 . تاقث هتاورو «ایندلا يبأ نبا هاور

 ق هللا لوس تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نيمح) (45) ندرك 4

 ا .«ٍبْنَذ لک هنع َرَْكُي ىنح مقلب دبع يلي هللا نإ" : لؤقي

 . ةامهظرش ىلع حيحص# : لاقو مكاحلا هاور

 ةقاحس برا نإ" :لاق 4اك للا لوس نأ ؛هنع هللا يضر نأ نعو 7199 0100 - 1٠04-4

 يف قس هلع يف ةيطخ لك يفز ةوَتْسأ ىح ؛هل دفع دير ايندلا نم ًادحأ حرا ال يلالجو ينرعو : لوقي ىلاعتو

 .«هقْزِر يف راتقإو.ءهنَدَب

 : . هرأ ملو «نيِئَر رک

Yo 441هللا ٍلوسر ِنَمَر يف ُثوملا ُهءاج الجر نأ: ٍليعس نب یحی نعو (فيعض لسرم) (۲۷ -  
 ُمالتْبا هللا َّنأ ْوَل كيرْذُي ام[ و] !ٌكَحْيو» :ة هللا لوسر لاقف . ضرَمب لي ْمَلو تام هل ًائينه : ٌلجر لاقف ءَ

 ' | .2! ؟هتاكيس ْنِم هنغ [هب] ُرْفَكُي نضرَمِب

 .ًالسرم هنع كلام اور

ET . 4۲دبع ْنم اما: لاق م ئدلا نع هنع هللا يضر يلهب ةماأ يبأ نعو (حيحص) 450 -  

 . «ارهاط اهنم هللا ُهَنَعَب الإ ؛ ؛ ضم نم َةَحْرَص عرصي

 . تاقث هتاورو ««ريبكلا» يف: يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

TEV EYبئاسلا مآ ىلع لحد هللا وسر نأ : هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (44) - - 

 ا ؛ ىّمَحلا يبْسَت ال» :لاقف ءاهيف هللا راب ال ءىّمَحلا :تلاق . «؟َنيفرْفَر كَل ام» :لاقف - اا
 . «ديدحلا ثّبخ ٌريكلا ُبِهْذُي امك ؛مدآ ينب اياطخ بَعْدُ

 . ملسم هاور

 جرخم وهو '.هریغو يراخبلا هفعض (ديعس نب ديوس) هخيش نع (1160) هيوري هنإف ٠ ءامهلهاست نم وهو | يثيهلا لاق اذكر )0

 )۲٤۳۳(. هلبق يذلا ءادردلا يبأ ثيدح تحت «ةفيعضلا» يف .

 .(6366) [ةفيعضلا# يف جرخم وهو ٠ .يقيرفإلا هيفو !ةثالثلا امهدلقو « ءامهلهاست نم وهو :يمئيهلا هعبتو «لاق اذك )(

 .[ش] . هللا همحر خيشلا لوصأ يف اذكهو «مكح نود ۲۷١( /۳) ؛بيغرتلا فيعض» يق ثيدحلا فرفإ

 الخل



 . مومحملل لصحت يتلا ةدعرلا وهو ؛براقتم امهانعمو «نيءازبو نيءارب يور (نيفزفزت)

ERA EREنمر  | Nانأو لي هللا لوسر ينڌاع :ثلاق اهنع هللا  

 ٍبَمَّذلا] بح ٌرانلا ٌُبِهَذُت امك ؛هاياطخ هب هللا بهذي ملسملا ضرم َّنإف !ِءالعلا ّمأ اي يرشبأ» :لاقف ءةضيرم

 .ةّضفلا [و

 )٤۹۲۷ _ ۳٤۲۷(("[. مقرب) ثيداحأ لبق ىضم] .دواد وبآ هاور

 هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر "ركب يبأ نب نمحرلادبع نعو (حيحص نسح) ۵ ۳٤۳۹-)4٩(

 ىَقبيو اهب ُبمْذيف ءرانلا ُلُحْدَت ةديدحك ؛ىّمحلاو ُكَعَولا يصب نيح نمؤملا ديلا لع املإ» :لاق الك
 . «اهبيط

 . «دانسإلا حبحص» :لاقو مكاحلا هاور

 يهو راصنألا نم ةأر لي ٌئبنلا داع : ثلاق ةيعازخلا ةمطاف نعو (هريغل ص) (40) 5440-4

 ؛يربضا" : لكي ٌييبنلا لاقف EES ثلاق .«؟كتيدجت فيك :اهل لاقف ٌةَعِجَو

 . «ديدحلا كبح ريكلا ُبِحذُي امك ؛مدآ نا َتبَح بعدت اهل
 . ؟حيحصلا» ةاور هتاورو «ىيناربطلا هاور

 0 و 0 ١
 اهلك ةاياطخ نمؤملا نع رمل هللا َّنإ» :لاق هعفر نسحلا نعو (ركنم لسرم) (۲۷) ۷ 7٠١

 نبا لاق» :لاقو هنع بشوح نع يناعنصلا ةريغملا نب رمع نع كرابملا نبا ةياور نم ايندلا يبأ نبا هاور

 .©0(ثيدحلا ديج نم اذه :كرابملا
Sifet » 8 - 700 6 -  

 .«بونذلا نم ىضَم امل ةرافك ةليل ىح يف نوجْي اوناك» :لاق هنعو (نسح) (48)- 8441-4

 )١( ؛ريبكلا» يف يناربطلا ظفلو «دواد يبأ ظفل اذه )151 /55/  :)۴٤١حصأ هلعلو .«ديدحلا ثبخا .

 نم نيلالهلا نيب امو «كلذ نم رثكأ ددعلا حبصأ جمدلا دعبو «ةحيحص يأ :تلق .«ثيداحأ ةرشع لبق" :لصالا يف (0)

 .[ش] .انتدايز

 «كردتسملا» يف امك ؛(رهزأ نب نمحرلادبع) باوصلاو ء(۳/١٤۳) ةقباسلا ةعبطلاو ٠٠٤( /6) ةيريتملا ىف اذك (۳)

EAN)ءايندلا يبأ نبال )۲١/۳١( «تارافكلاو ضرملا" و :(9997/837/1) هراتسألا فشك» و ٤۳۱(« /۳و  

 )٥۹۱/۱۰/ «ةرهملا فاحتإ» يف رجح نبا هدانسإ دروأو - «ريبكلا يناربطلا مجعما و ۳۷٤١(. /7) «يقهيبلا ننس» و

 «ةحيحصلا» يف - ةداجلا ىلع - هتيأر مث «(۳/۳) ؛ريدقلا ضيفا و )3١7/7( «دئاوزلا عمجم» يف عقو اذكو «۔ ( ( ۹

 .[ش]1 .(4)

 مهوي ؟«حيحصلا# ةاور هتاورو» : يمشيهلاو فلؤملا لوقف ؛««حيحصلا# ةاور نم يه الو «ةيباحص تسيل هذه ةمطاف :تلق )٤(

 نسح :اولاقو لب ؛نيروكذملا لوق نع اوتكس مهنإف «ةثالثلا لعف امك !نيلفاغلا نم نكت الو «هبنتف ةيباحص اهنأ
 .اهتدش وهو :(ءاحرُيلا) اهنم ينباصأ ىمحلا :يأ (5)

 لاق امك ؛لوهجم يناعنصلا ةريغملا نب رمعو .هفرعأ ملو ءايندلا يبأ نبا خيش (يميمتلا برقعي وبأ) هيلإ قيرطلا يف :تلق (5)

 .(51545) !ةفيعضلا» يف جرخم وهو «هريغو يراخبلا
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 00 .تاقث هتاورو ءًاضيأ:ايندلا يبأ نبا هاور

A44اهب يرو صف الل َكِو نم : دس ا مال  

 أ هندلو ميك هبونأ نم جرخ ؛ لجو رع هللا نع
 1 0 ا ضرملا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 هك هللا لور ىلع ىّمُحلا ِتأَتسا : لاق هنع هللا يضر رباج نعو (حيحص) (44) - 871447-44

 لإ | كلذ اكشف ُهْوَ اف هللا ملي ام اهتم اوله ءءابق لهآ ىلإ اهي رماف دلم ا : ثنلاق : «؟هذه ْنَم» :لاقف

 لت ؟فو :اولاق . «ًاروهط ْمُكَل ٌنوكت ْنأ مش شنو < E دش نإ ؟مّتئش ام» :لاقف

 : ينل ارا

 : ؛ةحيحصا يف نابح نباو « ىلعي وبأو «؟جيحصلا» ةاور هتاورو :ءدمجأ هاور

 ىلإ ىتخلا اوُكَشف :هيف لاقو «ناملس ثيدح نم هوحنب يناربطلا اورو (حيحص) (6+) 7468 - ٠

 E مگن اهمَتدَت هللا ُتْوعَد منش نإ ؟مُتِش ام» :لاقف لب هللا لوسر

 !هللا لوسر اي اهْعَدَف :اولاق . (مكبونذ

 اي :لاق هنأ هدج نع هيبأ نع بعك نب يأ نب ذاعم نب دمحم نعو (هريغل ح) (01) 8444-0
 هيلع برص وأ «ٌمَدق هيلع َجّلَتْخا :ام اهبحاص ىلع ِتانَسَحلا "'؟يِزْجْبا ':لاق ؟یّمُحلا ٌءازَج ام !هللا لوسر
 جش الو ءب ل ًجورخ الد و ر يشتت ا لإ :ٌنيأ لاق .«ُقْرِع

 0 . ىتخوبو الإ طق يأ لب ملف : لاق كيب
 يف نابح نبا امهركذ“ هوبأو دمحم «هب ساب ال هدنسو او هريبكلا» ىف ىناربطلا اور

 .[( ۳٤۲۳ ۔ ٤۹۳٤ مقرب هرظنا) ثيداحأ لبق] ًاضيأ َيِبأ ة ةصقب ٍديعس يبأ یخ مدقتو .«تاقثلا»

 ىّمخلا» : كو هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةّناحْيَر يبأ نعو (هريغل ص) (017) 440 1

 ش ! . هرانلا نم نمؤملا ٌبيِصَت يهو «مَهَج عی نم
 . هنع بشوح نب رهش ةياور نم امهالك ؛ يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 ني ريك ىئجلا» : لاق كي ّيبنلا ٍنع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (هریغل اص) (67) 113 438

 جرخم وهو ؛«ناميلسس نب رفاز) و «يرصبلا نسحلا ةنعنع هيفو «(۸۳ /55) ؛تارافكلاو ضرملا# يف وهو !(اضرلا) : لصالا )0(
 .(11۹۷) «ةفيغضلا» ىف '

 نف ايندلا يأ نبال اًمهالك ء(١۱۸ /!177-77) «ربصلا» و ؛(1/5 /49/-45) «هئاضقب هللا نع اضرلا» يف ًاضيأ وهو : :انلق]ا

 .[ش] .[هسفن قيرطلا
 ءاطسإألا سلا يف امك “يرجت» :باوصلا لعلو )۷٠/٠٠١/4(! ةيرينملاو :(754 /۳) ةقبانسلا ةعبطلا يف اذك ()

tito.۱) ؛ريبكلا مجعملا» و / «(ot ١/500 ۲امهالك ٠٠١ aو  eعفمجف» و  

 ۔[ش] )١١58(. ؟نيرحبلا

 ا انتدايز نم نيلالهلا نيب امر ؛«قيعضلا» ب ؛حيحصلا» جمد لبق كلذو ؛ثيداحأ ةرشع لبق# :لصألا يف (۳)

4Y 



 و ۰
 ْنِم هظح ناك ؛اهنم ٌنِمْؤملا ٌباصأ امف «مّلهُج

 : . هب سأي ال دانسإب دمحأ هاور

 ىَّمُحلا» : لاق لك ّيبنلا َّنأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ص) (04) - 5 - ۳١٤۷
 . رانلا نم نمؤم

 . نسح دانسإب رازبلا هاور

 لک ظَح 58 ت

 لصف

YELA £400هللا َّنإ» : لوقي لَو هللا لوسر ُثعمس : لاق هنع هللا يضر سنأ نع (حيحص) (6)  

 . هيتيَع ديري . هةّنجلا امهنم هتضّوَع ؛ ؛ ربصف ِهْيََِبَحِب يدبع يلب اذإ : لاق لجو رع

 يدبع ْيمميرك بذا اذإ : لجو رع هللا ٌلوقي# :هلي هللا لوسر لاق : هظفلو يذمرتلاو «يراخبلا هاور
 . ةا الإ يدنع ٌءاَرَج هل ْنُكَي ْمَل ؛ايندلا يف

 ًاباوث هل ضزا ْمَل ؛بستخاو ربّصف ِهبَح ُتِيَهْأ ْنَم» : ل ةياور يفو (هريغل ص) (03)- ٠-5444

 . ؛ةّنجلا نود

 هّبر نع ينعي اڳ يبنلا نع هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعو (هريغل ح) 5 _ ۳٤۹۰ -)٥۷(

 وه اذإ ةّنجلا نود ًاباوث هل ضر ْمَل ٌنينَض امهب وهو همير يدبع ْنِم ُتْبَلَس اذإ» : لاق هنأ ؛ىلاعتو كرابت

 ."امهنَلع ينڌمَح
 . 'هحيحصال يف نابح نبا هاور

 نأ هللا ىلع ٌريزع» : ليک هللا لوسر لاق :ثلاق ةَمادُق ثنب ةشئاع نعو (ركنم) (۲۹) ۔ ۲۰۰۸ _ ۷

 .- يب ينعي : سنوي لاق - .هرانلا ةَلِخدي مث ؛ نمؤم ْيَمَميرك َدْحأ

 . "يبطاحلا نامثع نب نمحرلادبع ةياور نم يناربطلاو دمحأ هاور

A04هللا بهذي ال» : لاق كي هللا لور نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبآ نعو (حيحص) (08) ان  

 .هَنَجلا هللا ةَلَحذأ الإ ؟ُبِسَتْحيو ٌريْضَيف دبع تبيبَحب

 . «هحيحصا يف نابح نبا هاور

 لوقي» : كك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو (حيحص) (24) 8401-4

 .هةّنجلا نود ًاباوث هل ضزأ ْمَل ؛بستحاو ربّصف يدبع نمي برك ٌثذخأ اذإ : هللا

 . «هحيحصاا يف نابح نبا هقيرط نمو «ىلعي وبأ هاور

 «ةريره يبأ ثيدح نم (75 07 مقر) هدنع يه امنإ ةياورلا هذه نإف ؛هللا همحر هماهوأ نم اذهو «ءسنأ نع يذمرتلا ينعي )١(

 ٠ يبأ نع نسح دهاش هل نكل «يراخبلا ةياور قيرط ريغ هقيرط نأل ؛هنسحو اهلبق يذلا سنأ ثيدح بقع هدروأ ءهححصو

 .هبقغ يذلا ضابرعلا ثيدح هوحنو «ثيدح [ةثالث] دعب يتأي سابع نبا نع رخاو « ةمامأ

 !هدهاوشب هونسحف ةلهجلا امأو .«ةركنم ثيداحأ هيبأ نع ىورا : متاح وبأ لاق :تلق (۲)
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Aيب امد : لل هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر أ نب ديز نعو (فيعض) ("0) منتو  
 الو يلاعتو كرابت هللا يل ؛هللا ىقلب ىّئح رصف رص يبا ن تتوب ر اید نو شاي ود بات عب ی

 . هيلع ٌباسح

 اا ول اا ةاؤز

 هع القي نا : لک هللا ٌلوسر لاق راق هلع للا يفر نير نموا يش 910 1 1

 لتي لو ءورصَب باه نِ هيلع ّدشأ هللاب كرشلا دعب يشب ٌدبع لتي ْنَلو «هللاب كرش َن هيلع دما ءَ

 , هَل هللا رَفَغ الإ ؛ ؛ رصيف هرصَب باهّذب دبع

 ا راج ةياور نم زازا هاد 1

 ا لاق امهنع هللا يضر رمح ِنْبا نع يرو دج فيعض) (61) 11 ۲

 ا : . «رانلا هانيع ىرت ال ْنأ ًابجاو هللا ىلع ًاّقح ناك ؛بَستحاوٌرَبّصف ُهرَصَي هللا َبَمْذأ نم

 ."طسوألا» و « «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

Y1 4Yالسلا هيل ليج نع هلا لومر نع نع هلا يضر ین نع یر (رك) 510 -  

 «يهجو ىلإ رظنلا الإ هيمي هيتميرك بذا اذإ يدبع ٌباوث ام !ٌليربج اي : لاق هللا نإ : لاق ىلاعتو كرابت هّبر ْنع

 نعل هملول دل E ٌسسنأ لاق . «يراد يف ٌراوجنلاو

 .“طسوألا» يف يناربطلا هاور

 (هدسج نم ءيش هملا نم نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) - ٤

 اک هللا لوسر ىلإ اكش هلا : هنع هللا يضر يصاعلا يبأ نب نامثع نع (حيحص) (1) 7407-4

 مسي : لقو كرس نِ ملأت يذلإ ىلع لدي غضا : الك هللا وسر هل لاقف «٠ مَآ ذنم هدسَج يف هدجب ًاعجو

 . .«(ُرؤاحأو دجأ ام رش ْنِم هترذقو هللاب ٌدوعأ) : ٍتارم عبس لو ثالث (هللا

 نم هرو هللا رعب ٌدوعأ» : كلام دنعو .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو '*”يراخبلاو كلام هاور

 ۰ . مهريغو يلهأ اهب رْمآ را لَه «يب ناك ام هللا َبَهْذأف كلذ ُتْلَعَفَف :لاق .«ٌدجأ ام ٌرش

 داك دق ٌعججو يبو ب هللا ُلوسر ينانأ :امهثيدح لوأ يف الاقو ؛كلذ لثم دواد يبأو يذمرتلا دنعو 1

 . ثيدحلا «(هِتَردُقو هللا ةّرعب): ل مث تام حبس كمي خسف : اک هللا ُلوسر لاقف ينل

 ل هللا لوسر ٌثعمس :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (ًادج فیعض) 6٥ 7١1 )١(

 !«دماوتب بمس ١ ًاضيأ واق ةلهجلا اأو مهضعب همهتاو .فيعض وه :تلق )١(

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)

 .(003) «ريضنلا ضورلا» يف جرخم وهو «بذكلاب مهتم هيف : تلق فيفإ

 : ؛ ةلهجلا اهيف هدلق تاور ضعب يف يمثيهلل تعقو ماهوأ نايب عم (9771) «ةفيعضلا# يف هتجرخ : تلق (4)

 رصتختما» يش هسفن فنصملا هيلإ هزعي مل كلذلو ءةتبلا هوري مل هنإف خسانلا وأ فلؤملا نم ملق قبس هلعل انه يراخبلا ركذ )0(

 3 . هللا همحر يجانلا هيلع هبن امك «0نئسلا :
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 يف كراو «كّمْسا َسّدقت ءامسلا يف يذلا هللا انير) :لقيلف هَل حا ١ ٌةاكتشا وأ ایش ْمُكنم ىكتشا نم» :لوقي

 بر تن ءاناياطخو ابوح ان ريغ ءضْألا يف كتمحر ٌلَعْجاَف ؛ءامسلا يف َكّئَمْحَر امك ؛ضْرَألاو ءامسلا

 .«أرثيف ؛(عجولا اذه ىلع ؛كئافش ْنِم ًءافِشو ؛ٌكِتَمْحَر ْنِم ًةمحر ُلِزْنأ < «ٌنيبّيطلا

 وراد ریا اور

 تيكا اذإ !دمحم اي :ينانبلا تباث يل لاق : لاق ملاس نب دمحم نعو (هريغل ح) (۲)- نك 44

 عزا مف ؛(اذه يعَجَو ْنِم جا ام رش ْنِم «هترذفو هللا رعب ٌدوعأ هللا مْسِي) :لك من يكتشَت ُثبح كدي عصف

 . كلذب هّنّدح ةي هللا لوسر َّنأ : ينئّدح كلام ّنْب نأ نف ؛ًارثو كلذ دعا مف كدي

 . يذمرتلا هاور

 (زورحلاو مئامتلا قيلعت نم بيهرتلا) .5

 :لوقي ةَ هللا لوسر تحمس :لاق هنع هللا يضر رماع نب ًةبقع نع (فيعض) (۱) - ۷ _ ۲۰۱٤

 . هل هللا عدو الف ةع قلع ْنَمو «هل هللا مآ الف ًةميمت ََّلَع نما

 ؟دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو «ديج دانسإب ىلعي وبأو دمحأ هاور

 عبابف لكك هللا لوسر ىلإ ٍةَرْشَع بكر يف َءاج هلا :ًاضيأ ةبقع نعو (حيحص) 8400-4 )١(

 ةعيابف «ةميمتلا ٌلُجرلا َمّطقف ««ًةميمت هِدَضَع يف َّنإ» : لاقف ؟هنأش ام :اولاقف ءمهنم لجر ْنَع ٌكسمأو ةع

 . كرش دقف َنّلَع ْنَم» :لاق مّ لي هللا ُلوسر

 .تاقث دمحأ ةاورو « هل ظفللاو  مكاحلاو «دمحأ هاور

 لهج يأرلا اذه داقتعاو «تافالا مهنع عفدت اهنأ نوري ءاهنوقلعي اوناك ةزرح اهنإ :لاقي (ةميمتلا)

 . يباطخلا هركذ .هريغ عفاد الو «هللا الإ عنام ال ذإ «ةلالضو

 هللادبع ىلع ٌتلخد : لاق "”ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب ىسيع نعو (هريغل ح) (۲)  م4ه 5 4

 لاق «كلذ ْنِم برقأ توملا :لاقف اعيش ىلع الآ :تلقف ةرفُ هبو [هدوعن ينهجلا دبعم يبأ] مكُع نبا

 . هديل لك ًاثيش َنّلَعَت ْنَم» : ل هللا ٌلوسر

 د

 وهو ؛يراصنألا دمحم نب ةدايز ريغ [ثيدحلا اذه ةاور عيمجب] ناخيشلا جتحا» :لاقو )2754/١: مكاحلا هاورو :تلق )١(

 . ؟ثيدحلا ركنم :هريغو يراخبلا لاق : تلق» : هلوقب يبهذلا هبقعتو . . «ثيدحلا ليلق يرصم خيش

 نبا ريغ هقثوي ملو «ةياوزلا هذهب الإ فرعي ال (يرفاعملا ديبع نب دلاخ) هيف ؛ديج الو حيحصب وه امف اولهاست دقل :تلق (۲)

 !؟نسحا :اولاقو ةداعلاك اوتقاهتف ةلهجلا امأو . .(11757) ؟ةفيعضلاا يق جرخم وهو «نابح

 يف هتنيب امك مهو دواد يبأل هوزعو «لاجرلا بتكو يذمرتلا نم بيوصتلاو ؛«ةزمح نب ىسيع) :ةثالثلا ةعوبطمو لصألا (۳)

 ضعب هلصو دقو «يرصبلا نسحلا ثيدح نم ًادهاش هيف هل تركذو 1897(4) « مارحلاو لالحلا جيرخت يف مارملا ةياغ»

 097 /بدألا- -۲۳) فيعضلا يف ىضم دقو «هنم متأب ًاعوفرم ةريره يبأ نع ءافعضلا

 . مريو هعضوم رمحيف «سانلا يرتعي نيعاوطلا سنج نس ءاد يه )4(

 نم هللاب ذوعن) :ًاضيأ لصألا يفو :(459 ۳۸١/ /۲۲) يناربطلاو ؛يذمرتلا نم هتححص اطخ وهو «(ةميمت) :لصالا (5)

 . يذمرتلا نم تبثملاو «هرأ ملو «(كلذ
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 3 .كلذ ْنِم ٌبرْقأ تملا : لاقف ؟اْيَش ُقّلَعُت الأ :انلقف :لاق هلالإ ؛يذمرتلاو «دواد وبأ هاور
 - . «ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم ثيدح نم الإ هفرعن ال : يذمرتلا لاقو

 ىلع رَبي هللا لوسر لأ : هنع هللا يضر ٍنْيَصُح نب َنارْمَع نعو (فيعض) (9) - نك ۹۷
 ال اهّنإ امآ»: :لاق .. ةتهاولا نم :لاق . «؟.له ام !َكَحْبَو» :لاقف رفض ْنِم : :لاق هارأ - َةَقَلَح ٍلُجر ٍدّضَع
 . «ادبأ َتْحَلْفأ ام ؛كيلع يهو كم ؤل كإف «كنع اهذبنا ءًانْهو الإ كديزت

 ول كّنإف» : لاقو ةهحيحص» يف نابح نباو «هرخآ ىلإ «. .اهنبنا» :هلوق نود هجام نباو ؛دمحأ هاور
 0 . ادانسإلا حيحصا : :لاقو مكاحلاو . «اهيلإ ٌتْلِكُو كيلع يهو تُم

 ا SS نارمع نع نسحلا نع ةلاضف نب كرابم نع مهلك هوور» :(ظفاحلا لاق) |

 «قارمع نم هعامس يف فلتخا نئسحلا نأ الإ ؛"ةدیج هذهو : نارمع نع نسحلا نع “زارَخلا رماع يبأ نع
 هللاؤ . نار ني عما نا نا اغ اکا مكاحلا لاقو ٠ هن حب ملا: هريغو ينيدملا نبا لاقو
 . عا

: 

 AAS SS EE E مللت ۷۱
 حنحنت لخد اذإ هللادبع ناكو ءمئاوقلا ليوط ٌريرس انل ناكو ءةرمُحلا نم. يقرت انيلع لخدت روجعأ تناك
 .طيخ سم دجوف ينّسمف ءيبناج ىلإ سلجف ءاجف ءهنم تبجتحا وص ْتَّعِمس املف ًاموي ّلخدف «ٌتّوصو

 ايلا هللاوبع لآ حصا دقل : لاق مث ؛هب ىمرف همطقو هبذجف ءةرمُحلا نم يف يل يقر: :ٌتلقف ؟اذه ام :لاقف
 ًاموي ٌتجرخ ينإف :تلق .«كرش ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ :لوقي ايب هللا لوسر ُتعمس «كرشلا نع
 اذإ (ناظينشلا كاذ : لاق . ْتَعَمَد اهتكرت اذإو ءاهتعمد تنكس اهُتيقر اذإف ؛هيلث يتلا ينبع بع تعمدف نالف ينرصبأف

 ردجأو كل ًريخ ناك لكي هللا ٌلوسر ٌلعف:امك ٍتلعف ول نكلو كنیم يف هعبصا يعط تيصع اذو ؛ككرت تطأ

 الإ ءافش ال «يفاشلا. َتنأ :نفشاو «سإنلا بر سأبلا بهذأ» : يلوقت تو ءاملا كنيع يف يحضنت : ىفشت ىفْشُت نأ
 1 «ًامقس رداغی ال ًءافش ‹كؤافش

 يف ذك وهو .«بنيز يخأ نبا نع» : لاق هنأ الإ ؛هنع راصتخاب دواد وبآو « هل ظفللاو - هجام نبا هاور

 ي نيدلا .يبحم ط نم بيوصتلاو ء«يعازخلا )۳۷١/۲(: ةقبانلا ةعبطلاو )٠١۸/٤( ةيريئملا يف )١(
Av TIDنابح نیا حیحصا و » (۱۳/ oYناسحإلا» "هم / 6 »)  

 همساو - زازخلا رماع يبأ قيرط نم ًاضيأ 70 /9) يقهيبلاو :(717/5) مكاحلاو : 144 مقر )١8/ يناربطلا هجرخأو
 .[ش] . هب  متسر نب حلاص

 .[ش] .لمأتف :«ةديج ةعباتم ههو : اهباوص لعلو ءاهيلع انفقو يتلا تاعبطلا عيمج يف اذك قفز
 نب كرابملا) عع يزارلاو «هتبدع دقو سلدم (نسحلا) نأل ؛انه مقي لف ؛ ؛حص ولو «هنم هعامس حضي مل هنأ حجارلا : تلق (۳)

 هتسج نم نبحأ الو !(هب سأب ال دنسب دمحأ هاور# : :خويشلا نم لاق نم باصأ امف كلذلو «هتعنع دقو ًاضيأ سلدم (ةلاضف
 , ةثالثلا ةلهجلاك

 ق :اهيلع انفقو يتلا «بيغرتلا» تاعبط عيمج ينو ء(١۳٠۳) «هجام نبا نئس) و )۳۷٦/۲( ةقباسلا ةعبطلا يف اذك )٤(,
 .[ش] !«هعطقف
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 حيحص» :لاقو امهنم رصخأ مكاحلا هاورو ."''لوهجم نيريدقتلا الك ىلع وهو «هجام نبا خسن ضعب
 هلعلو ؟وه ام ىردُي الف «برعلا ناسل ريغب ناك ام ىقرلا نم هنع يهنملا» : يباطخلا ناميلس وبأ لاق . «دانسإلا

 هللاو .هب كّربتم بحتسم هنإف «ىلاعت هللا ركذ هيف ناكو «ینعملا موهفم ناك اذإ امأف ءرفك وأ رحس هلخدي دق

 . «ملعأ

 يش اهقنع يفو هتأرما ىلع لحد هلأ : هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (حيحص) (۳) - 74817 - ۲

 :لاق مث ءأناطلش هب لري مل ام هللاب اوك نا ءاينْغأ هللادبع لآ حصا دقل : لاق مث «هعّطَقف ُةَبَدِجف وقم

 مئامتلاو ىَقُولا هذه !نمحرلادبع ابأ اي :اولاق . «ڭرش َةلوتلاو م َمئامّتلاو یقُرلا َّنإ» :لوقي ةَ هللا لوسر ثعمس

 . ّنهجاوْرأ ىلإ َنْييحَتَي ًءاسنلا هُعَتْصَت ٌءيش : لاق ؟(ُهَلوُتلا) امف ؛امُهانْفرَع دق

 . "دانسإلا حيحص) :لاقو هنع راصتخاب مكاحلاو ««هحيحص» يف نابح نبا هاور

 ىلإ اهبّيحيل ةأرملا هلعفت ؛هعاونأ نم وأ رحسلاب هيبش ءيش :واولا حتفبو قوف ةانثملا رسكب (ُهلوتلا)

 .اهجوز

 دعب هب قلعي ام ٌةَميمتلا ّسيل :ْتّلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فوقوم حيحص) (4) 7408 491

 . ءالبلا لبق هب ُقّلَعُي ام ةميمتلا امّلِإ ءِءالبلا

 . داتسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 (؟مجتحي ىتمو «ةماجحلا يف بيغرتلا) 5
 قلك هللا 0 :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع (حيحص) (1) - 5406 - 1

 امو ءرانب “مذ وأ ٠ « لسع نم ِةَيْرَش وأ "بم ةَطْرَش يقف ؛ٌريخ ْمُكَيوْدَأ نم م ِءيش يف ناك نإ :لوقي

 .«يوتکأ ْنأ بح

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ناك نإ" : ل هللا ُلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (1) 7470 ۵

 . (ةّماّجحلاف ريخ هب مُتيَوادن امم ٍءٰيش يف

 اذه يف تئش نإ هعجارف «ًارصتخم حص دق ثيدحلاو ؛«ىمسم هرأ ملو «يباحص هنأك» :رجح نبا ظفاحلا لاق نكل ::تلق (1)

 . ؟حيحصلا» نم بابلا

 تناكف ءهذه لبق لصألا يف يه ةلوطم ىرخأ ةياور فعض تققح امك ء(۲۹۷۲) «ةحيحصلا» يف هتحص تققح دق :تلق (۲)

 نأ مغر !«هدهاوشب نسح» :امهنم لك يف اولاقف «نيتياورلا نيب ادر اجلا اللا انآوأ خرا فت مج نم

 ءاوشع طبخ اهوتنسحف ءةلاهجلاب فلؤملا اهلعأ ىرخألا ةياورلا نأ امك ءاضيأ يبهذلاو «مكاحلاو نابح نبا اهححص هذه

 !ايروس يف نولوقي امك (قزل طبخ)
 نمو :تلق . .؟ماجحلا طّرْشم ًاضيأ (مّجخملا) و . صملا دنع ةماجحلا ماب تحي يتاةلآل ؛رسكلاب» :2ةياهنلا» يف (۳)

 . انه دارملا وه يناثلا ا

 .راثلل ال «ةيحلل وه امنإ غدللاو !ةمجعملا مث ةلمهملاب (ةغدل) :ةرامع ةعبط يف عقرو ءةلمهملا نيعلاو ةمجعملا لاذلاب (4)
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 .هجام نباو دواد وبأ هاور

 عفن محلا نأ :هربخأ ليربج نا : و مساقلا وبأ ينربخأ : لاق هنعو (فيعض) (1) - لي ۷1

 .«سانلا هب ىوادت ام

 .امھط رش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

1A AYغلبي ًءاود ناك نإ" : :لاق اه هللا لوسر َّنأ ؛هعَلب كلام نعو (فيعض لضعم) (1) -  

 . هلت ةماجحلا َّنِإف ؛ ءادلا

 . اذكه «أطوملا» يف هركذ

YEY Aوسو ىلإ كنت ٌدَحأ ناک ام : ثّلاق لي هللا وسر مداخ یمْلَس نعو (نسح) (6) -  
 .امهبضخلا : لاق الإ هيَلْجِر يف ًاعجّوالو . .مْجتحا» : لاق الإ هسأر يف ًاعَجو ةي هللا

 :(ظفاحلا لاق) . . «دئاف ثيدح نم هفرعن امنإ «بيرغ ثيدحال : لاقو يذمرتلاو هجام نباو دواد وبأ ءاوز

 : ١ . بیرغ هداتسإلا

 ينعي ٠ يلع نب هللاديبع هخيش ىلعو هيلع مالكلا ينأي «عفار يبأ نب يلع نب هللاديبع ىلوم وه (دئاف)

 :[هباتك رخآ يف

YEY AVهليل نَا هللا لوسر تح : اق لا يظر رم با نفر رب دق(  
 . «ةماَجحلاب كَ رم نأ : هورمأ الإ ةكئالملا مالم ىلع َرُمَي ملا : : هنأ هب هب يرش

 نب هللادبع هيبآ نم عمسي مل نمحرئادبع) : : (ظفاحلا لاق) . «بيرغ نسخ ثيدحا : :لاقو يذمرتلا هاور

 0 ٍ + ج :ليقو درع
 ثالث ٌةَمِلِغ امهنع هللا يضر سابع ٍنْبال ناك :لاق ةمركع نعو (فيعض) (۳) ۲۰۱۹ - ۰

 لاق: سابع نبا لاقو : لاق . هلا خيو «همجخت دجاوو ؛هلْفأ ىلعو هيلع نالي مهنم نانا ناكو «نوماجح

 . (رصَبلا ِنَع ولُجَيو .َتْلّصلا فخُيو ملا بهذي ٌماّجحلا ٌدبعلا معن : نكي هللا يبن

PEYاولاق الإ ةكئالملا نِ الم ىلع رم ام هب جر يح ل هللا لوسر نإ : :لاقو ةريغل ق (6)> : 

 .«َنيرشَعو ىّدْحإ مويو ءةرشَع عشت مویو «ةّرشَع عبس مْوَي هيف نومجتخق ام يَ نإ : :لاقو .ةّماجحلاب َكْيَلَع
 ٠- )4(- 7076ٌةماجحلاو ؛ُدْودّنلاَو ءٌطوعشلا هب مواد ام َرْيَخ َّنِإ :لاقو (ًادج ركنم) 00

 :لاقف ا مهلك .:؟يِندَل ْنَم» : ال هللا لوسر لاقف ةباخصأو ُساّبعلا هَدَل ا هللا ٌلوسر دو

 ءىطخيا : لا إف كلذ عمو ءنابح نبا ريغ دحأ هقثو الو ءامهلاجر نم سيل (يغخنلا سيق نب دمحم) هيفو !لاق اذك 0(
 . ةلهجلا هنسحو .«فلاخيو

 .(۲۰۵۹) «ةحيحصلا» يف هلايبو ءنسح وه لب :تلق .(۲)

 . لهسي يذلا ءاودلا وه (۳)
 اذهف . «مكدؤشي ملل : ؟سابعلا همع ريغ : يتالا هلوق دعب امهيفو «؟نيحيحصلا» يف امك قي هؤاسن هّذل امنإف « لطاب اذه (4)

 : .ةلهجلا هنسح اذه عمو «روصنم نب دابعلا ظفح ءوس ىلع ليلدو ؛روكذملا لوقلا لاطبإ يف حيرص
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 . روجولا :دودللا : رضنلا لاق .7١2ساّبعلا هّمع ريغ دل لإ ِتْيبلا ين ْنّمِم ٌدحأ ىق

 . يجانلا ينعي .روصنم نب دابع ثيدح نم الإ هفرعن ال رغ نسخ نيزحا :لاقو يذمرتلا هاور

 وقي مهلك الإ ةكئالملا ىم المب يب يرن َهَلبَل تْرَرَم ام» : لاق لكي هللا لوسر َّنأ ؛ هنم هجام نبا یورو
 . «ةماجحلاب دّمَحُم اي َكِيلع : يل

 ."داتسإلا حيحص» : اهنم لك يف لاقو «ثيداحأ ةثالث يف ًاقرفم همامتب مكاحلا هاورو

 ِنْبَعَدخألا يف ٌمِجَتْحَي ب لك هللا لوسر ناك» :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (نسح) (5)- "454-01

 .هقرْطَع شدو رش عسل محي اكو « لهاكلاو
 . ؟بيرغ نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 نْيَعَدْخَألا يف ًاثالث مجتخا يقي ينل نأ :هظفلو ءدواد وبأو

 . هتقاه ىلع َمُحتْخا نکو . يتالص يف باتكلا ةحت ناف ُنّقلَأ تنك ىتح يلقَع

 ةفلاس يف قرع وه» :ةغللا لهآ لاق ؛نيتلمهم نيعو لادو ةمجعم ءاخب (عدخألا) و .سأرلا :(ةماهلا)

 . نيفتكلا نيب ام :(لهاكلا) و . “"قنعلا

 ةّرشع حبس َمجَتْحا ِنَم» : لاق اك ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۷)- ۲ ۳٤٠١

 . واد لَك ْنِم ًءافش هل ناك رها ّنم
 . (ملسم طرش ىلع حيحصا :لاقو مكاحلا هاور

 ًءافش ناك ٌنيرشِعو ىدحإو ةَرْشَع عنو ََرْشَع عبسل مَجَتْحا نمد : لاق ءهنم لوطأ دواد وبأ هاورو (نسح)

 ص
 بّهذف «ُتْمَحَتْحا : رمعم لاق , ؟لهاكلاو ِنْي

  ؛ءاد لک نم

 ؛ءاثالثلا موي ةَرْشَع َعْبَس موي ّقفاو اذإ» :“اهرأ غلو «نيزر اهركذ ةياور يفو 00

 هيف م َمَجَتَحا ٍنَمِل ةّنسلا ًءاود ناك

YYتب هک نع زيزعلا دبع نب راك ةركَب يبأ قيرط ْنِم دواد وب بأ ىور دقو الا  

 موي ِءاثاللا موي ند :ة هللا لوس ْنَع ميو ءانالثل موي ةتاججلا ِنَع ةلهأ ىهني ناك لآ : اهيبأ نع ةَركَب يبأ

 . أري ال ٌةعاس هيفو ؛ مدلا

ENT AATهل لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نأ ؛جقان نعو (هریغل دح) (۸) -  g0:ُمدلا ّيب عب  

 وسر ُثعمس ياف ءًأريغص ًاييص الو ءًريبك ًاخْبَش ُهْلَعْجَت الو ءَتْمَطَتْسا نإ ًاقيفَر ُهَلَعْجاَو ءًاماجح يل تلا

 . ؟مكدهشي مل هنإقا اا هلوق ًافنا مدقت )۱(

 هنأ انه هعضوم مهوأو «ًامکح هيلع هللا همحر  خيشلا ركذي ملو «؟حيحصلا يف انه ىلإ .٠ . .هنم هجام نبا ىورو» :هلوق (۲)

 .[ش] .هيبنتلا اذه اتتبثأق «هلبق يذلا ركنملل عبات

 نيرهاظ ريغ نانطاب ناقرع امهو ءناتفلاس امهو «قنعلا بناج :(ةقلاسلا) (۳)

 )٤( «ةفيعضلا» يف جرخم وهو . كورتم (فيرط نب رصن) هيفو ء(۳۳ /۷) يدع نبا دنع هتدجو دق : تلق )۱۷۹۹(.

 . فعض هيف ةركب وبأو .هريغو ١بيذهتلا» نم هتححصف (ةشْبك) :لصألا ناكو «فرعت ال ةلوهجم (0)
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 ىلع اومجتخاو «ظفجلا يفو لْفَلا يف ُديِرَتو «ٌةكربو ٌءافش اهيفو ها قبرا ىلع ُةَماجحلا» :لوقي ال هللا
 نيتنالا موب اومجتخاو ءايرحت دحألاو تسلا عملو ءاعبزألا موي ةماججلا اوبتجاو «سيمخلا موي هللا ةكرتب
 موي الإ صرب الو ُماَدُج ودّ ال هّنإف «ءاعبزألا موب ءالبلاب هبرضو « ِبوُيأ هيف هللا ىفاع يذلا ُمويلا ُهَنإف ؛ ءانالثلاو

 . ءاعبْرألا ةليلو «عاعبرألا

 يبأ نب نسحلا نعو . عفان نع  ليدعت الو حرج هيف ينرضجي الو: نوميم نب ديعس نع هجام نبا هاور
 نب هللادبع نع مكاحلا هاورو .دمحمو نسحلا ىلع مالكلا يتأيو .عفان نع ةداخج نب دمحم نع رفعج
 هل جزخأ «ثيللا بتاك اذه حلاص نب هللادبع» :(ظفاحلا لاق) . عفان نع دلاخ نب فاطع انثدح :حلاص
 : [هباتك رخآ يف ينعي] .«امهيلع مالكلا يتأيو :فاطع يفو ؛ةيف فلتخاو ««هحيحص١ يف يراخبلا

 :اعيرختم دج ملق اته اإ ةرمؤب انهي ىلإ ةر ف مرقاة: :ليقو .هرهقي ىتح هبلغ اذإ :(مدلا هب غّيبت)
 . ةمجعم نيغ مث ةدّدْسم تحت ةانثم مث ةدحوم مث ةحوتفم قوف ةانثمب وهو

 بسلا وب و املا مو مجان : لاق لي ّيبنلا نع “'ارَمْعَم نعو (فيعض) (۷)- ۲۰۲۳ 4

 , .ههَسْفن الإ ٌنمولَي الف ؛ٌحْضَو هّباصأف
 .«حصي الو ءدنسأ لقا :لاقو اذكه دواد وبأ هاور

 . ضربلا انه هب دارملاو ؛ةلمهم ءاح امهدعب ًاعيمج ةمجعملا داضلاو واولا حتفب (حضولا)
٠ E A40اونيعّتشاف رحل ٌكَتْشا اذإ" : لاق ا ّبنلا نع هنع هللا يضر ِسّنأ نعو (عوضوم) (۸) -  

 ا . لقي مكدحأب ٌمدلا عمال «ةَماَجحلاب

 ."دانسإلا حيحص» : لاقو مكاحلا هاور

 ' (ضيرملا ءاعد يف بيغرتلاو ءاهديكأتو ىضرملا ةدايع يف بيغرتلا) د

EV AAملشملا قحا: ؛ لاق أكو هللا لوسر نأ «ةنغ هللا يضر ةريرخ يبأ نع (ميحص) (1)-  

 .«سطاعلا ٌتيمشتو ءةوعدلا ةباجإو ءزئانجلا ٌعابَلاو «ضيرملا ةدايعو السلا 5 در :ٌسْمَخ ملسملا ىلع

 : .هجام نياو دواد وبأو ملسمو ئراخبلا هاور
 اذإ» : لاق ؟هللا ّلوسر اي َّنُّه امو :ّليق . "تس ملْسملا ىلع ملسملا قحا : معمل ةياور يفو (حيحص)
 ضر اذإذ شف هللا دمحف طع اذإو .هل ٌحّصناف َكَحَصْنَتْسا اذإوأ ءةبجأف كاعد اذإو : مر
 . (ةْعبتاف تام اذإو مدع

 )1١( هدواد يبأ ليسارم» يف )۳۱۹/  :)50١[ش] . يرهزلا نع رمعم نعا .

 دمحأ ةنذك» !«يتغملا» يف يبهذلا لاق ء(يدسألا مساقلا نب دمحم) (117/5) هيفو !هقفاوف يبهذلا لفغو !لاق الك ()
 (VEY) ؟ةحیحصلا» يف هريغو هتجرخ «هوحنب رخآ ًاقيرط هيف هل تركذو )۲۳۳١(« «ةفيعضلا» يف جرخم وهو . .«ينطقرادلاو

 : . «هلتقي هبحاصي غیبت اذإ مدلا نإف ءمجتحيلف مدلا مكدحأب جاه اذإ» : ظفلب
 سيل يملا نأ يف ست اهو )٠١/ ٠٠١( ةيرابلا حتف» رظنا .؛هتّمشي نأ هعمس ملم لك ىلع قحف : يراخبلل ةياور يفو قرفز

 .هَّدْمَح عمس نم لك ىلع نيع ضرف وه لب ءةيافكلا ضورف نم
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 ٥[. /بدألا-۲۳ ىضم] .اذه وحنب يئاسنلاو يذمرتلا هاورو

 اي :ةّمايقلا موي ٌلوقي ٌلجو َّرع هللا ّنإ» :ِهلي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (۲) "478 - ۷

 َّنأ َتْمِلَع امأ :لاق !؟َنيملاعلا بر َتْنأو كُدوعأ فيك !ٌبر اي :لاق ."ينذغت ملف ُتضرم !مآ نا

 : لاق . ينئوطُت ملف َكُتمَمطتْسا مَآ نبا اي ؟هدنع يتذَجول ُهَْذُع ول كن َتْمِلَع امأ ؟هْدْعَت دعت ملف ضرم ًانالف

 َتْمِلَع امأ نوط لف قاف يدي دتسنلا 0 كيوم نأ :لاق !؟َنيمّلاعلا بر َتنأو َكُمِيْطَأ فيكو !ٌبر

 بر َتْنأو َكيِقْسأ فيكو !ُبر اي :لاق .ينقْسَت ْمَلف َكُتْبَفْسَتْسا ؟مدآ ّنْبا اي ؟يدنع كلذ َتدَجَول ُهَتْمَعْطأ ول كأ
 ین كلذ تنخر رل كّنِإ امأ ءهِقْسَت ْمّلَق نالف يِدْبَع َكاَقْسَتْسا : لاق !؟نيملاعلا

 ١۷[. /تاقدصلا 8 ىضم] . ملسم هاور

  )۳(- ۳٤۹۹-۸هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ليعس يبأ نعو (حيحص نسح) 6 :

 ةرخآلا ٌمُكَرُكَذت رئادجلا اوعبّتاو "ضيرملا اودوع» .

 .«هحيحص» يف نابح نباو رازبلاو دمحأ هاور
 بنك موي يف نيله نك لذا ار ا لور ننال عيا ضض) 80 نك 4۸4

 .اةبقر قتغأو «٠ ءٍةَعِمُجلا ىلإ حارو ءًاموي ماصو «ًةزانج دهشو ؛ًاضيرم داع ْنَم : ةّنجلا لهآ ْنِم هللا

 1١[. /ةعمجلا-۷ ىضم] . «هحيحصاا يف نابح نبا هاور

)٥(- EVI 144°نم مخا : لي هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نعو (حيحص)  

 لخد وأ «ًايزاغ جرح وأ «ةزانج عم جرخ وأ ءًاضيرم داع ْنَم : لجو َّنع هللا ىلع ًانماض ناك َّنُهْنم ةدحاو لعق

 .«سانلا نم َمِلّسو ُهْنِم لمانلا َمِلَسف هيب يف ّدعق وأ «هريقؤتو ُهَريِزْعَت ديرب مامإ ىلع
 ١7- ىضم] .«امهيحيحص» يف نابح نباو «ةميزخ نباو ىلعي وبأو «- هل ظفللاو - يناربطلاو دمحأ هاور

 ٦[. ١ /داهجلا

 .«راكذألا» يف مدقتو .ةمامأ يبأ ثيدح نم هوحن دواد وبأ ىورو (حيحص) (5) - ٠- ۳٤۷۲

 1/13 ١[.

 َحبْصأ ْنَم» : اڳ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷) 7410# - ۱

 :لاقف .انأ : ٍرْكب وبأ لاقف .«؟ًنيكسم موبلا ٌمكنم َمَمطأ نم :لاقف . انأ : ركب وبأ لاقف .؟؟ًامئاص َمويلا ٌمكنم
 لاقف .انأ : : ٍرْكب وبأ لاق . «؟ًاضيرم مويلا مكنم داع ْنَمه : لاق .انأ : ركب وبأ لاق . «؟ةّرانج ويلا ٌمكنم َعِبَت ْنَم١

 . جلا ّلخد الإ "موي يف] لجر يف طق ٌلاصخلا هذه ثعمَتجا امد : لك هللا لوسر

 )١( كانه مدقت امك .ًابيرقتو هل ًافيرشت دبعلا دارملاو «هيلإ ضرملا فاضأ .
 .(؛هدئاوزل ۸۲١/۳۸۸ /۱) رازبلاو «(۳۲ /۳) دمحأ دنع ةياورو :(59/5) «عمجملا» و 22787 /5) ةقباسلا ةعبطلا يف اذك قفز

 .[ش] . («ناسحإلا» ۲۹۵۵ /۲۲۱ /۷) ؛نابح نبا حیحص» و :؛(58/) «دنسملا# و ؛(17/5١) ةيرينملا يفو

  «ملسم حيحص» يف اهانعمو يراخبلل درفملا بدالا» نم ةدايز 0
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 31017 /تاقدصلا 8 ىضم] . ؟هحيحنص» يف ةميزخ نبا هاور

 1 لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ح) (۸) - ۲ ۳٤۷٤

 .«لز زنم هّنَجلا ّنِم َتَوبَتو كاشمَم ّباطو َتْبط : ِءامسلا نم اثم هادان ؛ ًاضيرم

 نانس یب ا داع باو « هل ظفللاو  هجام ن نباو ..هنسحو يذمرتلا هاور .

 . هنع ةدوس يبأ نب نامشع نع - يلمَّْقلا نانس نب ىسيع وهو -

 ٌباطو َتْبط : لات هلا اق زا أ احا لجل اع ل : اک ّيبنلا نع نابح نبا ظفلو (هريغل ح)

 .هةّنجلا يف ًالِرْنَم َتأَّوبتو كاش

YfVo 2۹4ا لاق يا نع تع هلا يضر نابوث نعد (حيحص) (9)-  

 . «اهانج» :لاق ؟ّنَجلا ٌةقْرُح امو !هللا لوسر اي : ٌليق .«ٌمجري ىتح نجلا ةَقْرُخ يف لزب ْمَل مل ١

 .يذمرتلاو «- هل ظفللاو - ملسمو «دمحأ هاور

 .. ىتتجُي' : يأ ؛اهلخن نم فرّتْخُي ام وه : ةنكاس ءار اهدعبو ةمجعملا ءاخلا مضب (ةّنَجلا ٌةَقْرخ)

‘Yo 1444َنسْخأف أّضوت ْنَم» : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۱)  

 لاق ااا اب :تلق «ًافيرَخ َنيِعَْس مَلهَج ْنِم دِعوُب ؛ًابستْخُم ملسملا هاخأ داعو ءَءوضولا

 . ماعلا

 ا باصقلا مهّلَد نب لضفلا ةياور نم دواد وبأ هاور

 نياما :لوقي للا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ّيلع نعو (حيحص) 15-0" -) ٠(

EEوعْبَس هيلع یلص الإ ؛ةيِشَع داع ْنإو ءّيسْمُي ىتح كلم فلآ نوعْبَس دع للمال  

 . اهنَجلا يف ؛ٌقيرخ هل ّناكو «ّحبْضُي ىتح ِكّلم فل

 ًافوقوم دواذاوبأ هاورو .ىهتنا ًافوقوم يلع نع يوُر دقو «بیرغ نسح:ثيدح# :لاقو يذمرتلا هاور
 . هانعمب ًادنسم هاور مث . للي ئبنلا نع حيحص هجو ريغ ْنِم يلع نع دنسأو» :لاق مث «ّيلع ىلع

 كلم ؛فلأ نوعْبَس هعم جّرخ الإ ًايسْمُم ًاضيرم ٌدوعي ٍلجر ْنِم ام :فوقوملا ظفلو (فوقوم حيحص)
 هل َنوُرِفْغَتْسي ِكّلَم فلا نوُمْبَس هعم جرح ًاحِبْصُم هانأ ْنَمو جلا يف ٌفيرخ هل ناكو َحبْضُي ىتح هل َنوِففتْسَي

 . ةّنجلا يف ٌفيرخ هل ّناكو «َيِسْمُي ىتح

 يف ىشَم . هاخأ ميما داع اذإ» :هلوأ يف ادازو ءًاعوفرم هجام ا دما اذه وحنب اورو (حیحص)

 O ل )0
 ی نتا ا كانه هيلع تهبنو ؛«ماعطلا ماعطإ يف هلثم هل عقوو» : لاقر ؛ملسم يف وهو ةميزح نبا

 . (باب-۱۳) يتأي اميف ينعي . 4هبلتي
 ا ا دواد وبأ لاق : تلق قفز

 .كّرَبو اعد :يأ (۳)

 .لوعفم ىنعمب ليعف ءاهرمث نم فورخم :يأ )٤(
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 . «ةنجلا يف فيرخ هل ناكو» امهدنع سيلو . ثيدحلا «ٌةَمْحرلا ُهْئرِمَع سلج اذإف « َسلجب ىتح هلا ةّقارخ

 الإ ؛ًاملشم ُدوعي مِلْسم [ءىرما] نم ام : :هظفلو ایا اور حصا يف ناش وبا ا ٠

 ىتح يللا تاعاس يأ يفو «َيِسْمُي ىتح راها تاعاس ّيأ يف هيلع َنوَُصُي ِكَلَم فلا ني َنيِعْبَس هيلإ هللا ٌتَعَتب

1 

 ."امهطرش ىلع حيحص» :لاقو يذمرتلا وحنب اعوفرم مكاحلا هاورو

 ام هبشف ءاهفرخأ ةلخنلا تفرح : لاقي ءةنجلا رمث ءانتجا يف : يأ ءءاخلا رسكب (ةنجلا ةفارخ يف) : هلوق

 . يرابنألا نبا لوق اذه .رمثلا نم فرتخملا هزوحي امب «باوثلا نم ضيرملا دئاع هزوحي

 ْنَم» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام ِنْب سّنأ نع يورو (عوضوم) (۲)- ۰1-7

 .«نْيَع ةَقْرَط اهبف هللا يصعب ال ةنس بلا لمع هل هللا ىرُجأ ؛ةعاس هدنع سّلجو ًاضيرم داع

 . حولت هيلع عضولا حئاولو ««تارافكلاو ضرملا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 ْنَم» :الاق امهنع هللا يضر ةريره يبأو رمع ِنْب هللادبع نع َيِوُرو (ادج فيعض) (۳) - ۲۰۲۷ - ۷

 تح ةتځا يف ثوم وعن كلم فا سو ٍةَسْمَحِب هللا هَّلظأ ؛ملسملا هيخأ ةَجاح يف ىشَم
 ًامدق مقري ال ءِكَّلَم فلا نيعْبسو ةَسْمخب هللا َُّلظأ ؛ًاضيرم داع ْنَمو «ةرمُعو ٌةجَح هل هللا بك ّعَرَف اذإف عرق
 ُهنَرَمَع دع اذإف «هدّعقم يف دعي ىتح «ةجرد اهب هل ٌمفرو هیس هنع طخ الإ ًامدق حض الو «ٌةنسَح هب هل تك الإ
 . «هلزنم ىلإ يهب ٌثيح لَآ اذإ ىتح ٌكلذك لازي الف ءم ةّمحرلا

 .[17 /ربلا 1١ ىضم] ."هعفر يلصأ يف سيلو ؛«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 : لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو (ادج فيعض) (4) - ل 4۹۸

 اي :ٌتلقف :لاق . ةمحرلا ةنرَمَع ضيرملا دنع دق اذإف ءم ٍةَمْحرلا [يف] ضوخي امّلإف ًاضيرم ٌدوعي لُجر امّيأ»

 . «هيونُذ هنع طحن : لاق “5 ام ضيرملاف «ضيرملا وعي يذلا حيحصلل اذه !هللا وسر

 : ل هللا ٌلوسر لاقف :"دازو «طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هارو دا هاو

 . هنأ ُهْنَدَلَو مويك هبونُذ ْنِم جّرخ ؛ مَ ةثالث ڈبعلا ضِرَم اذإ»

 ْنَم» : اك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (حيحص) (۱۱)- ۹ - ۳٤۷۷

 .«اهيف َسسمَتْغا سلَج اذإف ؛ٌسِلْجَي ىتح ةَمْحرلا يف ضوخي لري ْمّل ًاضيرم داع

 . «هحيحص) يف نابح نباو ءرازبلاو «؛حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأو ؛ًاغالب كلام هاور

 ركنم» :هنأ يراخبلا لاق نم هيفو ( ۰ ٠ 1/5) ةعوبطملا يف اذكو ؛هنم ةيمالسإلا ةعماجلا ةروصم يف اذكو : تلق 0(

 . يقيلعتب هريغو «فلؤملا دنع خيشلا يب | ةياورب ًاعوفرم كانه هضعب مدقتو ,(51815) ةةفيعضلا» يف جرخم وهو ««ثيدحلا

 .هنم ةدايزلاو (5900و ١9/4 /6) «دتسملا” نم بيوصتلاو «(ضيرملل امف) : لصألا (27)

 امك ةينثتلا ىلع «اداز» باوصلاو ءدارفإلا ىلع هدازو# :(«فيعضلا» 87# /۲) ةقباسلا ةعبطلاو )١78/4( ةيريئملا يف ()

 519/14 /1) ؟ریغصلا» يف يناربطلاو )1١/77(: ؟تارافكلاو ضرملا# يف ايندلا يبأ نبا دنع ةروكذملا ةدايزلاف «هانتيثأ

 .[ش] .بسحف ثيدحلا لصأ ١۳/ ١ ۸۸١( /۸) هيف امنإو «هطسوآ» يف تسيل يهو «(«ينادلا ضورلا»
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 . تاقث هتاورو .. هوحنب ةريره يبأ ثيدح نم يناربطلا هاورو (هريغل ص) (17)-408- ؛
 داع ْنْم» : ل هللا ٌلوسر لاق : لنا لا يمرون بلك وعر ا حمل 1315 انتحل نسل ا

 .«اهيف عَقْتْسا ُهدنع سّلج اذإف ؛ةّمْحرلا يف ضاخ ًاضيرم
 .طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلاو «نسح دانسإب دمحأ هاور

 لصف :

 51 e : لاق هنع هللا يضر ٍباَّطخلا نب رمع نع (ًادج فيغض) (0) د ندخل < كلما |

 .«ةكئالملا ٍءاعدك ةَءاعد ناف ءّكل وعدي ُهرُمَف < « ضيرم ىلع تلخ

 .رمع نم عمسي مل نارهم نب نوميم نأ الإ 4

 اودوع» :قي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سن نع يورو (عوضوم) (1) - كي 5

 . روفغم هبنذو ٌةَباجتْسُم ضيرملا َةَوعد ناف . ْمُكَل اوُعْدَيلَف مُهورمو « ىضرملا

 ..«طسوألا» يف يناربطلا هاور

Toالد :لي هللا لوسر لاق : :لاق امهنع هللا يضر سابع نب ! نع يورو (عوضوم) (۷)- ۰  

 . اربي ىح ضيرملا ةوعد ر
 ."«تارافكلاو ضرملا باتك) يف ايندلا يبأ نبا هاور

 (ضيرملا نهلوقي تاملكو ءضيرملل نهب ىعدي تاملك يف بيغرتلا) ۸
 مَ ًاضيرم داع نم : : لاق ةا ّيبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع (حيحص) (1) - ل

 كلذ ْنِم هللا.هافاع الإ ؛(كيفشب نأ ميظملا شرعلا بر ميظعلا هللا ناسا : ٍتارم عبس هدنع لاقف لجأ رصحب

 1 . «ضرملا
 نعمل لاقو مكاحلاو «اهحیحص)» يف نابح نباو «يئاسنلاو سو راو درا وبا لرز

 طوخ ا تری تيداخا هيرئاوأ «ضيرملل ةي يبنلا هب اعد اميف» : (ظفاحلا لاق) .«يراخبلا طرش

  ؛اهركذ نع انبرضأ ءانباتك

 لوسز ىلع ادهش اهنا امهنع هللا يضر ةريره يبأو ٍديعس يبأ نعو (هريغل ص) (۲)- نيل

 ال) : لاق اذإو أ انأو انآ الإ هلإ ال : لاقف ؛هّنر ُهَقَّدِص ؛(ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال) : لاق ْنَم" :لاق هنأ كي هللا

 :لاق ء(هل ٌكيرشال ُهَدْحَو هللا الإ هلإ ال) :لاق اذإو ءيدْحَو انأ الإ هلإ ال : هللا لوقي : لاق ؛(َُدْحَو هللا الإ هلإ
 ءُكْلملا هَل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) : لاق اذإو «يل ٌكيرش ال يدو انأ لإ هلإ ل «يدبع قدص :ٌلوقي

 نوروهشم تاقث هتاورو هجام نبا هاور

 زي الف «هذنع نم ماق اف : هيف داو «هنع هللا يضر مزح نب ورمع ثيدح نم ًاضيأ.امهيف هاورو) : هلوق انه لصألا يف 0(
 . هتفذح كلذلو ؛عاطقناو فعض هيف : تلق . (برقأ نسحلا ىلإ هدانسإو . 1جرخ ثيح نم عجري ىتح اهيف ضوخي

 )1١١7(. «ةفيعضلا# يف هتنيب امك كورتم وار هجام نبا دانسإ نم طقس هنكل :تلق ()

 .(0009) «ةفيعضلا» يف جرخم وه٠ .هريغو « ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع 7١( /55) هيف :تلق فرفز
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 الإ رق الو لوح الو هللا الإ هلإ ال) : لاق اذإو دْمَحلا ّيلو ُكْلُملا يل ءانأ الإ هلإ ال :لوقي : لاق ءاٌدْمَحلا ُهَلِو

 . انلا ُهْمَعطَت ْمَل تام مث هِضرَم يف اهّلاق ْنَمه : لوقي ناكو . 'يب الإ هوك الو لوح الو انأ الإ هلإ ال : لاق «(هللاب

 . مكاحلاو ,؛هحيحص» يف نابح نباو يئاسنلاو هجام نباو ««نسح ثيدح» :لاقو ')يذمرتلا هاور

 ال ربك هللاو هللا الإ هلإ ال) : لاق نم :ًاعوفرم هدحو ةريره يبأ نع "يت ئاسنلل ةياور يفو (هريغل ص)

 لوح الو هللا الإ هلإ ال ءٌدْمَحلا هلو ؛كلملا هَل ل هللا الإ هلإ ال «هل كيرش الو هللا الإ هلإ ال ءٌةَدحو هللا الإ هلإ

 يف تام م ؛رْهَش يف ؤا ءةليل يف ؤآ موي يف َّنُهلاق نم : لاق مث  ؛هعياصأب اسمح َنُهدِقْمَي - (هللاب الإ وف الو

 . هَ هل رف رهشلا َكلذ يف ؤأ ةليللا كلت يف وأ م مويلا كلذ

 هلوق يف لاق ةي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر كلام نب دعس نعو (ًادج فيعض) (1) - 0 ل

 يف َتامف ةّرم َنيعبرأ ِهِضرَم يف اهب اعد ملسم امّيأ ا :4 َنيملاظلا نم تنك ينإ كنان تنا الإ هلإ [الإ* : ىلاعت

 . «هبونذ ٌعيمج هل رف دقو آرب أرب ْنإو «ديهش ّرجأ يطأ ؛ كلذ هضرَم

 . هنع بيسملا نبا نع ديز نب دمحم نع هيبأ نع يكسكسلا “ركب نب ورمع نب دمحأ "نع مكاحلا هاور
 !ةريره ابأ اي» : ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲) 7٠8

 . يّمأو يبأب ىلب :ٌّتلق .«؟رانلا َّنم هللا هاّجن ؛ِهضَمْنِم هجم لآ يف هب ملكت ن .قح وه رئأب كرينا ال

 ْنِم َكِعبْضَم ٍلّوأ يف كلذ َتْلق اذإ كّنأو < «خبضت ْمَل َتْيَسْنأ اذإو سنت ْمَل َتْحَبْصأ اذإ كنأ ْمَلعاف» :لاق

 ٌبر هللا ٌناحْبُسو «ٌثومي ال يح وهو ؛ُتْيِمُيو يِبحُي هللا الإ هلإ ال) : لوقت نأ ؛ رانلا ّنِم هللا َكاَجن ؛َكِضَرَم

 لكِ هتردقو ُهلالَجو ار ُءايربك ءًاريبك ُربكأ هللا ؛ٍلاح ّلك ىلع هيف ًاكرابم ًاّيط ًاريثك هلل ٌدمحلاو «دالبلاو دابعلا

 كنم هل تقبَس ْنَم حاورأ يف يحور ُلَمجاَف ؛اذه يضرم يف يحور ضيق يَِئْصَرْمَأ َتنأ نإ هللا «ناكم

 «ةحيحصلا» يف.جرخم وهو «رهاظ وه امك عوفرملا مكح يف وهو ؛حيحص فوقوماا دانسإو .ًافوقومو ًاعوفرم هاور :تلق )1١(
(۳۹۰(. 

 نأ باوصلا نأو «مهو (ًاعوفرم) فلؤملا لوق نأ دافأو )١/115(: «ةلاجعلا# يف يجانلإ هديق امك مویلا لمع» يف ينعي (؟)

 )١١/٠١١(: ظفلب «ةحارص عفرلا اهيف ءاج دقف هذه امأ «ىرخأب ةياورب هيلع سبتلاو «مهو 7 هنظأو :تلق .ًافوقوم لاقي

 ؟ىربكلا نئسلا» يف وه اذكو «ثيدحلا «..لاق نم :لاق لب هللا لوسر ىلإ ثيدحلا عفري ةريره يبأ نع ...9

 يبأ نع ّرغألا نع قاحسإ يبأ نع ةبعش قيرط نم نيتياور دعب هدنع يهف «ةفرقوملا ىرخألا ةياورلا امأو .(5 807/17 /3)

 . فوقوملا يذمرتلا دانسإ هدانسإو ءافوقوم هوحن . . .ةريره

 غ(505-008 )١/ «مكاحلا كردتسم» يف هل دوجو الو :ةثالثلا ةعبطك اهريغو ةرامع ةعبط يف اذكو «(هاور :لاقو) : لصألا (9)

 هيفو ؛مكاحلا ثيدح مامت وهو «ىنعملاب فلؤملا هاور ثيدحلا ردص نإ مث .كورتم اذه يكسكسلاو . هتبثأ ام باوصلا لعلف

 سنويل تناك له !هللا لوسر اي : لجر لاقف ء(. .تنأ الإ هلإ ال) :تاملظلا يف هادان ثيح «سنري ةوعد مظعألا هللا مسا نأ

 )١5- مدقت اميف روكذملا لجرلا لوق فلؤملا ركذ دقو .«مغلا نم هانيجنف# :هللا لوق عمست الأ :لاقف . .ةصاخ

 ١ .(7 /ءاعدلا

 ينو ءرجح نبال )/٠١۹( «ةرهملا فاحتإ» و «2505/1) «كردتسملا» و ء("فيعضلا» 744 /؟) ةقباسلا ةعبطلا يفراذك (5)

 «باسنألا» يفو ؛نازيملا» يف اذك - رمع نب ميهازبإ وه كورتملاو «ركب يبأ نبا» :تاعبطلا رئاسو ١18( /5) ةيرينملا

 .[ش] .باوصنا هلعلو «يكسكسلا ركب نب - نيعلا حتفب (ورمع) :«ناسللا» و (يكسكسلا :ةدام)
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 ىلإف كلذ كلبضرم يف كملف ٠ .(ىتسحلا كنم مهل ْتَكَبَس َنيَِّلا كءايلؤأ َتْذَعأ امك رانلا َّنِم ينْذِعأو .ىتشحلا
 . «كيلع هللا ّبات ًابونذ َتْفرْتا دق تنك نإو ءةَلحلاو هللا ِناوضر

 ا .دانسإ نآلا ينرضحي الو ؛«تارافكلاو ضرملا باتكا. يف ايندلا يبأ نبا هاور

 نم اما : لاق كي هللا وسر َّنأ ؛ةَصفارُ نب ٍجاُجح نع يورو (فيعضو لضعم) () - #7 هم

 ينمو «ةبراضلا ٍقورُعلا نحس < ءَّتْنأ الإ هلإ ال ءِناّيَدلا كِلَملا .نمرلا س :وُدقلا كِلَملا ناحبشس) : :لوقي ٍضيِرَم

 .. «ئلاعت هللا ٌهافش الإ ؛ (ةّرهاسلا ِنويعلا

 . ًالضعم اذكه «تارافكلاو ضرملا باتك» رخآ يفايندلا يبأ نبا هاور

 ' هيف ةراضملا وأ اهكرت نم بيهرتلاو ءاهيف لدعلاو ةيصولا يف بيغرتلا) -۹
 ' (توملا دنع قدصتيو قتعي نميف ءاج امو

 ءىرشأ ٌقح ام» : لاق كي هللا لوسر أ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (حيحص) (1) 020

 : عفان 'لاق . (هدنع ٌةبوتكم هُّيصوو الإ - لايل ثالث : ةياور يفو - ءِنيِيَ تيب هيف يصوي يش هل لسم

 يو يدنعو الإ كلذ ٌلوقي لل هللا لوسر ثعمس نم ةي يلع ثّرم ام :لوقي ٌرمُع نب هللادبع ٌتعمس
 ` وتم

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يزاخبلاو كلام هاور

)١1(- fee 01ىلع تام ْنَملا : لكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج ْنع يورو (فيعض)  

 .«هل اروفْغَم ٌتامو قداهشو ّىقث ىلع ّتامو :ةّنُسَو ٍليبس ىلع تام ِةيِصو

 ا .هجام نبا هاور

 مءاجف كَ هللا لوسر دنع انك : لاق هنع هللا يضر كلام ِنْي سّنأ نعو (فيعض) (1) - 0_1

 اهئأك !هللا َناحْبسا :لاق . یل :اولاق . ة :لاق .نالف تام !هللا ّلوسر اي :لاقف لجر

 َتيِصو مرح ْنّمٌمورحملا صع ىلع ٌةَدْخِ

 .«*©دسح دانسإب ىلعي وبأ هاور

 تاقثا يف وهو «فلؤملا هفرعي مل هنأ نظأو «(فاسي نب رماع) ريغ ؛!بيذهتلا» لاجر نم تاقث نوفورعم هلاجر لك : تلق 0(
 نع. ثيدحلا: )٥/ ۸٥( لاقف «يدع نبا مهنمو نورخآ هفعضو ءانقيآ نيغ نبا هقثوو 22001 /8) نابح نبا

 اهلوأ اذ اذه ثيداحألا ضعب هل قاس مث ؛«تاقثلا

 .«فيعضلا# يف هثيدح . (1)

 هل ةيلاتلا ةياورلاو «4نأ ديري : ةياور يف 07١ /5) ملسم داز فرهز

 »هيا نع ملاش ةياور نم امناو «هدتع عفان ةياور نم تسيل ًايناث يهو ؛يراخبلا نع ملسم دارفأ نم ًالوأ يه ةدايزلا هذه )٤(

 ا . 65/50 ةيحاو (170 رحم -1) يئابشلا ةاوز كلذكو :

 هجام نبا اهنعو «فيعض امهالكو !؟هنع يشاقرلا ديزي ينثدح :دايز نب تسرد (4177/1917/7) هدانسإ يفو فيك: (9)
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 . اهّنيصَو مرح ْنَم ٌمورحملا» : ب هللا لوسر لاق :لاق ًارصتخم هجام نبا هاورو

 يف راع ةّيصولا كرت :لاق امهنع هللا يضر ساّبع نْبا نع يوُرو (فيعض) (۳) - ۲۱۳۷ _ ۲

 200 . ةةرخآلا يف راشو ءايندلا

 .؛طسوألا» و «ريغصلا» يف يناربطلا هاور

 لُجرلا نإ : لاق ل هللا لوسر نأ ؟هتح هللا يضر ةريرع بأ نفر فم 0

 أرق يف .هرانلا امهل ُبجَتف ؛ةّيصولا يف ِناَراضْيف ٌثوملا امهرضحَب حّ نس نيس هللا ةَعاطب - ةأرملا وأ - لمعي

 557 وفلا "كلذ : غلب ىتح 4ٌراضُمَرْيَغ نيد ؤأ اهب ىَصوُي ةّيِصَو ِدْعَب نم :هنع هللا يضر ةريره وبأ

 . بیرغ نسح ثيدحاا : لاقو يذمرتلاو .دواد وبأ هاور

 ىصؤأ اذإف س نيعبس ريخلا لهآ ِلَمع لَمْ لُجرلا نإ" : هللا ٌلوسر لاق : هظفلو «هجام نباو

 يف ُلدْعَيف دنس ب َنيِعْببس رشا لهآ لمَعب لَم َلُجرلا ناو رانلا ّلخديف ءِهلَمَع رش ا
 . جلا ٌلُخْديف «هلمع رب هل ُمَتْخِيف هي

 ّمُك . «رئابكلا ّنِم ةّيِصولا يف رارضإلا» : لاق يي ٌيبنلا نع سابع ِنْبا نعو (ركنم) (0) ۲۰۳۹ 4

 . «اهودَتْمَت الف هللا ٌدودُح كلت :الت

 . ي ئاسنلا هاور

 عطف ؛هثراو ثاريمب رف ْنَم» : ل هللا وسر لاق :لاق سّنأ نع يوُرو (فيعض) (5)- و

 . 'ةّمايقلا موب نجلا ّنم ُهئاريم هللا

 .هجام نبا هاور

 اي :لاقف ايب عينا ىلإ لجر ًءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۲) 8488-5

 الو «ىنِلا ٌلَمأتو َرْقَقلا ىشْخت «ٌحيِحَش ٌحيحص َتنأو ّقَّدَّصت ْنأ» : لاق ؟ًارجأ ٌمَظعأ هَ ةّقّدصلا يأ !هللا لوسر

 . "القل ناك دقو ءاذك ِنالفلو ءاذك نافل : َتْلق ٌموقْلُحلا ِتْعَلَب اذإ ىتح لهن

 َتنأو قَّدَّصَت َّنأ» : لاق هنأ الإ ؛دواد وبأو «هوحنب هجام نباو «يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور (حيحص)

 .راع هيف يذلا بيعلا وه :ليقو .راعلاو بيعلا :(رانشلا) )١(

 . ىلاعت هللا همحر (١/؟15) يجانلا هيلع هبن ؛واولاب (كلذو) :ةوالتلاو ءواو الب (كلذ) : ةياورلا يف عقو اذك . )0

 .فورعم هلاحو «بشوح نب رهش هيف :تلق (۳)
 .(۴ /۲۱۹) يجانلا لاق امك شحاف مهو وهو ؛هدانسإب ملسمل «سودرفلا دنسم» بحاص هازع (4)'

 نع :هلوق نإ :لوقأ ينإف كلذلو ءحيحص هدنسو . سابع نبا ىلع ًافوقرمو ١11١47( /۳۲۰ /5) *یربکلا نتسلا# يف : تلق (۵)
 محقملا وأ مهولا وه يئاستلل هوزع ناك الإو ؛خاسلا ضعب نم ًامحقم وأ ؛فلؤملا نم ًامهو نوكي نأ امإ لج يبنلا
 حيحصلا# :هريغو يقهيبلا لاقو .٠٠ .الت مث :هلوق نود يقهيبلاو ينطقرادلا هاورو «همامتب هاور هنإف ؛«يليقعلا» باوصلاو

 يناسنلا ةاور فيعض فوقوم )٤/ ۲۲١(: ثيدحلا ىلع مهقيلعت يف اولاقف.مهروط اودعتو ةئالثلا ةلهجلا أرجت دقو .«فوقوم

 .(0903/) ؛ةنيعضلا# يف ثيدحلا جيرخت يف بكرملا مهلهج تنيب ٠ مهيلع تددر دقو .هًأفوقوم «ىربكلا نئسلا» يف
 . مهتداعك قيقحتلا وعدم اهنع لفغو «هيجوخم دحأ دنع اهل لصأ الو ء(اذك) :ةدايز لصألا يف انه (1)
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 . 'رقفلا | ئشختو .ءاقبلا ُلمأت « ٌصيرح ٌحيجص

\Yألا : :لا 8 هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (فيعض) ()- كد  

 . (ةئمب هتم دنع َقَّدَصَتِي نأ ْنِم هل ريخ ؛ ممردب هگو هتايح يف ٌءرملا َقّدصتي

 .©ليعس يبأ نع دعس نب لیبحرش نع امهالك ؛«هحيحص) يف نابح نباو «دواد وبأ هاور

 :لوقي هللا لوسر ثعمس : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (نفيعض) (۸) 7١47-4

 ٌ . عيش اذإ يفي يذلا لئمك ؛هتؤم دنع نيغ يذلا لَم

 :لاق هنآ الإ ؛؟"![هحيحصا يف نابح نباو «(حيحص نسح ثيدحاا :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور
 ا 5 4

 .«ٌعَبشي ام دعب يدي يذلا لَم ؛هتوَم دنع ٌقَّدصتَي يذلا لم»

 ا نع تاب ءءادردلا وبأ لئسف «هللا ٍليبس يف ٌريناندب ٌلُجَر ىصؤأ : لاق :هدنعو «يئاستلا هاورو

 . بَ ام دعب يده دب يذلا لم ؛هتؤم دنع ُقَّدَصَعيو قت يذلا لَم َّنإ' : لاق هك

 تيملا نيد ءاضق ىلإ ةردابملا يف ءاج ام ]٠١/ ٠١[ «عويبلا باتك» يف مدقت دقو» :(ظفاحلا لاف)
 ۾ «لجو زع هللا ءاقلل ابح لزت اذإ رورسلاو اضرلاب هيقلت يف بيغرتل عر , +. «كلذ يف بيغرتلاو

TEAL 914ًءاقل ٌبحأأ ْنَم» : هللا لوسر لاق : ثلا اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص) (1)-  

 ُهَرْكِي اشف :؟تؤملا يه ةيها كركأ !هللا يبن اي :تلقف . ءال هللا ةرك هللا ًءاقل رك ْنَمو ءةءاقل هللا ٌبحأ هللا

 اقل هللا بح هلل اقل بأ مو هئاوضرو هللا ةمْحرِبَ رب اذإ َنمؤما كلو كلذ سيلا :لاق . تؤملا
 .«مءاقل هللا ةركو «هللا ًءاقل رك هطّخَسو هللا ٍباَدعب رش ب اذإ َرفاكلا َّنإو

 0 .يئاسنلاو,يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 هللا ًءاقل بح نم : لل هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) () 7486

 كلذ سيل» :لاق ؟تؤملا ُهَركي الك !هللا ٌلوسر اي :انلق .«مءاقل هللا رك هللا ءاقل َهرَك ْنَمو «ةءاقل هللا ٌبحأ
 هللا ينل دق ّنوكي ْنأ ْنِم هيلإ ٌبَحَأ يش سيلف هللا ّنِم ُريشَبلا هَءاج َرِضُح اذإ َنمؤملا َّنكلو ءِتْملا ةّيهارك

 ًءاقل هِركف ءّرشلا ن ,ىقلاموأ شاني لإ ل ل ل ا

 . هال هللا ةركف هللا

 ر !هللا 1 : ليق :لاق هنأ الإ ؛ديج دانسإب "”يئاسنلاو .؛حيحصلا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 - )1۴۲١(. ةةفيعضلا» يف جرخم وهو «فيعض هنإف ء(ليبحرش) ب هلالعإ ىلإ فلؤملا راشأ : تلق (1)
 ىلع سان عباتت دقو ؟وه نم ىردي ال (ةبيبح وہآ) و . هنع يئاطلا ةبيبح يبأ نع قاحسإ يبأ ىلع ًاعيمج مهدنع هرادم :تلق (؟)

 يف يبهذلا زاشأ دقو .لوهجملا اذهل نابح نبا قيثوت الإ كلذل هجو الو .ةثالثلا نوقلعملا ًاريخأ مهدلقو ءهنيسحت
 1 6 .(1777) مقرب مدقتملا ردصملا يف هجيرخت رظنا . هجولا وهو «هقيثوت نييلت ىلإ «فشاكلا»

 '' .ةرم نم رثكأ مدقت امك «قئاقرلا# هنم عوبطملا يف سيلو «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا ننسلا» نس «قئاقرلا» يف ينعي فرفإ
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 نكي َْل لجو رع هللا ّنِم ىرُْبلا ُهءاج اذإ ٌنمْؤملا نإ ءتْوَملا ةيهاركب سيل هَل :لاق ؟ٌتوملا هركي الإ ٌدحأ

 ءاقل نم هيلإ هّركأ ءىس نكي ْمَل هركي ام هَءاج اذإ ٌرفاكلا َّنإو ءٌبَحَأ هئاقلل هللا ناکو «هللا ءاقل ْنِم هِل ٌبحأ ٌءْيش
 رکا هئاقلل لجو رع هللا ّناكو هللا

 ّرع هللا نع ينعي ةَ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳)- 5485-0١

 .(ُهَءاقِل ُتْهِرك يئاقل َهرَك اذإو هال ٌتْنَبْحَأ يئاقل يدع ٌبحأ اذإ» : لجو

 . يئاسنلاو ملسمو هل ظفللاو  يراخبلاو كلام هاور

 ٌّبحأ ْنَم» :لاق ب ّيبنلا نأ ؛هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو (حيحص) (4) - ۲ _ ۳٤۲۸۷

 . «ةءاقل هللا رك هللا ًءاقل ةر ْنَمو ؛هَءاقِل هللا ٌبحأ هللا َءاقل

 . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 ْنَم َّمُهَّللا» : لاق ي هللا وسر نأ ؛هنع هللا يضر ٍديبع نب ةلاضف نعو (حيحص) (0)-848- ۳

 كب نمي ْمَل ْنَمو ن نمل زار مئات يلع نوت: د یر کک «فكلوسر يل هيمو قي نتآ

 . ءايندلا َّنم هل رْيَكأو .كءاضق هيلع ْلهَسُت الو ءكتاقل هيلإ ْبْبَحُ الف ؛كثوسر يا دَهْشب ْمَلو

 . [رقفلا 5 ١/ 5 ىضم] . ؛هحيحص» يف نابح نباو «يناربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 يف فلتخا نمم وهو - يفقثلا ناليغ نب ؤرمع ثيدح نم هجام نبا هاورو (فيعض) (1)- 52047

 .كدنع نم حلا هب تج ام نأ َمِلَعو ؛ينكّدصو يب ّنمأ نم !مهللا» : راي هللا لوسر لاق : هظفلو - هتبحص

 ام نأ ملعي ملو « ينقدصي ملو يب موب مل نمو ءًءاضقلا هل ٌلّجعو .كءاقل هيلإ ٌبّبحو .هدلوو .هلام للقاف

 .[8 /ةبوتلا ١ ؟ ىضم] .«هّرمع ْلطأو «هدلوو هلام ٌرثكأف ,كدنع نم ٌقحلا هب ثج

 ٌةَفْحُت١ :لاق لكي ئئبنلا نع امهنع هللا يضر ورْمَع نب هللادبع نعو (فيعض) (5) 60747 70١44

 0 نب .(ُتْؤملا نمؤملا

 , ")ليج دانسإب يناربطلا هاور

 مش نإ : ال هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍلبج نب ذاعم نعو (فيعض) (۳) - نك 11

 !هللا ٌلوسر اي معن : : الق .«؟هل ٌنولوقي ام لَا امو «ةتابقلا موب َنمؤملل لجو رع هللا لوق ام نأ ام انآ

 انْوَجر :َنولوقيف ؟مِل :لوقبف !انّبر اي ْمَعَن : نولوقبف ؟يئاقل ْمتَْيْحَأ له : :َنينمؤملل ٌلوقي لجو رع هللا نإ :لاق
 .«يترفغم مُكل بجو دق :لوقيف ,كتترفغمو كوفع

 .رحز نب هللاديبع ةياور نم دمحأ هاور

 (تيم هل تام نم نهلوقي تاملك يف بيغرتلا) ١

 مُترضح اذإ» :ِلك هللا لوسر لاق :ثلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع (حيحص) (1) 8484-5

 نود ةثالثلا ةلهجلا دلقو .ًاضيأ أطخ «تاقث هلاجرو» :يمثيهلا لوقف ءًارارم مدقن امك فيعض وهو «يقيرفإلا هيفو ءلاق اذك (1)

 )1۸۹١(. ؛ةفيعضلا# ًاقيقخت اهعسوأ ؟عضاوم يف جرخم وهو !!نسح) :اولاقف رظن وأ ثحب
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 لا بْب ةملسوبأ تام اًملف :ْتّلاَق .«ٌنولوقت ام ىلع َنونّمؤي ةكئالملا ناف «ًاريخ اولوقف تملا وأ ضيرملا
 © رق ةنم يقغأو لو يل رفع ّمُهَّللا :يلوق» :لاق ءٌتام دق ًةمَّلس ابأ َّنإ !هللا لوسر اي :ٌتلقف ةا

 ١ i . ب ادّمحُم ؛ُهْنِم يل ريح وه ْنَم هللا ينبَقْعأَف «كلذ تلقف . ؛ًةََسح

 كش الب «تيملا» : هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دوادبوبأو «كشلاب اذكه ملسم هاور

 ر يشوع عاملا: :لوقي اب هللا لوسر ٌتعمس اتلاف اهنعو (عيحص) (7)- FEA هد الآل

 يف ىلاعت هللا هرجا الإ ؛ ؛(اهنم ًاريخ يل فلو يتبيصُم يف ينزجآ َمهّللا «نوعجار 4 هيلإ انو هلل اَّنِإ) :لوقيف

RET؟ةملسن بأ ني ريع نيملسملا أ : تلق :ةملس وبأ تام اًملف :تلاق .  E 

 . ل هللا لوسر هنم ًاريخ يل هللا فّلخأف ٠ ءاهُمْلق ينا مك ال هللا لوسر ىلإ رّجاه

 ."يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

)٠ - )١ EECيت مكدحل ناسا اذإ : لب هللا لوسر لاق :تلاق :هظفلو يذمرتلاو (فيعض)  

 اهن ريخ اهي ينو اهي ينزف «يتيصم بيتا دنع علل «نوعجار ول او هلل : قيل

 1 هلل ن١ :ةملس ملا ثلاق ضيق الف - ينم اريح يلخل يف يلا مهلا : لاق ةَمَلس وبأ رِضُمحا الف (ركدم)
 . (اهيف ينرجأف يتّبيصُم بست هللا دنع .َنوعجار هيلإ انو

 ,  .؟7ينمرتلا وحنب هجام نبا هاورو

YrEV oAاذإ نيل : ىلاعت هلوق يف ؛امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع يورو (فيعض) (۲) -  

 «َنودتهملا مَ كتلوأو محو مهب ني تاولص مبَلع كئلوأ . نوعجار هبا ناو هلل اَنِإ اولاق ٌةَبيصُم ْمُهْئَباَصَأ

 لاصخ ثالث هل بيك ؛ ةيبصلا دنع عجَرتشاف جرو «هللا أل مس اذإ ملسملا لا لجو رع هللا "انربخإ :لاق

 ع حس نول : ل هللا لوسر لاقو . ىدُهلا ٍليبس قیقختو .ةَمْحرلاو هللا َّنِم ةالصلا : ريخالا ني
 1 . ةاِضْرَي افلح افلح < هل َلَعجو «هابقع نّمخأو «ةتبيصم هللا ريج

 : '  .؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ٌدَحآ هَطْمي مل ًائيش يتمأ ثّيطعأ» : يك هللا لوسر لاق :هل ةياور يفو (فيعض)
KES 

 :ةيصملا دنع متألا نم

 . .ًاحلاص الدب : :يأ )1(

 «(۳۱۱ ٩0ً رتصتخم ءاورف دراد وبأامأو هل «ىربكلا» يف هنأ رهاظلاف «هرتاخذلا» يف هپ ازع الو هل «ىرغصلا» يف هرأ مل قفز

 دق يجانلا تيأر مث . هوحنپ (۰ )۰۹/٩ دمحأ هاور دقو !ادحاو ًاقايس فلؤملا امهلعج نيظفلب (414) مقرب هأورف ملسم امأو

 «1ىرېکلا نيسلا» تط م: .هوحن "ننسلا» يف ال ةةليللاو مويلا» يف هاور امثإ يئاسنلا نأب حّرصو «روكذملا قيفلتلا حزش

 . هم( ۰ 9/574 /57) هيف وهف .هةليللاو مويلا لمح هيفو

 Sh GE با و O تلق (۳)

 .؟حيحصلا» عم اهرححصف مهتداع

 «(ربخأ) : :«مجملا# فو . (170717/5686 /۱۲) ؛ريبكلا مجعملا نم حيحصتلاو + ؛شحاف أطخ رهو ء(ينربخأ) :لصألا (6)

 . ىرخألا ةياورلا عم (0101) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو ««يربطلا ريسفت» يف اذكو
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 . (نوعجار هيلإ انو هلل اّنإط

 ؛ لب هللا لوسر لاق :لاق اهيبأ نع نيسحلا تنب ةمطاف نع يورو (ًادج فيعض) (۳)- 704848

 موي هلم رجألا ّنِم هَل هللا ّبتك ءاعُدُهَع َمَداقت ناو ًاعاجرتْسا ثّدخأف ٌهَتَبيِصُم ركذف « ةَبيصُمب ٌبيصأ ْنَم»

 , «ٌبيصأ

 . هجام نبا هور

 دلو تام اذإ» :لاق كَ هللا لوسر نأ ؛هتع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (هريغل ح) ٠ ۳٤۹۱-)۳(

 :نولوقيف ؟هداؤف ةرمث متضبق :لوقيف] ءمعن :نولوقيف ؟يدبع دلو مُّتضبق :هتكئالمل ىلاعت هللا لاق دبعلا

 ءةنجلا يف ًاتيب يدبعل اونبا :ىلاعت هللا لوقيف ءعجرتساو كدمح :نولوقيف ؟يدبع لاق اذام :ٌلوقيف معن

 . «دمحلا تيب هومسو

 . [هرخآ 9 /حاكتلا ١1 ىضم] .«هحيحص» يف نابح نباو «هنسحو يذمرتلا هاور

 (مهنيفكتو ىتوملا ليسغتو روبقلا رفح يف بيغرتلا) 7

 مََكف اعم لسع م١ : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر عفار يبأ نع (ذاش) (۱)- ۱ 7١44

 . تعبي ىح انکم تكا امئأكف ؛ُهَّحُي ىتح ارق هيخأل رَمَح ْنَمو «ةريبك نيعبزأ هل هللا رَمَغ ؛هيلع

 . «حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 يذلا عفار يبأ ثيدح ينعي] ««ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو « مكاحلاو (حيحص) (1)- - ۳٤۹۲

 نم هللا ءاسك امم َنّمَك ْنَمو هرم نيعبرأ هل هللا رَفَع هيلع مّتكف ًاَجَم َلَسَغ ْنَم» :هظفلو [“7فيعضلا» يف

 موي ىلإ ةنكشأ نكْسم ٍرْجأك ٍرْجألا نم هَل هللا ىرجأ هيف ُهنَجأف ارق ٍتْيمل َرَمَح ْنَمو نجلا يف ٍقَربَتْسِإو سنس
 . «ةَمايقلا

 را ب ل وع و سو ف يناربطلا هاورو (فيعض) (5)- ٠-7٠6١

 مويك هيونذ ْنِم جرخ ءاي يم لَم نمو ءّتجلا يف اب هل هللا ىتب ري رح نما : لي هللا ٌلوسر لاق : هظفلو

 يف هجور ىلع ىَّلصو «ىولا هللا سبل ًانيزَح ىّرَع ْنَمو نجلا لح نم هللا ٌهاسك ام َنَفَك ْنَمو هم هندو

 مقرب قباس نطومو )١070/4( ةيرينملا يف دوجوم وهو .757(0/) ةقباسلا ةعبطلا نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .[ش] .امهريغو («ناسحإلا# 7 444) «نابح نبا حيحص» و ۱ ۰۲۱) «يذمرتلا عماج# يف كلذكو )3١17-19171(«

 «حيحصلا» لاجر نم سيل ؛يرصملا لولم نب نوراه يناربطلا خيش نإف ءامهلهاست نم كلذو :يمئيهلا هعبتو .لاق اذك (؟)

 نم بابلا اذه يف هارتو «يبهذلا هقفاوو ؛هححصو مكاحلا هجرخأ .«ةرم» :الاقف ؛ةريبك» : هلوق يف نانثا هفلاخ دقو ءًاعطق

 :مهلوقب امهورّدصو «ظوفحملاو ذاشلا نيب ةلهجلا طلخو .(فراعملا 54 ص) زئانجلا ماكسأ» يف هجيرختو «؟حيحصلا»

 !0 نمسح

 ماكحأ" يف جرخم وهو ءانه اذهب تظفتحاو ءهالعأ تبثملا ظوفحملاو ءذاش وهو ««ةريبك نيعبرأ» :هيف هظفلو :تلق (۳)

 يف امهنيب طلخ نم ىلع درلا هيفو «(1741) ةفيعضلا يف جرخم وهو ««فيعضلا» يف كاذ تلعجو ء(1۹ ص) «رئانجلا

 . ةثالثلا نيقلعملاك مكحلا يف وأ جيرختلا
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 ىف ىلح ةزانج عيا نمو ءايندلا امهل موقت ال ؛ ؛ةئجلا لح نم ِنِلُح هللا ٌءاسك ؛ًاباصُم ىّرَع نمو «جاوُرألا

 يف هللا ُهَلظأ ؛ٌةَلَمْرَآ وأ ًاميتي لفك ْنَمو دْحُأ لبج ْنِم ٌمَظْعأ اهنم ٌطاربقلا طيرارق ةثالث ُهل هللا بك ٍ؛اهُّنْفَد
 . لا ُهَلَحْدَأو ّلظ

 لسا نم": لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (فيعض) (۳) ۲۰۵۱ ۲
 .«سدنسلا نم هللا اسك ؛هنَفك نإف «هيونذ نم ُهللاُهرهَط ؛هيلع َمتكن أتيم

 ْ . «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 لسع ' : الك هللا ٌلوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر ٌييلع نع يورو (ًادج ٍنفيعض) (4) 0
 ١ .ههقأ هدو ام لع يَ نب جرح ١ ؛ىأر ام هيلع شب ْمَلو هيلع ىّلصو هلّمَحو طو كنك ايم

 : . هجام نبا هاور

 ايم لّسغْنَم» : ل هللا وسر لاق : لاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (فيعض) (0) - متم ملا
 : . ها هندو م مويك هبونذ نم جرح ؛كلذ دنع هم نوي ام هيلع شب مل ةئامألا هيف ىّدأ

 .يفعجلا رباج ةياور نم يناربطلاو دمحأ هاور

rotorكدت ؛ٌرويقلا رز : اک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (فيعض) (7) -  
 ّنإف ٍَكنْزْحُي كلذ لعل ؛ زئانجلا ىلع لص ةَمِيلَب ةظعوم واخ ِدَسَج ةجلاعم نف ؛ىتؤملا ٍلِسْغاو ةرخألا اهب

 . ؛ٍرْيَخ ّلك ضّرعَتي هللا ٌلظ يف َنيزحلا

 ۸ تاقث هتاور» :لاقو مكاحلا ءاور
 (هنفد روضحو تيملا عييشت يف بيغرتلا)-1؟ : ٠

 ملشبلا قحا : ا هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) 2430444 - ٩
 َكَحَصْتَس اذإو ءةبجأف اعد اذإو هيلع ْملَسف هَل اذإ» : لاق ؟هللا لوسر اب نَه امو :ليق هت ملشملا قلع
 . باف تام اذإو هْدَعَف ضرَم اذإو نشف ةف هللا دمحف] سطع اذإو ءهل ْحَصئاف

 . [باب ال انهو © /بدألا 117 یضم] .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

 يف هضعب فلتخي هيلع نايقتلي امو ءاذه يف يتلا لمجلا رثكأ هيف سيل هيلإ اوراشأ امو !!مدقتملا هدهاشب ًانسح# : :ةلهجلا لاق )1١(
 1 رجألا

 : . مهضعب همهتاو «فيعض وه : :تلق (۲)

 ةلعلل بنت لوألا عضونلا يف هنكل ! يبهذلا هقفاوو !ةداتسإلا حيحص# :رخآ عضوم يف لاقو ء(۳۷۷/۱) عضوم يف لاق اذك (۳)
 را ل رول (8737) «ةفيعضلا# يف هتحرش دقو «كلذ نيب مث ؟... .ركنم هنكل. : تلق» :لاقف
 !«نسح# :اولوقيو ةحصلاو فعضلا نيب مه اوطسوتيل ؛ةلعلا اومتكو

 اذه صن فذُح : هيبتا :هصن ام شماهلا يفو ؛ضايب هدعبو ..لصألا يف دوجوم رهف !حيحصلا# نم (۴4۹۴) مقر امأ (8)
 : ا *عبطلل زهاج باتكلاو' ًأريخأ هفعض يل نيبت ام دعب ثيدحلا

 "فيا يناثلا ثيدحلا يف امك ءاهب الإ بجي ال تيمشتلا نأل !!ًادج ةمهم اهنأ عم ةثالثلا اهكردتسي ملو «ملسم نم ةدايز )0(
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 وخأ ُملشملا» :لوقي ناك لكي ّيبنلا نأ ؛ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (۲) 7488 ه0
 كدا لذ لإ دكر زال داك لوز امور يتعب ينل ا :لوقيو - :ههلُذْخَي الو هُملظَي ال ؛ ؛ملشملا
 وأ باغ اذإ هُحّصْنيو «ضرَم اذإ هدوعيو « سطع اذإ همش : تس تس ملشملا ىلع ٍمِلْسُملل» :لوقي ناكو . «امُهدَحُ

 تام ادر ةو هئاعت اذإ يجو ادر هيلع و ٠ دهس

 . نسح دانسإب دمحأ هاور

 لوقي ب هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر بوَيأ يبأ نعو (رکنم) 7١66 )١( هلام

 وحنب ثيدحلا ركذف . ابجاو اح كرت دقف اهنمٌةلْضَح كرت نمف ؛ٌَبجاو ٍلاَصِخ تس ملشملا هيخأ ىلع ملم

 . مدقت ام

 “نأ نب دايز نب نمحرلادبع الإ ؛تاقث امهتاورو ««بارثلا» يف خيشلا وبأو يناربطلا هاور

 :لوقي قو هللا لوسر حمس هنأ ؛هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) )١( - نا

 ىلإ ارو ءًاموي ٌماصو ؛ةزانج دهشو ءاضيرم داع ْنَم : ةّنجلا ٍلْهَأ ْنِم م هللا هتك موي يف َنُهلِمَع ْنَم شح

 .؛ًةبقر قتضأو «ةَعمَجلا

 . [باي ۷ /انهو ١ /ةعمجلا ١ ىضم] . هحيحص) يف نابح نبا هاور

 ؛ٌرئانجلا اوعبَّتاو ءىضْرَملا اودوُع» :هِلي هللا لوسر لاق :لاق هنعو (حيحص) (4) 84810

 . اةرخآلا ُمُكْرَكَذُ

 . [۷ /انه] «ةدايعلا» يف هريغو وه مدقتو «(هحيحص) يف نابح نباو «رازبلاو دمحأ هاور

 دهش ْنَم» : الڳ هللا لوسر َلاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) - ۱ _ ۳٤۲۹۸

 :لاق ؟ناطاريقلا امو :َليق .«ناطاربق ُدلَق َنَفْذَن ىتح اهَدِهَش ْنَمو «"طاریق ُهلف ءاهيلع ىَّلَصُي ىتح ةّرانجلا

 . نْيَميظَعلا نْيَلبجلا ٌُلْثم»

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 .هدحأ لثم امِهُّرغِصْأ» :هريغو ملسمل ةياور يفو (نسخ)

 عري اهبلع ىَلَصي ىتح عم ناكو اباستخلاوًاناميإ ملشم ةّرانج ا نم : : يراخبلل ةياور يفو (حيحص)

 مجري هلا نَقدُت نأ لبق عجّر م اهيلع ىّلَص ْنَمو ِِدَحُأ لثم طاریق لک «٠ «ِنْيطاريقب رجألا نم مجرب هلق ؛ اهيفَد ْنِم
 . «طاريقب

 ملو !«هدهاوشب نسحا» :اولاقف ةلهجلا امأو .(5075) مقرب !ريبكلا مجعملا» يف وهو .ًارارم مدقت امك فيعض وهو :تلق )1١(

 ."بوجولا» يهو ءاهل دهاش ال يتلا ةدايزلاو ةراكتلا اوظحالي
 ةعبرأ نم ًاعزج هنولعجي ماشلا لهأو ءدالبلا رثكأ يف هرشع فصن وهو «رانيدلا ءازجأ نم ءزج :(طاريقلا)» : «ةياهنلا» يف ” (؟)

 يف مويلا وهو «ةنمزألا فالتخاب هريداقم تفلتخا سايقلا يفو نزولا يف رايعم وه" :؟طيسولا مجعملا» يفو .«نيرشعو

 سمخ نادفلا نم وهو «نيرشعو ةعبرأ نم ءزج سايقلا يفو «تاحمق ثالث ةصاخ بهذلا نزو يفو ؛تاحمق عبرأ نزولا

 .ارتم ةئمو نيعبسو
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 علط ذإ رمع نبا دنع ًادعاق ناك هنأ :صاقو يبأ نب دعس نب رماع.نعو (خبحص) (1) 85848 - ۲
 هللا لوسنر حش لإ :لوقي ؟ةريرخ وبأ وقب ام عشت اا ارم نب هللابع اب الافق ةروصقملا بعام تابع
 لك رجا ْنِم ٍناطاربق هل ناک نفذت ىتح اهعبتاو ءاهيلع ىَّلصو ءاهتتب نم ةزانج عم چرخ ن : : لوقي لكي

 اهلا ةشئاع ىلإ ًاباَبَح رمع نبا لّسرأف . هدحأ لثم ربل نم هل ناك عجر مف اهيلع ىّلص نمو حا لثم طاريق

 ىتح هدي يف اهّبَلَقي دجشملا ىصَح ْنِم ًةْضْبَق رمع نبا ذخأو ؛ُتَلاق امب ١ ريف هيلإ عجرب مث ةريره يبأ لوق نع

 هيدي يف ناک يذلا ىصحلاب رمع نبأ برضف ؛ةريره وبأ قدص : ةشئاع ثلاق :لاقف ء[لوسرلا هيلإ] ْعَجَر

 : .ةريثك طيرارق يف انطق دقل : : لاق مّن ؛ضرألا

 .ملسم هاوز `

Pore ortىلع یلص ٰنَم» :لاق هل هللا لوسر أ ؛هنع هللا يضر نابوث نعو (خيحص) () -  

 . حا ٌلْثم طاريقلا ؛ناطارق ُهلف اهَتْفَد دهَش ْنإو «ٌطاريق لف ةَرانَج

 1 .هجام نياو ملسم هاور

ESAيِذّلاو» : :هرخآ [يف] دازو «بعك نب ّيِبَأ ثيدح نم ًاضيأ هجام نبا هاورو (هريغل ص) (۸)-  

 .ءاذهادحأ ْنِم ٌمَظْعأ طاريقلا هديب دمحم سَ

Yo‘T_ortfحاج يت :لاق 4 يلا نع امهنع هللا يضر رمح ٍنْبا نعو (حيحص) (4)-  

 : . هدأ لم : لاق ؟طاريقلا نع هل هللا لوسر َلئّسف . «ًاطاريق هل نف ؛ اهيلع ىّلصُي

 .ادخأ ْنِم مَع خا لئم لپ ءال: لاق ؟هذه انطيرارق ٌّلثم !هللا لوسز ای :اولاق : ةياور ٰيفو (حيحص)

 0 .تاقث هتاورو «دمحأ هاور

 طارق لف اهلهأ يف انج ىنأ ْنَم١ :لاق لب ّنلا نع ةريره يبأ نعو (ركنم) (۲)- ٥۵-۲۰۵۱
 00 . ؛طاريق هلق َنَفذُت ىَّنح اهرظتنا ناف «طاريق ُهلَف اهيلع ىَلَص ْنإف طارق ُهلق اهنا نف

 .ناميلس نب يدعم الإ ؛«حيحصلا» ةاور هتاورو رازبلا هاور

)3١( - Yor _ o4هلا معتم عيش نم : الك هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نعو (حيحص)  

 منم داع نم : :لاقف .انأ : رب وبأ لاق ٠ «؟ًانيكسم ٌمويلا مكنم مّعطأ نَّم» :لاقف .انأ :ركب وبأ لاق . «؟امئاص

 هللا لوسو اقف : انآ : ركب وبأ لاق . زان مويلا ٌمكنم عَ نم : لاقف .انأ : : ركب وبأ لاقف . «؟ًاضبرم مولا

 :ةلجلا لخد الإ [موب يفآ لج يف ق لاصخلا هذه تعما اما : ال

 ..[۷ /انهو 0۱۷ /تاقدصلا 8 یضم] . !هحيحصاا يف ةميزخ نبا هاور

 فلؤملا لوق امآو ؛روهمجلا هقعسف دقر «كلط نایب يف ضافأ مث ۰ ) «ةلاجعلا 8 يف يجانلا لاق امك هنم ةفآلاو : تلق )١(

 ًاضيأ ةلهجلا لفغو . (8.05) !ةفيعضلا» يق هتنيب امك ؛يمشيهلا هعبت نإو دودرمف ؛«هريغو متاح وبأ هقثووا :باتكلا رخآ يف :

 )٠۳ e ؛ةفيعضلا» و «حيحصلا» رظنا . «نیطاریق ىؤس اهيف سيل دهاوشلاف ءاوبذكو !«هدهاوشب نسخ : اولاقف

 . ًاضيأ ملسم هاور هنأ كانه اًنيبو (؟)
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 هب ىزاجُي ام لّوأ نإ :لاق كي هللا لوسر َّنأ ؛ساّبع نبا نع يورو (فيعض) (۳) ۲۰۵۷ ه١ 40

 ما . (هترانج عنا ِنَم عيمجَل رفعي نأ ؛هتَْم دعب ُدبعلا
 1 .رازبلا هاور

 (ةيزعتلا يطفو «ةزانجلا ىلع نيلصملا ةرثك يف بيغرتلا) 4

 ِتّيم نم ام» لل هللا ُلوسر لاق :ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (حيحص) (۱) الو. 4 04

 .«هيف اوعُفُش الإ ؛هل نوعَفْشَي مهلك ةئم نوبي َنيململا َنِم هم هيلع يّلصُب

 .""ةاهقوف امف ةئم» :هدنعو يذمرتلاو يئاسنلاو ملسم هاور
 وأ (ديدق) ب ربا هَل ل تام امهنع هللا يضر سابع نبا نأ : بيرك نعو (حيحص) (۲) - Poro ا

 :لاقف هْئَْبْخَأَف ءاوعمتجا دق سان اذإف ُتُجرَحف : لاق ؟سانلا َنِم هل ل عما ام ظنا !ُبْيَرك اي :لاقف (نافسع) ب

 ملسم لجر نم ام» :لوقي لكي هللا وسر ُثعمس ياف «هوجرخأ : لاق .معن :ُتلق :لاق ؟نوعَبْرأ مه لوقت

 .«هيف هللا مُهَمّمَس الإ ؛ًائيش هللاب نوکر شب ال الجر َنوعبْرأ هِترانَج ىلع ٌموقيف تومي

 . هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور

 يَلَصُي لجر ْنِم ام» : لاق لي يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) () "005 ۰۰

 خل .ههل هللا رفَغ الإ ؛ٌهئم هيلع

 . "لاح ينرضحي ال ؛حيلملا يبأ نب رشبم هيفو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 0 لاق خورف نب مكحلا نعو (حيحص نسح) (4) 7800-0

 هللاذبع ينثّدح : حيلملا وبآ لاق .مكتَعافش ْنّسْحَتْل «مکقوفُص اوميقأ :لاقف ههجوب انيلع لبقأف ربك دق هلآ

 هيلع يلَضُي تيم نم ام» :لاق ب ٌيبنلا ينربخأ : تاق كب ٌئيبنلا جوز ةنوَمَْم يهو َنينمؤملا تاهكآ ىدحإ نع
 .نوعَرأ :لاق ؟ةَك ألا نع حبلملا ابأ ُتلأسف .«هيف اوعّمُش الإ سانلا َنم ةا

 . يئاسنلا هاور

 : لوقي داب هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريّبْش نب كلام نعو (فيعض) ۲ ۲۰۵۸ _)١(

 ةزانجلا ّلهأ ٌلبقتسا اذإ كلام ناكو .«بجوأ الإ ؛نيملسملا نم ٍفوفص ٌةثالث هيلع يلصيف تومي ملسم نم ام»

 . ثيدحلا اذهل فوفص ةئالث مهأرَج

 «نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «هجام نياو- هل ظفللاو  دواد وبأ هاور

 .ةنجلا هل تبجو : يأ (بجوأ).: هلوق

۳ 

 )١( ؟هعفري ملو مهضعب هفقوأ دقو «حيحص نسح» لاقو :تلق .

 )۲( ؛تافثلا» يف نابح نباو « متاح يبأ نباو «٠خيراتلا» يف يراخبلا هدروأ :تلق )٥٠۷ /۷( اذه هثيدحلو . هنع ةبعش ةياور نم

 ص) «زئانجلا ماكحأ" يف هتنيب امك ةريره يبآ ثيدح نم حيحص دهاش ٠۲١ (فراعملا-۲۷ .

 ) )۳جرخم وهو ؛نورخآ ةعبس هجرخأ كلذكو «قاحسإ نب دمحم ةنعنع ًاعيمج مهدنع هيف نإف هل هجو الو :ةثالثلا هدلقت :تلق

 ص) ؛زئانجلا ماكحأ» يف ۱۲۸-۱۲۷( .
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 لئم هلق ؛ًاباضُم یر نم : :ك هللا لوسر لاق : لاق هللادبع نع ردو (فيعض) (1)- Ya4_oro عميس
 . “رجا

: 

 . «ًافوقوم يوز دقو «بيرغ ثيدح" : لاقو يذمرتلا هاور

 ؛ىقت كغم لاق يك ّيبنلا نع َةََْب يبأ نع ًاضيأ يذمرتلا ىؤرو (فيعض) (0 - نم
 .هةّلجلا يف ًادرُب يسك

 ١ - .«بيرغ ثيدحا :لاقو

 نمؤمأ نم ا“ e روح رع ل يا ا مهد هم
 .ةمايقلا موي ةماركلا ِلَلُح نم هللا هاسك الإ ؛ةبيصمب هاخأ يّرعي

 (نفدلا ليجعتو ةزانجلاب عارسإلا يف. ثيخاوتلا) 05

 ناف «ةرانجلاب اوعرشأ" : لاق ل يتلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نغ (حيحص) (1)- موف
 00 وعضت نك كلذ ىوس كَ نإو ءا اهتومّدقن ريخف ةجلاص كَ

 ام نياو يئاسنلاو ينمرتلاو واد وبأو ملبسمو يراخبلا اور

 يبأ ن نام ةّرانَج يف ناك هلا : للورق بع نعو (حيحص) (1) - نك 6
 انئيأر دقل : :لاقو طوس عرف هنع هللا يضر ةركب وب انقجلف ؛ .ًافيفخ ايش يشت نك و .هنع هللا يضر يصاعلا

 ١ '. اَمر لمَ كي هللا لوسر ّعم ُنحنو
 . يئاسنلاو دواد وبأ هاور

٠ Î oAم يذملا نع خي انين اناس :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (فيعض) (1)  
 ةزانجلاو] ءرانلا ٍلهأل ًادعُف كلذ ريغ نكي نإو ءديلإ ْلُجَعت اريخ : نكي ن نإ ؛ ءببَحلا نود ام» :لاقف ؟ةّرانجلا
 1 .(9[اهمدَقت م م اهعم سيل عب الو ٌةَعوبْم

 ا دوعسم نب هللادبع ثيدح نم هفرعن ال «بیرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور
 نبا وه اذه ىبحيلا : (ظفاحلا لاق) . هللادبع نع دجام يبأ نع هللا ميت ينب مامإ ىبحي ثيدح نم ينعي . . (هجولا
 . فيعض .: يئاسنلاو نيعم نبا لاقو . سأب هب سيل :دمحأ لاق «يميتلإ يفوكلا رباجلا ثراحلا نب هللادبع
 :يراخبلا لاقو .فرعي ال نم دادع يف دجام وبأو .هب سأب ال هنأ وجرأو «ةبراقتم هثيداحأ :يدع نبا لاقو

 «ءاورألا» يف جرخم وهو ءامهريغو ۰ ۲) ًاضيأ هجام نباو ۰ یتا نم بيرت ؛(هبحاص رجأ) :لصألا )١(
(V1)ماقرألاب نيرركذملل هوزع مهنأ مغر ؛ مهتداعك ةثالثلا ةلهجلا هنع لفغو .. !! 

 . رخآ ناكم يف هدجت ال دق زيزع هتف ء(ةديدجلا ةعبطلا )۱۹١/ «ةحيحصلا) يف هئاور ضعبو ءهدانسإ ىلع مالكلا رظنا )۲(
 يف ةجرخم يهو «متأ هتياورو «يئاسنلاو "؟دواد يبأ ننس 7 نم بيوصتلاو «(ةرامع) ةعوبطم يف اذكو .(هتوص) :؛ ؛ لصألا ةرفز

 1 .(فراعملا _ 5 ص) «زتانجلا ماكحأ»
 يدمر دعو ا هدنع عقواذک . .«فرعي ال ةدجام وبأو «فيعض رباجلا ىبحيا : لاقو دواد يبا أو يذمرتلا نم ةدايز ()

 ٠ .ةلهجلا ةث ةئالثلا ًاضيأ اهنع لقغو . طقف ةدايزلا هنم ىور دقو )١48(: هجام نبا دنع اذكو ء(دجام)
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 .«ملعأ هللاو .ثيدحلا ركنم : يئاسنلا لاقو . فيعض

 . لمرلاك وه :ليق . ِوْدَعلا نم ٌبْرَض : نيتدحوم نيءابو ةحوتفم ةمجعم ءاخب (ُببَكلا)
 (كلذ ىوس نم بيهرتلاو ,هيلع ءانثلا ناسخإو تيملل ءاعدلا يف بيغرتلا) 7

Fol. or04نْفَد نم غرق اذإ لك ٌيبنلا ناك : :لاق هنع هللا يضر َناَّقع ِنْب َنامثع نع (حيحص) (1) -  

 . لاسي نآلا ِهّنإف ؛ ِتيبقتلاب هل اولأساو «مكيخأل اورفغكشا» : لاقف هيلع فقو تّيملا

 .دواد وبأ هاور

 اوف ٍةَرانَجِ ال ييبنلا ىلع اورم :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (؟) 8017

 ىلع مُكضعب َّنإ :لاق م .«ْتَبجو» :لاقف .ًاًرش اهيلع اونْثأف ىرخأب اورم مَ .«ْتَبَجو» :لاقف ءًاريخ اهيلع

 .هجام نباز «- هل ظفللاو - دواد وبأ هاور

 هللا ّيبن ٌلاقف ءٌريخ اهيلع َيِئاف ةّرانَجِب رم :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۲)- ممل

 ."ثبَجو «ْثبَجو «تبّجو» : هك هللا يبن اقف ر رش اهيلع َيِنئأف ةَرانَجب مو . «(ْثَبجو ءْثَبَجو ءْثَبَجَو» : هك

 رمو ««ٺبَجو ْتبجو ُثبجوا : :  قق ريخ اهيلع يأ قزانجب رم !هللا لوسر اب يّمأو يبآ ٌكادف :ٌرمع لاقف

 ُهَل تبَجو ًاريخ هيلع ْمُْيْنأ ْنَم » : ل هللا ُلوسر لاقف .2(ْثِبَحَو ٺبَجو ٌتبجَو# : : تلقف ءّرش ڈ اهيلع ناف ةرانجب

 . «ضزألا يف هللا ٌءادهش د ما ئالا هل يو ارش هيلع يلا يو مو ُةنَجلا

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو «- هل ظفللاو ملسمو يراخبلا هاور

 ةباًطخلا نب رَمُم ىلإ ٌتْسلجف ةئيدملا ٌتمِدَت : :لاق دّوسألا يبأ نعو (حبحص) (4) 8014 ۲
 و 001

 چ
 ىرخأب رم مث «ثبجو : 0 ا سابعا مدام اجلا

 لاق .ُثبجو : :رمع لاقف ارش اهبجاص ىلع اونئأف ةَلاثلاب رم م ءثبجو : :ٌرَمُع لاقف ءًاريخ اهبحاص ىلع اون

 رقن ةعَبرأ هل هش ملسم امْيأ» :ل ٩ يلا لاق امك تلق :لاق ؟ّنينمؤملا ريمأ اي ُثَّبِجو ام :ٌتلقف رسالا بأ

 نع هلان مل مَ .«نانثاو» : لاق ؟نانْئاو :انلقف .«ةّثالثو :لاقف ؟ةّمالثو :انلقف :لاق . هدَّنَجلا هللا ُهلَخْدأ ر ٍريَخب

 .دحاولا

 . يراخبلا هاور

)١( Yolo oYتومي ملسم نم ام» : لاق ك ّيبنلا نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (هريغل ح)  

 هيف مُكَمْلِع ُتْلق دق : :هللا لاق الإ ؛ًاريخ الإ نوملعي ال مهلا َنيثْدألا هناربج نم ٍتاينأ ِلاَ هل دهي

 .«نومّلْعَت ال ام هل ُترفغو

 . ؛هحيحصا يف نابح نباو ىلعي وبأ هاور
 يبنلا نع ةريره يبأ نع همسي مل ةرصبلا لهآ نم خيش نع دمحأ یورو (هريغل ح)(5) ١15-45

 ' هللا لاق الإ ؛ ريخب َنيألا هناريج ْنِ اب ةّالث هل ُدَهْشف تومي ملسم ٍدبع ْنِم ام : .لجو رع هير نع هيوري يڪ

 + (ٌمَلْعأ ام هل ٌتَرِفَعو ءاومِلَعام ىلع يدابع ةداهش تليق دق : لجو رع
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  )1( - YY oreهلا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةعيير نب رماع نع يورو (ادج فيعض) :

 نلح يمابي ةتاهح تليف دق : كيبل لير رع القنا ربح سالا ٌلوقيو ارش هنم ُمّلعي هللاو ُدْبَعلا تام اذإ»
 هيف يِمْلِع هل ٌترَفَعو ءيدبع .

 .رازبلا هاور

 ىلإ يعد اذإ قي هللا ٌلوسر ناك : :لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو (حيحص) (۷) - YoY هداك
 هي اوما كامن ضايع نأ ْنإو ءاهيلع ىّلصف مق ربخ اهيلع ّيِأ نإف ؟اهنع لاس راج

 ا .اهيلع ّلَصُي ْمّلو

 . ؟خيحنملا» ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 اورا ءو هلا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (۲) - ۲۰۹۳ _ ۷

 .«مهيواسم ْنَعاوُقُكو «مكاتوم ٌنِساَحَم

 2 ESRA لا دس

 + «ثيدحبلا ركنم سنأ ني نارمع :لوقي يراخبلا ليعامسإ نب دمحم تعمس «بيرغ ثيدح» : يذمرتلا لاقو
 مترضح اذإ» : : ل هللا لوسر لاق ::تلاق ء[١١ /انه] حيحصلا ةملس مأ ثيدح مدقتو :(ظفاحلا لاق)

 .«نولوقت ام ىلع نإ ونشؤي ةكئالملا نإف «ًاريخ اولوقف تيملا

Yo A 01۸سيق نب دب لعف ام : اهنع هللا يضر ةناع تلاق : لاق ٍدهاجم نعو (حيخص) (8)-  
 َّنإ :ثلاق ؟هللا رفْغَتسأ :ٍتُْق مف هيم ِكل ام :اهل اولاقف .هللا ُرفَْتْساَف :ْثَلاق ءتام دق :اولاق ؟هللا ُّنعل
 . اومد ام ىلإ ارضا مَا ءتئاونألا اوت ت ال» : لاق لكي هللا لوسر

 . ةصقلا ركذ نود.يراخبلا دنع وهو ؛«4هحيحص» يف نابح نبا هاور .

 . هيف اوعَّقَت ال ءهوعدف مکبحاص تام اذإ» :دواد يبألو (حيحص)

 (بيجلا قشو هجولا شمخو دخلا مطلو يعنلاو تيملا ىلع ةحاينلا نم بيهرتلا) -۷
 ُبدَعُي ُتّيملا» : الك بلا لاق .: لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع (حيحص) (1) - 5 ل

 ا هيلع حین ام : :ةياور يفو - هيلع حين امب هِرْبَق يف

 . هيلع ةحاينلاب» :لاقو يئاسنلاو «هجام نباو «ملسمو يراخبلا هاور

 :لوقي ا للا وسر تمس : لاق هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا نعو (خيحص) (73)_- 3٠-767١

 .©"0«ةمايقلا موي هيلع حين امب بدعي ُهّنإف ؛هيلع حين ْنَم»

 .[ش] ! !اهيلهألا لالا ةقباسلا ةعبطلا يفو «(4/5) ؛عمجملا» و (۲۹۹ /) «دمحأ دنسم!.و (19/8 /4) ةيرينملا يف اذك )1(
 عم اذهف «هیلع هلهآ حزنب هملع مزلتسي هنأ عم هربق يف تیملا ملأتب هريسفتف «ةمايقلا موي يف وه روكذملا باذعلا.نآب راعشإ هيف (1)

 باذعلا نأ قحلاف ءادلقم لاجرلل نكت الو اذهل هبنتف . (ةمايقلا موي) روكذملا ديقلا هيلع دعاسي ال هنإف هيلع ليلد ال امم هنوك

 رزو ةرزاو زن الو: :ىلاعت هلوق نيبو هنيب ًاقيفوت «هتايح يف كلذ ركني مل نمب ديقُ هنأ الإ ؛هرهاظ ىلع هريغ يفو هيف

 . ؟ىرخأ
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 .ملسمو يراخبلا هاور

 هللادبع ىلع َيِمُقُأ : لاق امهنع هللا يضر يشب نب نامعنلا نعو (فوقوم حيحص) (6)- 7871-0
 : يل َليِق الإ ًائيش ِتلُق ام :ٌقافأ نيح لاقف «هيلع ُدّدَعُت !اذكاو !اذكاو !ٌهالبجاو : يكب هّْخَأ ْتَلَمِجف ةحاور نبا

 ٠ !؟كلذك َتنأ

 . هيلع كبت مل تام اًملف : ةياور يف دازو «يراخبلا هاور

N SS as a e E 

 َنْيِب اهلعجف “برر ُهعَم كَل لاقف !ُهالَبَجاو !ارعاو : ٌءاسنلا ٍتَحاصف ّيلع يأ !هللا ٌلوسر اي لاقف :هيفو

 فخ نبأ ةوي جل نايا" اهب ينبَرض ۽ ؟معن : :ٌتلق ولو ءال : تلق . لوقت د امك َتنأ : لاقف ؛ َيَلْجِر

 ا تلت بع قا ب نب لسا | :لاق نسحلا نعو (فوقوم فيعض) (۲) - 7١568
 ْنأ ّيلع رعي ناك دقل : :ثلاق . مولا نم يل ةيذؤم ِتْلْز ام :لاق ٌقافأ اًملف «ىرخأ ةملك وأ !ةالَبَجاو :لوقت

 .ال :ٌلوقأف ؟َتنأ ٌكاذكأ :لاق !اذكاو : ِتْلُق امّلك راهننالا ديدش كلم ٌلاز ام : لاق 7

 .ًاذاعم كردي مل نسحلاو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 تيم نم ام» :لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (هريغل ح) ۳ _ 8897 -)٤(

 .2!؟َتْنأ اذكهأ : ِهناَرَهَْي ناكلم هب لكَ الإ ءكلذ َوْحَن وأ !ًهادّيَساو !ًهالَبَجاو :ٌلوقيف ْمهيكاب ٌموقيف تومي

 . «بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «-هل ظفللاو - يذمرتلاو «هجام نبا هاور

 .ردصلا يف ديلا عيمجب عفدلا وه :(زهّللا)

 : لاق اذإ ءّيحلا ءاكُبب ُبذَعُيَل يملا َّنإ» :لاق لكي يبنلا نع هنعو (هريغل ح) (0) - 4 ۳٣۲۳

 .2!؟َّتْنأ اهيساكأ !؟َتْنَأ اهرصانأ : ليقف ُثبملا ٌدبُج !ًةايساكاو ١ ءارصاناو !ُةاعناماو !ٌهادّضَعاو

 . ادانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 يف ناتتنا» : الك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) 8074 هاله

 . ؟تّيملا ىلع ُةَحاَيتلاو ءٍبَسّنلا يف ُنْمَّطلا : رك مهب امُه سانلا

 )١( ةريسلاو ثيدحلا بتك يف فورعم وه امك ةتؤم ةوزغ يف ًاديهش تام هنإف ءةصقلا هذه دعب : يآ .

 نبا) دتسم نإف . باوصلا هلعلو .نيعضوملا يف (ورمع نبا) ١4(: /5) "عمجملا» يفو .نتملا دعب اميفو ءانه لصألا اذك (؟)

 . اهيف سيلو «هنم ةريغص ةعطق الإ دعب عبطي مل «ريبكلا مجعملا نم (ورمع
 يرصبلا نسحلا نع هاور :(8//514) «دعس نبا تاقبط» نم حيحصتلاو !(هازعاو) :«عمجملا# يفو ء(ءازعاو) :لصألا (۳)

 نبا ثيدح لثم ثيدجلا . . . هيلع يمغأ ةحاور نب هللادبع نأ ينوجلا نارمع يبأ قيرط نم هاور مث . تاقث هلاجرو .ًالسرم

 . حيحصلا لاجر تاقث هلاجر نإف .هب هتيوقل ًاضيأ لسرم هنأ الولو .ورمع
 يفف ءأطخ وهو «ةدحوملا ةددشم (ةّيزرم) :ةثالثلاو ةرامع ةعوبطم يف عقوو .دادحلل نوكت يتلا ةريبكلا ةقرطملا :فيفختلاب ()

 ؛ءابلا تففخ ميملاب اهتلق نإف «ردملا اهب رسكت يتلا :(ةّيرزإلا)و ؛ديدح نم ةيصع :(ةبزرإلاو ّيّررملا)» :ًاضيأ «ناسللا»
 .«ةبزرملا : تلقو
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 . ملسم هاور

 ّنم الال > ': لک هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۷ - ناب _ ن١

 1 1 .ه«ٍبسّنلا يف ُنْمَظلاَو ٌةَحاُِتلاو «بيجلا قش 2, :هللاب ٍرْفَكلا

 .ادانسإلا حيحصلا :لاقو مكاحلاو ؛«هحيحص» يف نابح نبا هاور

 . رقُكلا يه ٌةتالثا :نابح نبال ةياور يفو
 . ثيدحلا ركذف ؛مالشإلا لأ هكر ال ةّيلهاجبلا لمع نم ثالثا : ىرخأ يفو

 .هوحنو صيمقلا يف هسأر هنم ناسنإلا جرخي يذلا قرخلا وه : (بيجلا)

 در اة للا لوس عل امل : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (نسح) (۸) - ۳۵۲۹ ۷

 e aS aa لاقف .هدونج هيلإ تعمتجا ةر سلبا

 '. حولا مهيف يف اوشفأو «مهنيد يف

 نسخ دانبمإب دمحأ هاور

FoYV 0V۸ناتوص ١ ؛ هلا لوس لاق :لاق هنع هللا يضر ِكلام'نب سنأ نعو (نسح) (4) -  

 . ةبيصم دنع ًةلرو «ةمعن دنع ٌرامزم : :ةرخآلاو ايندلا يف نانوعلم

(1 

 .تاقث هتاورو ءرازبلا هاور

 يّلصت ال» , :لاق هي هللا ٌلوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ففيعض) () - انااا 3 0°4۹

 ا . هةّنِرُم الو ةَحِئان ىلع ٌةكئالملا

 . "هللا ءاش نإ نسح هدانسإو «دمحآ هاور

 : ال هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيرعشألا كلام يبأ نعو (حيحص) 86078 -)1١(

 ءاقْسِتْسالاو .باسنألا يف ٌنْمْطلاو .باسخألا يف ُرْخَقلا :"”َنهَتوكرثي ال ةّيلهاجلا رفا نم يتأ يف ٌعَبرأ»
 عدو ءٍنارطَق ْنِم ٌلابْرِس اهيلعو ةَمايقلا موي ُماقث ؛اهتْؤَم لب َلبَق بَ ْمَل اذإ ٌةَحئانلا - :لاقو - .ٌةَحاتلاو «موجلاب
 . برج نم

 .٠

 يف ءايضلاو Ng اذكو «ةريبكلا. مجعملا» يق وه.امنإو ء؟دمحأ دنسما يف وه سيلو !لاق اذك )0(
 ” «ةجيحصلا» يف جرخم وهو :؛«ةراتخملا»

 ةلهجلا امأو ء(۵۰۰) ةا نشب وهو «نابح نبا ريغ هقثوي مل ؛ةلادعلا:لوهجم وهو «(ةيارُم وبأ) هيف :تلق (۲)
 0 !!«هحرج الو.هقثو نم دجأ ملو «ةيارم وبأ هيفوا : لاق هنأ يمشيهلا نع مهلقن عم هوئسح مهتإف , ةثالعلا

 ءخسنلا يف اذك» : :لاقو ؛(نهركرتي ال) :(۱/۲۲۲) يجاتلا لقن يفو ؛باوصلا وهو ء(٤۹۳) ؟ملسم حيحص# يف اذكو (9)
 ال ضحم ًأظج وهف (ةيفانلا ال) دارأ نإ: نال «رهاظ ريغ وهو «لاق اذك !«رهاظ وهو (نهاوكرتي) : باوصلاو ثيدحلا .ظفن امنإو ش

 يهنلإ سيلو زابحإلا دارملا نأل ءاضيأ أطخ وهف ؛ عفرلا نون فادح مزلتست يتلا (ةيهانلا ال) اهنأ دارأ نإو «هلثم ىلع ىفخي

 ينعي ءاهرفاظ ىلع" هترابع نأ يل ادب مث . همهفأ مل ام وأ «طقسلا نم ًائيش هترابع يف لعلف ء ءاتمض يهنلا هب دارملا ناك نإو

 1 : ملعأ هللاو . نهوكرتي نأ بجي :ريدقتب ءاقالطإ ال فذحب
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 . ملسم هاور

 تنام اذإ ةحئانلا نرو «ةّيلهاجلا رمأ ْنِم ٌةحاينلا» : ال هللا وسر لاق :هظفلو «هجام ن نباو «هريغل ص)

 .«رانلا هَل ْنِم ًاعْدو ءار نم ابا اهل هللا عَ ؛ب بن ملو

 نارطق وه» :نسحلا لاقو .«باذملا ساحنلا وه : سابع نبا لاق ءءاطلا رسكو فاقلا حتفب (نارطقلا)

 . كلذ ريغ ليقو ««لبولا

 إ١: هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (4) - ۷-۱

 رانلا لهآ ىلع نحب «مهراسي نع فصو «مهنيمب نع تص : مَلَهج يف نْيَّفِص ةَمايقلا موي َنَلَعجُي حئاونلا هذه

 . «ٌبالكلا حبت امك

 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 كي هللا وسر نعل : لاق هنع هللا يضر ّيردخلا ديعس يبأ نع يورو (فيعض) (0)- ۲۰۹۸ ۲

 .«ةعمتسملاو ةحئانلا

 . كرت نم هدانسإ يف سيلو «دواد وبأ هاور

 ةّرانجلا يف ِءاسنلل َسْيل» :لاقو :هيف دازو «يناربطلاو رازبلا هاورو (ًادج فيعض) (53) 4
a TON 

١١ Po oAبيرغ :ُتُْق ةمَلس وبا تام اعل :ثلاق اهنع هللا يضر ةملس أ نعو (حيحص)  

 ©"”ينَدهْسُت ْنأ دير ةأرما تلقا ذإ هيلع ِءاكْبلل تابت دق ُتْنُكف «هنع ُتَدَحَتُي ًءاكُب هّيكبأل «َبْرُع ضرأ يفو
 ْمّلَف ءاكبلا نع ُتْفَفكف .٠؟هنم هللا ٌةِجَرْخأ ايب َناطْيشلا يلخدث نأ َنيديرثأ» :لاقف اث هللا لوسر اهلّبْفَتْساَف

 1 . كأ

 :تس'اوز

 نب ِدْيَر لتق لو هللا لوسز َءاج امل :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (17) - 08:6
 نم ملط انو : ثلاق ؛نْزُخلا هيف فرع قي هللا لوسر سل ؛َةَحاوَر نب هللادبعو بلاط يبأ نب ِرَمْمَجو ةّتراح

 مَ لجرلا بهدف ءَّنُماِهْنَي نأ هرمأف  َنُمَءاكُب ركذو - َرَمْعَج ًءاسن َّنإ !هللا وسر يآ :لاقف ٌلجر هاتأف بابلا قش
 5 :ُتلقف .«بارتلا َّنِههاوْفَأ يف ُتخاف» :لاق كب ّيبنلا نأ ْتَمَعرف .انّبَلَع وأ يِتْبلَع دقل هللاو :لاقف ىتأ

 . ءانعلا نم ا هللا لوسر ٌتكرت الو ؛ٍلعافب تنأ ام هللاوف «َكفْنأ هللا

 كلذلو ؛سابع نبا ةياور نم رخآ ثيدح وه امنإو « فلؤملا عينص همهوي امك ديعس يبأ ثيدح نم تسيل ةدايزلا هذه :تلق )1١(

 يف جرخم وهو  «رجأ نهل سيل . . .» : ظفلب ثيدحلا تبث دقو .(0007) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو .هب ًاصاخ ًامقر هتيطعأ

 . )۳١١۲( «ةحيحصلا)

 . هريغو (91؟) ؟ملسم حيحص» يف امك تبثملا هباوصو !!!يندعاست» :(۷۷ )٤/ ةيرينملاو ۳۸١( /7) ةقباسلا ةعبطلا يف (۲)

 .[ش]
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 . لسمو يراخبلا هاور

 يلع وي الف ثيانأ اذإ : رض ْذِإ لاق نأ ؛هنع هللا يضر ةفيذح نعو (نسح) (18) - ناكل كت

 : يتلا نع ىهي ةا هللا لوسر ٌتعمس ينأو . ًايغَت نوكي ْنأ فاخأ ين ا

 .نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور :

 اخ ين ؛ًدحأ هي ونوال :لاق ُتّيملا ُهَل تام اذإ ٌةَقْيَدَح ناك :لاق هنأ الإ ؛هجام نبا هاورو (نسح)

 : . يتلا نع ىَهْنَي ٍنيتاه ٌينذَأب كي هللا لوسر تعيس ي ؛ًامَت َنوكي نأ

 مكاّيإ» :لاق © )كي هللا ٌلوسر َّنأ ؛هنع هللا. يضر ٍدوعسم نبا نعو (فيعض) (۷) 7070-65

 20 . ِتّيملاب ٌناذأ : ٌيْعّنلاو : هللادبع لاق . «ةّيلهاجلا لمَ ْنِم هتاف ٠ .ّيعّئلاو

 .«بيزغا : :لاقو ًاعوفرم يذمزتلا هاور

 اذهو» : :لاقو . «تيملاب ذأ يعلو: هيف ركذي ملو هعفري ملو ««موحنأ : لاق :ىرخأ قيرط نم هاورو

 .ةترانج اودّهشَيل "تام ًانالف نأ سانلا يف ىداني نأ مهدنع يعنلاو .يعنلا ملعلا لهأ ضعب هرك دقو «حصأ

 0 . ىهتنا «هناوخإو هتبارق ّلهأ ُلجرلا ّملْعُي ن ساب ال : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 َنط املأ هنع هللا يضر ٌرمع َّنأ : : هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (15) 0101 د ۷
 دي ة :ٌلوقي لك هللا وسر ٍتْعِمَس امأ !ُةَصْفَح اي : رمع اهل َلاقف ٌةَّصْفَح هيلع "اْثّلَوَع

 .ىلب :ثلاق

 كيل ال

or 0A۸اثم سيلا كب هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ووعسم نبا نعو (حيحص) (16)  

 . «ةّيلهاجلا ىوَُدب اعّدو «َبويِجلا شو َدوُذُخلا برص ْنَم

 اد

 ١( ةياور يف يراخبلل ظفللاو : تلق )00708

 وخوا :ينآلا هجام نبا ظفل وحتب دمحأ ءاورو . «ادحأ يب اونذؤت الف تم اذإ» : ظفلب هنإف يذمرتلا يف امع فلتخي انه ىلإ :(؟)

 : ٤٤(٠ ص) هزئانجلا ماكحأ يف جرخم

 نم نإو لاو ام اهل فرعأ ل يال اهتقذح اس يب ىلإ نوأسو يلع اولصف ثم اف : : هيف دازف نيزر هركذو# :ةدايز انه (۳)

 .(140) ةزئانجلا ماكحأ» يباتك يف نيبم وه امك «ربقلا رخؤم نم تيملا لاحد ةنسبلا نأ تباثلا 00

 تسيل اهنأل ءاهتفذحف ؛ةثالثلا ةعيطك اهريغؤ (ةرامع) ةعبط يف يه اذكو ؛(و «يعنلا نع ىهني ناك) :ةدايز لصألا يف انه )4(

 ضعب نم ةمحقم اهنأ رهاظلاف ءهدعب ام ىنعمب يه مث .هريغو ؛راكذألا» يف يوونلاك اهنود عمج هيلإ هازع دقو «يذمرتلا دنع

 كلذ عمو * ريغ اطفاخلا لاك امك كييف رحب ؛روعألا نوميم وهو - (ةزمح يبأ) ىلع فوقوملاو عوفرملا رادمو « خاسنلا

 . ةلهجلا هنسح

 يلتبأ ام يثاثلا نمو ء(فراعملا /4-41 4 ص) «زئانجلا ماكحأ» يف زئاجلا ريغو ءزئاجلا يعتلا نيب قرَقلا ةفرعمل رظنا : تلق .(0)

 ٠ !ةصاخ .تارشنو «دئارجلا تاحفص ىلع يعنلا :ةصاخلاو ةماعلا دنع ةعبتم ةنس رأصو ريهامجلا هب ١

 .ٌُتَحاِصو ٹکب :تلوع (5)

 .(۳۹/۱) دمحأ هاور كلذكو .«ىلب :تلاق# : هلوق نود نکل ملسم هاور دق : تلق 7

 نقف



 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو «ملسمو يراخبلا هاور

 هّسأرو هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ "جَو : لاق ةدرب يبأ نعو (حيحص) (15) "ه4 8

 ْنَّمم ٌءيرب انآ :لاق ٌقافأ اًملف ءًائّيش اهيلع ّدْرَي نأ عطَمْسَي ملف هنري حيصت ْتلَبقاَف ءهِلْمأ ْنِم ٍةأرما رجح يف

 .ةّقاشلاو «ةقلاحلاو ءةّقلاصلا يم ءيرَب ال هللا ٌلوسر لإ ءا هللا ٌلوسر هنم َءىِرَب

 هللا ٌلوسر َءىِرَب امك ْمُكيلإ اربا :لاق هنأ الإ ؛يئاسنلاو «هجام نباو ملسمو يراخبلا هاور (حيحص)

 .؛َقلَصالو «قّرخ الو َقَلَح نم اتم سيلا :

 .ةبيصملا دنع اهسأر قلحت يتلا : (ةقلاحلا) و .ةحاينلاو بدنلاب اهتوص عيت يتلا :(ةقلاصلا)

 وث قشت يتلا :(ُةَفاَّشلا) و

esا ل  Ceناك»  

 َّقْشَن الو ليو َوُعْدَن الو ءًاهْجو سمحت ال نأ :انيلع ّدخأ يذلا فورعملا يف ي هللا ٌلوسر انيلع ّدخأ اميف
 . ًارْغَش َرْشْنَن الو ابْيَج

0 

 .دواد وبأ هاور

 ةّقاشلاو ءاَهَهْجو ةشماخلا نَحَل ةَ هللا ٌلوسر َّنأ» :ةمامأ يبأ نعو (حيحص) (18) 8685-01

 .«روبشلاو ٍلْيولاب ةيِعادلاو ءاهّبّيَج
 . هحيحصا يف نابح نباو هجام نبا هاور

 (ثالث قوف اهجوز ريغ ىلع ةأرملا دادحإ نم بيهرتلا) -۸

 ايک يتلا جوز ةبيبح مآ ىلع ُتلخد : ْتّلاق ةملس يبأ تنب بنيز نع (حيحص) (1) - مورا 01
 ْتَسَص م ةيراج هنم ْتَمَهَدف ريع نأ "ل قولخ ٌةرْفَض هيف ٍبيطب ثَعدف ٍبْرَح ُنْب نايفس وبأ اهوبأ يفوت َنيح
 الد TT ْتَلاق مث ,”)هيَضراعب

 .ًارشَعو ٍرهْشأ ةا جؤر ىلع الإ ءِلايَل ثالث قوف بيم ىلع جت نأ رخآلا مويلاو هللاب نموت ٍةأرمال لج
 ّمُث هنم ْثَسَمَق ٍببطب ثَعدف اهوا يفوت يح اهنع هللا يضر ٍضْحج تب بيز ىلع ٌتلخد ّمُك :ُبنيز تلاق

 ُنمؤت ةأرمال لحي ال١ : SS :ُثّلاق

 .اًارشَعو ٍرُهْشَأ ةعبر أ جوز ىلع الإ «ثالث َقْوَف ِتّيَم ىلع ّدجت نأ ٍرخالا مويلاو هللاب

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 (قح ريغب ميتيلا لام لكأ نم بيهرتلا) 5
 ٌكارأ يّنإ ارد ابأ اي» : هل لاق اه ّيبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر ّرذ يبأ نع (حيحص) (1) ه8 - 509+

 .(. . . ىسوم يبأ ىلع يمغأ) : ةيتالا يئاسنلا ةياور يف لب :قايسلا هيلع لدي امك هيلع يمغأ ىتح ًاديدش ًاضرم ضرم :يأ (1)
 . (۷1/۲) ؛ةياهن» .ةرفصلاو ةرمحلا هيلع بلغتو «بيطلا عاونأ نم هريغو نارفعزلا نم ذْحّتي بكرم فورعم ٌبيط :قولخلا (؟)

 ,(717/0) «ةياهن» . هيّدخ اتحفص :ناسنإلا اضراع (۳)

 ان ففنا



 .«مينيلا لام نيون الو ءِنينْلا ېلع '”نرئان ال ٠ يل كيل ام كل ثا ئاو فيض

 ۰ .هريغو ملسم هاور

 عينا اوبتل : لاق هك يتلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيخص) () - 44 ٠۳۹

 الإ هللا مرحب يتلا 'سفنلا لتقو رحسلاو ..هللاب كرشلا» :لاق نم امو: !هللا لوسر اي :اولاق . 0

 . «تانمؤملا تالقاغلا ٍتانّصْخملا ُثذقو حرا موب يلوتلاو « ميتيلا لام لكأو ءابّرلا ُلكأو ىح

 78 .[19 /عويبلا ١5 ىضم] . يا

Potsكا رشإلا لوا : عبس ُرئابكلا» : 4ك هللا لوسر لاق :هظفلو ؛رازبلا لورد (هريغل حر 00 -  
 «تانصحملا ٌفذقو' «فحّرلا م موي ٌرارفلاو «مينُيلا لام لكاؤ ءابتلا لاو <« ءاهّقح رغب سفتلا لثقو «هللاب

 ١١[. /داهجلا_١؟ ئضم] .هترجه دعب بارغألا ىلإ ٌلاقتنالاو

 .تاكلهملا :(تاقيوملا)

 جلا مهل ال نأ هللا ىلع ٌنح يأ : لاق لو يبنلا ٍنَع هنعو (ًادج فيعض) (1) - لا 840

 . هويدا ڻاعلاو ءقح ريغي ميتا لام لآ ءابّرلا لكآو ءرمخلا ندم : :اهّميعَت 90

 :لاقو . ةريره يبأ نع هداج نع هيبأ نع - كرت دقو د كارع نب ِمّيَنُح نب ميهاربإ قيرط نم مكاحلا هاور
 , : ١۹[. /عويبلا ١١ ىضم] !«دانسإلا حيحص

Fell 947ياذا : دج نع بأ نع مزح نب هرمع نب دمحم نب ركب يا نو رل ی  

 ةئمؤملا سفنلا لتقو «هللاب كازشإلا : ةمايقلا َموي هللا دنع رئابكلا ربك ّنإو»: : هيف باتكب نمَيلا ٍلْهَأ ىلإ بنك ب

 برا لگاؤ ءرحّشلا ملتو «ةنصخملا يمرو ؛ِنْيَدلاولا ٌقوقُعو ءِفْحّرلا موي هللا ليبس يف ٌرارفلاو «ٌقحلا ريغب
 ا , "كلذ ريغو-تايدلاو ةاكزلا ركذ هيف ليوط باتك وهو . ثيدحلا ركذف «ٍيتَيلا لام ْلكأو

 1 ! ١١[. /داهجلا_١١ ئضم] «هحیحص» يف نابح نبا هاور

VY 0۹۷موب تع: :لاق ا هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر رب يبأ نعو (ًادج لفيعض) (۲)-  

 : لوفي هللا ا1 رت لا : : لاق ؟هللا لوسر اي مه ْنَم : :ليقف . ران مُهّماوأ جَجات ؛ مِهروُبُق نم موق ةمايقلا

 . ران مهوب يف نولكأي ام املُظ ىماتيلا لاو نوكأ يذلا نال

 ء(نیلت و «نرمؤت) : ةزامع هعبتو لصألا ناكو .نيلوتت :يأ (نيلوت) :هلوق كلذكو .نرمأتت ال : يأ «نيءاتلا ىدحإ فذحب )١(

 .(18757) «ملسم» نم هتححصف

 ةقورعنلا سراهفلاب هيلع تنعتسا يننأل ءمهو نوكي نأ ىشخأو ءاضيأ دمحأ هاور هنأب (۲- )١/5515 يجانلا هبقعتو :تلق ()

 : . ملعأ هللاف . «دنسملا" يف هيلع زثعأ ملف

 تيأر أم اذإ كیلع ْنلكشي الف هدهارشل هنم ردقلا اذه تححص امنإو «هنايب لاجم اذه سيل رظن هدانمإ توبث يفو :تلق (۳)

 ١ . دهاش ىلع هل فقن مل امم نوكيو: «لصألا هنأل :«فيعضلا» يف هنم اذه ريغ

 راس يف بن يهو «نابح نبأ حيحصا و(٠4 ٠۲ /۳) ةقباسلا ةعبطلاو )٤/ ٠۸١( ةيرينملا نم ةطقاس )٤(

 . [ش] . 097449 ٤۳٤/ /۱۳) «ئلعي يبأ دنسم» و «بیغرتلا» تاعبط

YE 



 نب عفان نع دوراجلا يبأ رذنملا نب دايز قيرط نم ؛هحيحص» يف نابح نبا هقيرط نمو ؛ىلعي وبأ هاور

 . ةزرب يبأ نع  نامهتم نايهاو امهو - ثراحلا

 (زئانجلا نهعابتاو اهل ءاسنلا ةرايز نم بيهرتلاو ,روبقلا لاجرلا ةرايز يف بيغرتلا) -"

 ْنَم ىكبأو ىكبف هئا رب ال ينل راز : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1) - ممول ه4

 اورو ۽ يل نِذأف اهَرْبَق َروزأ نا يف هتئَدَتْساو «يل نڌاب ْمَلف ٠ ءاهل رفع نأ يف يب داس" : :لاقف لوح

 .هَّتْوَملا ُرُكَذُت اهّنإف ؛ٌروبقلا

 .هريغو ملسم هاور

 : لكي هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص نسح) (۲)- ۹ ۳٣٤٣

 . هةر اهيف نف ؛اهوروزف ٍروبَقلا ةرايز نع مكيهت ينإ»
 . ؟حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «دمحأ هاور

 نيهن ُتنك» :لاق لكي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (فيعض) (۱) - ۲۰۷۳ ۰۰

 .«ةرخآلا ُدكَدُتو ءايندلا يف ُدُعَرُتاهّنإف ؛روبقلا اوروزف «روبقلا رايز ْنَع
 .2"'حيحص دانسإب هجام نبا هاور

 ْرَكَذَت روبقلا ِرر» :كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (فيعض) (۲)- 7074 -

 َّنإف هَكَتِرْحُي نأ كلذ َّلعَل زئانجلا ىلع لص «ٌةَعيلب ةظِعَْم واخ ٍدَسَج ةجّلاعم نف ىتؤملا لِسْغاو ءةّرخآلا اهب
 . ريخ ّلك ضرع هللا ٌلظ يف َنيزحلا

 ١[. مانه] ًابيرق مدقتو .«تاقث هتاور» :لاقو مكاحلا هاور

 نع مكئتيهَت تنك دق» : ل هللا لوسر لاق : :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نعو (حيحص) (5 - نك

 . «ةرخآلا ُرُكَذُت اهّنإف ءاهوروزن هلأ رب ةرايز يف ٍدمحمل نأ دقف ءروبُقلا ةرايز

 روبقلا ةرايز نع نئهن ةي يبنلا ناك دق» :(ظفاحلا لاق) ف ر ررم : لاقو يذمرتلا هاور

 ةصخرلا تناك : ليقو .ءاسنلا قح يف يهنلا رمتساو ءاهترايز يف لاجرلل نذأ مث «ءاسنلاو لاجرلل ًاماع ًايهن

 .«ملعأ هللاو .باتكلا اذه ريغ يف هتركذ ليوط مالك اذه يفو .ةمأع

 تارئاز نّعَل ةَ هللا لوسر ّنأ» :امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نعو (فيعض) (۳) - ٠ الو هل.

 ش .«جُرُسلاو ّدجاسملا اهيلع َنيِذِّتملاو ؛روبقلا
 نم مهلك ؛فهحيحص# يف نابح باو «هجام نباو «يئاسنلاو «هنسحو يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور

 بابلا ثيداحآ يف درت مل ةركنم هيف دهزلا ةلمجو «جيرج نبا ريغ هنع وري ملو «هيف فلتخم (ءىناه نب بويأ) هيف :تلق (1)

 . ةحيحصلا

 نم نرثكي ال نأب ديقم كلذ نكل ء(١۲۳-۲۲۹ ص) ؛زئانجلا ماكحأ» يف اهتركذ ةعبرأ هوجول اندنع باوصلا وه اذهو : تلق (؟)

 . كانه نيبم وه امك ؛يتالا «روبقلا تاراّوز نّمل» ثيدحل ةرايزلا

 نفيد



 يكم أ (ناذإب) :لاقيو - (ماذاب) ئه اذه حلاص وبأو» :(ظفاحلا لاق) .سابع نبا نع حلاص يبأ ةياور

 ياحلو يراخبلا هيف ملكتو «سابع نبا نم عمسي مل :ليق :يلكلا بحاض وهو «ءیناه مآ ىلوم

 .«امهريغو

 ٍتاراؤز نعل 8 هللا لوسر ّنأ» ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو «هريغل ص) (4) - انا

 , ؛روبقلا

 ا ؛ ةملنسإ يبأ نب رمع ةياور نم مهلك ؛«هحيحص» يف نابح ¿ن نباو 'ءًاْبْغيَأ هجام نباو يذمرتلا هاور

 1 . ؛حيحص نسح ثيدح)» :يذمرتلا:لاقو . ةريره يبأ نع هيبأ نع مالك

Varع انزب لاك امهم هللا يسر. يالا ني وراح نب هللازع نموا تی 200  

 «تقو ةباب ةي هللا لوسر ىذاح اًملف عَ انفرصناو كي هللا ٌلوسر فرصا انْغَرَق ملف ام هي هللا لوسر

 يراد ا سل ياو اهَنَرَع هلأ :لاق - ٍةَلِبقُم ةأرئاب نح اذإف

eC aمتيم خونلا ُتمحرف «تّيملا اذه لهأ !هللا لوسر اي ثي :ثلاق  

 ا ؛هللا داعم : تلاقف . ااا مهعم نب كم : هللا لوسر لاقف . . هپ مهتښرَع

 :لاقف ۲و نع بع يعير كلاس لاق . كلذ يف ًاديدشت ركذف . 'هادكلا مُهَعَم ِتْفَلَب ولا : لاق كدت

 . .ٌبسحأ اميف روبقلا

 جار تح جلا لام هم اهب ل :لاقف : هرخآ يف لاق هنأ ؛ةوحنب يئاستلاو دواد وبأ ءاور

 . «كيبأ

 .انسإلا ا لاقم هيف ءرصم لهأ يعبات نم اذه ةعيبرو

 .رباقملا وه :ًاروصقم ةلمهملا لادلابو فاكلا مضب (ادكلا)

 ةو إف و هلا وسر رع : لاق هنع هللا يضر ّيِإَع نع َيِوُرو (فيعض) (0) - ١ الل _هزلحكا
 . 9 لَم :لاق .ال :ّنلق . :؟َنْلْسْمُت له» : لاق . ةّرانجلا ٌرظَتنَن نق . كسل اما : لاق ٌسسولُج

 .«تاروُجأم ريغ ٍتازوزام َنْمِجْراف» : لاق .ال :َّنْأق .«؟يلْذُي نَميف َنيلذَق» :لاق .ال :َنْلُك

 “جام نبا هاور

 .ًاريثك ءىطخي هنآ نابح نبا نع «بيذهتلا» يف ظفاحلا لقتف !؟هفعض ببس نايب هيفو «لاقملا هيف.حدقي ال فيك :تلق )١(
 هدرا يبأ فيعضا يف جرخم وهو . «ريكانم هثيدح يف «ثيدحلا اذه ىلع ةعيبر عباتي ال» : لاق مث «نازیملا» يف ف يبهذلاو ١

 !نسحأ امف مهقيلغت يف نيرصاعملا نم هنسح نمف ( ٠
 ضرألا نبأ ةلصلا ةعطقلا يهو (ةيدك) عمج (ىدكلا) :«هيشاوح» يف لاقو «ةرابعلا يف زّوختو انه لهاست» : يجانلا لاق قفز

 .هراهنت الثل ةباصلا عضاوملا يف رفحت امنإ روبقلاو

 . .) يريصوبلل «هجام نبا دئاوز# يف عقوو ءاقافتا فيعض «يميمتلا قرزألا وهو امل نب ليعامسإ هيف :تلق (۳)

 اجر نم وج سو احلام : متاح وبأ:لاق هيفو ءهيف فلتخم وهو )۲۷٤۲(« «ةفيعضلا» يف هتنيب امك اطح وهو نامل
 !!هورقأو ه هولقنف «ةثالثلا ةلهجلا كلذل هبتني ملو «ةمجرت يف ةمجرت هيلع لخدف !هجام نبا

 نفح



 ©”رينأ ثيدح نم ىلعي وبأ هاورو ''69) ٠-078-)3(

 ءاج ام ضعبو ١ مهباصأ امع ةلفغلا عم مهعراصمو مهرايدو نيملاظلا روبقب رورملا نم بيهرتلا) ١

 (مالسلا امهيلع ريكنو ركنم لاؤسو هميعنو ربقلا باذع يف

 ينعي - هباحضأل لاق لب هللا وسر َّنأ :امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع (حيحص) (۱)- ۷ ۳۵٤۱

 الف نيكاب اونوكت ْمَّل ناف ؛ٌَنيكاب اونوكت نأ الإ َنيِبَّذَمُملا ٍءالؤه ىلع اولَحْدَت ال» :- ٍدومَن َرايد َرْجَحلا اولصو امل
 «مُهباصأ ام ْمُكْبيِصْي ال ؛ ْمهيَلع اولْخْدَت

 . ملسمو يراخبلا هاور

 مُكيصُي نأ مهنا اوملظ َنيِّلا ناسم اولُْدَت ال» :لاق (رججلا) بكَ ينلا رم امل : لاق ةياور يفو

 . يداولا راج ىح َرْيَسلا عّرشأو ُهَسآ عَ مث .«ّنيكاب اونوكت نأ الإ ؛مُهَّباصأ ام
 لصف

 تاذع تركذن اهيلع ثّلخد ٌةّيدوهي َّنأ :اهتع:ةللا يضر ةشئاع نع (حيحبص) (1).- نا 01°۸4

 :لاقف ؟رْبقلا باذع نع لي هللا لوسر ُتلأسف :ٌةشئاع ثلاق .رْبَقلا باذع ْنم هللا كّداعأ :اهل ثّلاقف ِْبقلا
 رْبَقلا ٍباَذَع ْنِم َةَوعَت الإ ةالص ىّلص دعب ةَ هللا لوسر ٌثيأر امف :ْتّلاق . ىح ٍرْبقلا ٌباذع معن»

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ىّتؤملا َّنِإ» :لاق لإ يبنلا نع هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيحص نسح) (۳) _ ۹ _ ۳۵٤۸

 .«مُهتاوضأ ُعَمْسََل مئاهبلا نإ ىتح «مهروبق يف نود
 . نسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 اونقادت ال نأ الول» : لاق ب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (4) - مه

 .«ربقلا ٌباذع ْمُكَعِمْسُي ْنأ هللا توعد

 مليح اور

 فّقو اذإ هنع هللا يضر نامثع ناك : لاق نافع نب نامثع ىلوم ٍءىناه نعو (نسح) (08_)0:-5
 ُتعمس ينا :لاقف " "اذه نم يكبتو يكب الف رانلاو ةّنجلا ٌركْذت :هل ليقف تيل َّنْبَي ىتح ىكب ربق ىلع

 .[ش] .«بيغرتلا فيعض# يف وهو «لصألا يفاذك (1)

 مهزجعو ةثالثلا لهج نمو «لوهجم (دايز نب ثراحلا) (٤۲۸٤و 2053) هدانسإ يفو «لسغلا ةلمج هنتم يف سيل :تلق (1؟)
 !!؟عوبطملا دنسملا يف هدجن مل :هيلع مهقيلعت يف مهلوق مهنطع قيضو

 ."حيحصلا» يف بابلا نم رطشلا اذه ثيدح (۳)

 . ملسم نود (4419) يراخبلل ةياورلا هذه : تلق )6(

 «كلذك نوكي دق .!هبشألا وهو «طقف (نسح) اهضعب يفو» :لاقو «ةلاجعلا» يف امك (نسح حيحص) :خسنلا رثكأ يق (0)

 .(۱۳۷۷) «ةحيحصلا» يف هتجرخ دقو ؛ةفورعم دهاوش هل نإف ؛هريغل حيحص كش الب هنكلو

 )۳۳٠۹(. يذمرتلا نم حيحصتلاو :(يكبتف ربقلا ركذتو) :لصألا (1)
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 دن اني ت كلم نم سِي ُهَدْعِب امف هنم اجن نف «ةّرخآلا لز ان زا ريق :لوقي كي هللا لوسر
 . نم ْعَظْفأ ربقلاو الإ طَقارَظْنَم تير ام» :لوقي اهب هللا لوسر ٌتعمسو : لاق . هذَا

 . بيرغ نسخ ثيدح» : لاقو يذمرتلا هاور ش

 5 ]2 : لاق لك هللا لوسر َّنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (5)- ۲ ۳٣۵۱
 غل نو رانا لهن لك ناو ب لجأ نون اجا أ ْنِم ناک نإ « يو ود يلع مرق تان
 . «ةّمايقلا موي هللا َكَنَمْبي ىّح َكُدَمْفَم ُدَمْقَم اذه :لاقيف .رانلا

 .هرخآ ىلإ 2... .لاقيف» : هلوق نود دواد وبأو . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 : هلكت هللا ٌلوسر.لاق *لاق دعا هللا يضر ئرلخلا یتش يآ نمو (قيعض) 0 ءلو_ هدرز

 ْتَحَقن اهنم انبن لأ ولف فو د ىتح هُعَدْلَتو هشه ان َييعستو ةعست هرْبق يف رفاكلا ىلع هللا لس
 : . «ءارضخ تدب ْتَنْبْلأا ام ضرألا يف

 و مولع هيبتا اجب نبأ هير نو شالا سها
 يف ّنمؤملا نإ :لاق لب هللا لوسر نع هتع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (۷) 8881-64

 تلزنأ ميف نوردنأ .ردبلا َةليل رمقلاك هل ونيو ءاعارذ نيعبس هربق [يف] هل ُبَحَرُيَف ؛ًءارضخ ةضور يفل هربق
 :اولاق .«؟ُكْنَّضلا ٌةشيعملا ام ّنوردتأ - :لاق  «ىمعأ ةمايقلا موي هٌرُشحنو ًاكنض ةشيعم هل َنِإف» :ةبآلا هذه
 .ًانينت نوعستو ٌةعست هيلع طّلسُي هنإ !هديب يسفن يذلاو ءهربق يف رفاكلا ٌباذع»: :لاق . ملعأ هلوسرو هللا

 . اةمايقلا موي ىلإ هنوشدخيو هنوعسلي سوؤر ٌعبس بح لكل ٌةيح "نوعست !؟نينتلا ام نوردتأ
 . نع ةريجح نبا نع جارد قيرط نم امهالك ؛د هل طفلا او کیتا ىف نابح نبا ورإ یلغی وبا وز

 ّناَثق ركذا قل هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (نسح) (۸).- ۳۵۳ 6

 .يذمرتلا نم حبحصتلاو ء(نم لزنم) :انه لصألا (1)
 :ربق ىلع دشني نآملع تعمسو : ءىناه لاق :يذمرتلا خسن نم ءيش يف هرأ مل امم هيف نيزر دازو) :هلوق انه لصالا يف .()

 (ايجان كدئاخإالينإفالإوإ ةميظع يذ نل جت اهنم جنت نيف

 دلق امنإ ء(نیزر) دنع الو لب ٠ ءامهدنع تسيل.هرخآ يف ةدايزلاو «هجام نبا هاور اذكو# .: 00/5957 ق) يجانلا لاق : تلق
 ققح نم ىلع كلذ ٍنفخو ءانه نم .اهتفذح كلذلو :تلق . هيس فرعأ ال ًامهوت هيلإ اهتبسن يف «لوصألا عماج» بحاص
 ال اوناك مهنأ ىلع لدي يذلا رمألا .(8190) مقرب اهيف وهو «ةيماشلا وأ ةيرصملا ةعيطلا ققح نم مهتم ماوس «عماجلا»
 يف هنع فلتخي ثيدحلا قايس نأ ىلع ًاضيأ هّبني نأ هللا همحر يجاتلا تاف دقو اذه !لوصالا ىلإ مهقيقحت د يف نوعجري
 1 . ينم مدقت امك «يذمرتلا#

 (or) ؟ةلاوزلا علمت نم حيحصتلاو «(۷۸۲) «نابح نبا حيحص دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم» يف اذكو «(نوعبس) :لصألا ()
 ةلهجلا اذه نع لفغو .رازبلل ىرخأ ةياورب ًاضيأ «عمجملا» و متاح يبأ نبا ةياورب ةريثك نبا ريسفت و :ىلعي يبأ ةياورب
 !مهتداعک

 نع هتياور بفالخب هاذه هثيدح تنسح كلذل ؛دراد وبأ لاق امك ةميقتسم ةريجح نبا نع جارد ةياور نأ يأل دعب يل نيب دق 22

 , (780:) ثيدحلا تحت «ةحيحصلا# يف هتققح امك ةفيعض يهف ؛ مثيهلا يبأ
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 هيفب :رمع لاقف .؛مْويلا َكتئْبَهَك معن» : ل هللا وسر لاقف ؟هللا وسر اي انلوقع انيلع ُدَرْثُأ :رمع لاقف ءربقلا
 !رّجَحلا

 “يج دانسإب يناربطلاو «ةعيهل نبا قيرط نم دمحأ هاور

 هذه ىلتبت !هللا لوسر اي :تلق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (هريغل ص) (4) 8884-65

 يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا ُثبثي»» :لاق ؟ةفيعض ةأرما انأو يب فيكف ءاهروبق يف ةمألا

 .««ةرخآلا

 . تاقث هتاورو «رازبلا هاور

Yoo _ 9۹۱1۷ع اما ب 00 هللا كورلا الا نضر نأ نمو یک 003  

 تنك ام : هَل نالوُيف ,هنادمفيف .ناكّم هانأ ؛اوفرصنا اذإ مهلاعن عرق مشی هلو «باحضا هنع ىّلوتو هربق يف

 نم َكدَمْفَم ىلإ ظنا : هل ٌلاّقبف ءهّلوسرو هللا ُدْبَع هنأ دَ ُدَهْشَأ :لوقيف ُنمؤملا اًمأف ؟دكحم لجرلا اذه يف لوقت

 ال :ٌلوقيف قانُملا وأ رفاكلا امآو .ًاعيمج امُهاريف - كول ٌننلا لاق  ؛ّنجلا ّنِم ًادَمْقَم هب هللا َكَْلَدبأ رانلا
 هنأ نيب ٌةَبرَض ديدح ْنِم ِةَقَرطِمِب ُبَرْضُي مث ءَتْيَلَت الو َتْيَرَد ال :ٌلاقبف !هيف ٌسانلا ُلوقي ام ُلوقأ تنك «يردأ

 . نيا الإ هيل ْنَم اهُعَمس ةَحْبَص حبصيف
 ."'ملسمو «- هل ظفللاو  يراخبلا هاور

 ناف ؟دئيعت تنك ام :هل ُلوقبف كلم هان هربق يف عض اذإ َنمؤملا نإ :لاق كَ هللا لوسر ذآ : ةياور يفو

 لأْسُي امف «هلوسرو هللا دبع وه : لوقيف ؟ٍلُجرلا اذه يف لوقت ر تنك ام : هل لوقيف «هللا دبا تنك : لاق هاده هللا

 ٌكّمّصع هللا ّنكلو «رانلا يف كل ناك [كتيب] اذه : هل لاقُبف رانلا يف ُهَل نان ٍتيب ىلإ هب ُقلَطْنيف ءاهريغ ِءْيش ْنَع

 وأ رفاكلا ناو :لاق .ْنُكْسا :هل ٌلاقيف يله َرشَبأَف َبهْذأ ىح ينوعد :ٌلوقبف ءاربف جلا يف اب هب كدب
 الو َتْيَرَد ال :[هل] ٌلاقيف !يرذأ ال :ٌلوقيف ؟ةبعت تنك ام :هل ٌلوقيف رهف كَم هانأ ءربق يف عض اذإ َقِفانُملا

 نم] "قارطمب هّيرضيف !لمانلا ُلوقي ام لوفأ تنك :لوقيف ؟لجرلا اذه يف لوقت 5 تنك ام :هل ٌلاقيف .َّتْيَلَت

 .«"!«ِنيَلقّتلا يغ ٌقْلَخلا اهُعّمسي ةَحْيِص ةَحْبِص ٌحيصيف هذآ نیب [ديدح

 نبا قيرط نم امهدنع هنإف 42٠١/55 /11) يناربطلا اذكو «دمحأ دانسإ نم حصأ هدانسإو «(۷۷۸) نابح نبا هتاف : تلق 0(

 . ةعيهل نبال اعباتم بهو

 يئاسنلاو (47637) دواد يبأل هازع ولف «(. .قفانملا وأ رفاكلا امأو) : هلوق نود نكل )۲۸۷١( مقر «ةنجلا» يف هجرخأ : تلق (1)

 رصتخما يف وهو .(1744) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «يراخبلا اذكو ءهمامتب هاجرخأ امهنإف «ىلوأ ناكل «زئانجلا» يف
 .(551) مقرب ؛يراخبلا

 . (ةقرطملا) ىتعمب وهو .قرطلا هلا ()

 مقر) دواد يبأل يه امنإو .أطخ وهو ؛نيخيشلل اهنأ <. . .ةياور يفو» :هلوق رهاظو «دحأل ةياورلا هذه زعي مل :تلق 2

 يبأل ثيدحلا وزع مهنأ ةثالثلا نيقلعملا تاجيرخت ةهافت نمو ؛هنم تادايزلاو « ظافلألا ضعب يف ريسي فالتخا عم ١

 ادحاو فرح الو ليوطلا ثيدحلا اذه نم هيف سيل اذهو :01771) مقرب دواد
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 .راصتخاب يئاسنلاو ؛هوحن دواد وبآ هاورو

 ةياورلا وتب يردخلا ٍديعس يبأ ثيدح نم حيحص داتسإب دمحأ ءاورو (عيحص) (11)- 5865 ٠

 . ریه الإ ! ٌقارطم هدي يف كلم هيلع ٌموقي ٌدَح ٌدَحأ ام !هللا لوسر اي : مْوقلا ضعب لاقف : هرخآ يف دازو ءىلوألا

 .«4ٍتباَّلا لقلب اونتآ يذلا هللا ُتْبْب»» : لكي هللا لوسر َلاقف

 ناب لاق نال ورمل ماج ْتّلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) (17)- 7007-4

 لوسر ءاج یت اھا لزا ملف : لاق .رثقلا باذع ةف نو لاجل تف نم هللا ماع ي ىنوممطأ : ْتّلاَقف

 ف نم هللا ماعا :لوقن :ُثلق .2؟ٌلوقت امو» : لاق ؟ُةّيدوهَيلا هذه لوقت ام !هللا لوسر اي :ُتلقف لک هللا

 3 ةف نم هللاب ٌديمتسَي ذم هيدي عقرف يك هللا لوشز ٌماقف :ةشئاع تلاق . ربقلا باذع ةتثف نمو «لاّجَّدلا

 مول گدو ,ةتثأ ردح [دق] الا یب نُ مت لف لاّجّدلا ةف اَمأ» :: لاق م . ريقلا باذع نيو ءلالا

 ثق امأف . نمم لك ورقي اك تتم نب بوم هرب ی لف اد وغ هتّمأ ئ ين ُهرذحُي مل ٍثيِدَحب

 :هل لاقي مف «فوعشم الو عز ريغ ءربق يف يلجأ حلاصلا لجرلا ناك اذإ «نولأسُت يّنَعو «نونتفن يبف ءِرْبَقلا

 انًءاج ءهللا ,لوسر دّمحُم :لوقیف ؟مُكيف ناک يذلا ٌلجرلا اذه ام :لاقيف . مالْسإلا يف لوقف ؟َتنك ميف

 ام ىلإ ْرظْنا : هللاقيف ًاضنب اهضعب مطب اهيلإ رظنيف ءرانلا لي جر هل حر ءمانقَّدصف هللا دنع ْنِم ِتانّيبلاب

 ىلع: لاعبو ءاهنم َكُدَمْفَم اذه : هل لاقي ءاهيف امو اهتَرْهَر ىلإ ُدظْنَف ٠ جلا ىلإ ةَ هل جر مك .هللا كاقو

 لاقيف ًافومسم اعف هربق يف سلجأ وسلا لجرلا ناك اذإو . هللا َءاش نإ ُتَعْبَن هيلعو ؛ٌتم هيلعو «تنك نيقيلا

 ىلإ ريفا ءئجلا ىلإ ةجرُف هل جرف ءاولاق امك ُتلقف لوق نولوقي َسانلا ٌتعمس :لوقيف ؟َتنك ميف : هل

 ُمِظحَي اهنلإ رظنبف يف رليف رانا لبق هجر هل ُجَرُي مف ءكنع هللا فرص ام ىلإ رظنا :هل ٌلاقيف ءاهيف امو اهترْهَ

 َ : هللا ًءاش ْنِإ ُتّعْبت هيلعو ءَّسم هيلعو تنك ّكَّشلا ىلع ءاهنم َكُدَعْفَم اذه :[هل] ٌلاقيو ا

 . حيحص دانسإب دمحأ هاور

 وه : :(فعشلا)» : اةئللا لهأ لاق ءءاف هرخآو ةلمهم نيع اهدعب ةمجعف نيشب وه ؛فوعشم ريغ : هلوق

 .«بلقلاب بهذي ىتح عزفلا

 يفق هلا وسر عم انجرح : :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (حيحص) (15) - ناي كا

 ىلع امّنأك هلوح انيسلجو لك هللا لوسر سلجف ءُدعب ْدَحَلُي اًملو ءِرْبقلا ىلإ انْيهتنا ءراصنألا ّنِم لجر ةّرانَج
 وأ نيترم) ءَرْبَقلا باّدع ْنم هللاب اوذيعتسالا : لاقف.ُهّسْأر عّقرف ءضرألا يف هب بكن ٌدوع هديبو ءريطلا انسوؤر

 «(ًنالث

 ْنَم !اذه اي. : هل لاقي ّنيح «َنيِرِيِدُم اوُلَو اذإ مهلاعن قفخ ٌعَمْسيَل هّنإو» :لاقو :"''ةياور يف داز (حيحص)

 5 . هلقع دقف : يأ )0(

 ايام مهف كيلع لهب هان الم ظفحاف هن ةيراخمأ نبا نع نهف ةناوزلا لص ماو“ «شمعألا نع يوارلا ًاريرج ينعي : تلق (۲)
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 .2؟كّيَت ْنَمو ؟كئيد امو ؟كّير

 ُهَل ٍنالوقيف .هللا ّيّبر :لوقيف ؟َكّير ْنَم :هل ٍنالوقيف ؛هِناسِلْجُيف ناكلم هيتأيو» :2'"ةياور يفو (حيحص)
 نالوقيف هللا ٌلوسر وه :ٌلوقيف ؟ْمُكيف تعب يذلا ٌلجرلا اذه ام :هل ٍنالوقيف مالشإلا ّينيد :ٌلوقيف ؟َكّنبد امو
 .1ٌتْقَّدِصو ُتنمآو «هللا ّباتك تأرق :ٌلوقيف ؟َكبرْدُي امو : هل

 يفو ايندا ةايحلا يف ِتياَّنلا ِلْوَقلاب اونم َنيِذّلا هللا تّ :هلوق كلذف» :2""ةياور يف داز (حيحص)

 ىلإ ًاباب ُهَل ل اوحّتْفاو نجلا ّنِم ٌةوسبلأو ةَلَجلا َنِم ةوشرفاف يدْبَع قدَّص نآ : ِءاَمّسلا نم دانم يدانّيف .«ةّرخآلا

 يف هحور ٌداَعُتف - :لاق ةتوم ركذف -َرفاكلا َّنِإو .هرصب ّدَم هربق يف هل ُحَسْفُيو ءاهيبطو اهجْوَر ْنِم هينأيف ءّنَجلا

 ؟كئيد ام :نالوقيف .يرذأ ال "اه ءهاه :ٌلوقيف ؟كّير ْنَم :[هل] ٍنالوقيف ءهناسلُيُيف ٍناكلَم هينأيو ءهدَّسَج
 يدانبف .يردأ ال .هاه .هاه :ًلوقبف ؟ْمُكيِف تعب يذلا ٌلجرلا اذه ام :هل ٍنالوقيف .يرذأ ال ءهاه .هاه :ٌلوقيف

 اهّرَح ْنِم هيتأيف . رانلا ىلإ ًاباب هل اوحّتْفاو ءرانلا نم هوسيلاو رانا ّنم ةوشرْفأف ءَبَدَك دق ْنأ : ءامسلا نم دانم

 هم مك ىمغأ ُهَل شيق م - :ةياور يف ؟داز - «هالضأ هيف فلل ىتح هرب هيلع نيَو ءاهموُمسو

 الإ بِرْغملاو ٍقِرْشملا ّنيب ام اهُعَمْسب ٌةبرَض اهب هُبرضيف «ًابارث اصل ٌلبج اهب برص ول ءديدح ن رزم
 . «ٌحورلا هيف داعت يث ًابارُت ريصيف «نِيلَقَلا

 .دواد وبأ هاور

 عم انجرح :لاق هظفلو ءاذه نم لوطأ ؛حيحتملا» يف يب جم تاور داتسإب دمحأ هاورو (حيحص)

 . «(ًثالث وأ نيترم) . رْبَقلا باذع ْنِم هللاب اوُديعَتْسا» : َلاقف هّسأر عقرف : : لاق ْنأ ىلإ ُهّلثم ركذف فب هللا ٍلوسر

 سيب ءامسلا نم ةكئالم هيلإ لزن ةر ةرخآلا َنِم ٍلابقإو ايلا َنِم عاطقنا يف ناك اذإ َنِمْؤملا دما َّنإ» :ل اق مث

 ّدَم هنم اوسِلْجَي ىتح نجلا طونَح ْنِم طونحو نجلا ٍنافكأ ْنِم ٌّنَفَك مهم ءٌسمشلا مُهَّهوِجُو ناك ءهوجؤولا
 ىلإ يجرخا !ًةبّيطلا ُنسَّْتلا اهنا :ٌلوقيف هسأر دنع سلي ىتح ؛مالسلا هيلع ٍتؤملا كلم مي يج مث ءرصببا

 مَ امدح اذإف ءاهّدخأيف ءِءاقّسلا يف نم ة ٌةرطقلا لیست امك ُليستف جرحت (: لاق) ءِناوُضرو هللا ّنِم ِةَرِفْغَم
 بيطأك اهنم ٌجرْخَيو ءطونحلا كلذ يفو < ءِنَفَكلا كلذ يف اهولَعَحيِف اهوُذُحأي ىتح نع َةَقْرَط هِدَي يف اهوعَدَي

 الإ ةكئالملا ّنِم لَم ىلع [اهب ينعي] َنوُرُمَي الف ءاهب نودَعْصيف ( :لاق) «ضْرألا هجو ىلع ْتَدِجُو كسم ةحفت

 ىنح ءايندلا يف اهب هَنوُعَسي ّناك يتلا هئامْسأ ٍنّسْحأِب ءٍنالف نبا نالف :نولوقيف ؟بّيطلا حورلا اذه ام :اولاق

 «؟ظفل يقو» :لوقي نأ يغبني» :- نسحأ دقو  هلوقب يتأي اميفو اته هلوق يف فلؤملا بقعت دق يجانلا نأ ىلع .قيلعتلا نم 2

 .٤دحاو ثيدح هنإف

 )١( اهب فلؤملا أدب يتلا ةيواعم يبأ ةياور يأ ؛(ىلوألا ةياورلا يقو) :لوقي نأ ىلوألا ناك .

 : ١ .. ةقباسلا لبق ةيشاحلا رظنا قفز

 . فلؤملا نم ثيدحلا رخا هوحن يتأيو .«ناسللا» يف امك حونلاو كحضلا ةياكح ًاضيأ يهو ءديعو ةملك يه (۳)
 . ةقباسلا ةحفصلا يف (7) مقر قيلعت رظنا 2

 .(8) ثيدحلا تحت ًابيرق مدقت امك ةريبكلا ةقرطملا يهو :ءابلا فيفختب ()
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 يلا ءامسلا ىلإ اهوبرقم ٍءامس لك نِ هميم ء[مس] هل حتفيف .هل نوحي ءايندلا ءامسلا ىلإ اهب اوه

 ىلإ هوديعأو نيل يف يدلبع ٌباتك اوكا : لجو رع هللا لوقيف «ةعباسلا ءامسلا ىلإ اهب يهي ىتح ءاهيلت
 هينأيف ءهذسج يف 1'2[ةحور دامت ءىرْخأأ هرات مهُجِرْخُأ اهنمو «مهثيعأ اهيفو «مهّتفَلخ اهنم يئإف] ضْرألا

 . :نالوقيف «ٌمالُْسِإلا نيد : ٌلوقيف ؟َكّيد ام : ٍنالوقيف «هللا ير :لوقيف ؟ٌكّير ْنَم :نالوقيف «هناسلُجُيف ناكلم

 هللا ٌباتك ٌتأرق: لوقيف ؟"!كلمع امو :هل نالوقيف للا لوس نوه :لوقيف ؟ْمُكيف تيب يذلا ٌلجرلا اذه ام

 :[ةنجلا نم هوسبلأو] «دّنجلا ّنِم ُهوُسِرْفأف يِدْبَع قدص ْنأ : ءامسلا نم دانم يدانيف .هُنقَّدِصو «هب ُتْنَمَق

 هيتايو - :لاق - یرّصب ّدم هربق يف هل سيو ءاهيبطو اهجْوَر ْنِ ياب - :لاق - ؛ةّتجلا ىلإ ًاباب هل اوحّتفاو
 .ُدَعوُت تنك يذلا َكُموي اذه درسي يذّلاب ٌرِشْبَأ :لوقيف «حيرلا ُبْيَط «بايّثلا ٌنِسَح ءهجولا ٌنسَح جر

 ىح ًةعاسلا مقأ بر :ٌلوقيف .حلاصلا َكُذَمَع انأأ : ٌلوقيف ءِرَخْلاب ُءيجَب جلا كُهجوف ؟تنآ ن : ٌلوقيف

 [امسلا َنِ] هيلإ لزت ةا نم ٍلابقإو ءايندلا ّنِم عاطقا يف ناك اذإ َرفاكلا َدْبَعلا َّنإو . يلامو يلهأ ىلإ ځا

 ؛هسأر دنع سلب ىتح ِتْوَملا كلم ٌءيجَي م ؛ «رصبلا دم هنم َنوسِلُجَيِف : حوسُملا مهعم ءهوجولا دوس ٌةكئالم

 عَ امك اعرق ءيَسَج يف قرف : لاق بق هلا وی کس ىلإ يجر ایا ىلا اه وق
 كلت يف .اهولَعُْجَي ىتح ِنْيَعةَقْرَط ٠ هدي يف اهوعدي مل اهّدخأ اذإف ءاهذخأیف .لولثملا .فوصلا ّنم ُدوفَّسلا

 ةكئالملاّنِم الم ىلع اهب َنوُرُعَي الف اهي نودَعْصَيف «ضرألا وجو ىلع ْثَدَجُو فيج ناك اهنم جرحت . جوسملا
 تح ءابدلا زاب نكي ناك ىلإ داس عاب ءنالف نبا نالف :نولوقيف ؟ُثيبخلا حورلا اذه ام :اولاق الإ

 الو ءامّسلا,ُباوُبأ ْمُهَل حتت ال» :ةك هللا لوسر أرق هَ حقب الف هل تسمو ءايندلا ءامسلا ىلإ هب ىه

 ضرألا يف نيُجس يف هّياتك اوكا : لجو رع هللا ٌلوقيق «4طاّيخلا ٌعَب ْمَس يف ُلَمَجلا جلي تح جلا َنولُخدَي

 را هب یوتن دول انش ءامكلا يَ امئاكن هلاب رن نتو! :أرق ّمُن ءًاحرط هٌحور ُحَرطُتف ٠ «ىلفسلا

 «هاه «هاه-:ٌلوقيف ؟كّبَر ْنَم :هل ٍنالوقيف .هناسِلُجُيف ناكّلَم هبتأيو هِدَسَج يف هځور داعتف ٠ «ٍقيحَس ٍناكَم يف

 تعب يذلا ٌلُجرلا اذه ام :هل ٍنالوقيف :لاق «يرذآ ال ءهاه هاه ::لوقيف:؟َكّنيد ام :هل نالوقيف :لاق «يرذأ ال

 ىلإ باب هل اوحتفاو «رانلا ّنِم ُهوُشِرْفأف بدك ْنأ : ءامسلا ّنِم دانم يدانيف «يردأ ال ءهاه ءهاه :ُلوقيف ؟مكيف

 خيبف «هجولا ٌحيبق ٌلجر هيتأبو ؛هٌعالَضأ هيف َفِلَتْخَت ىتح هُربق هيلع ُنّيِضيَو ءاهمومّسو اهّرَح ْنِم هينأيف ءزانلا

 كهوف ؟َتْنأ ْنَم :لوقيف دعوت تنك يذلا ٌكّموي اذه كؤوسَي يذلاب ْرِشْبَأ :هل ٌلوقيف « «حيرلا نم باشلا

 ..«ةَعاسلا مقال بر : ٌلوقيف ُتيَحلا َكُلمع نأ : لوقيف رّشلاب ٌءيجي ُهْجولا

 ْرَشْبَأ :ٌلوقيف «حبرلا تنم «بايثلا حبق ءوْجولا بيق ِثآ هينأبف» :دازو '«ءانعمب هل ةياور يفو.(حيحص)

 تنك ٠ ثيل َكّلِمَع انا : :لوقيف ؟َتْنأ ْنَ م ّرشلاب هللا كرش [ف تنأو] : لوقيف «ميقُم باذعو هللا نم ِناوهب

 200 ةحفللاو ءزجلاب هدنسملا» ل هوزع مهنأ عم «ةثالثلا اهنع لض ىرخألا تادايزلا هنمو .««دنسملا» نم ةدايز 0(

 : o) ۱۹۸ ص) زئانجلا ماكحأ» رظناو

 :ادنسملا» نم بيوصتلاو «(كيردي ام) : لصألا (0)
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 اهب برّ ول ٌةَبَرْرِم هيدي يف مص ىمغأ هل ضيق مث .ًارش هللا ٌكازجف ءهنيِصعَم يف ًاعيرَس هللا ةَعاط ْنَع ًائيطب
 هب ةحْيَص ُحيصيف ؛ىرغأ ةبرض هبرضيف «ناک امك هللا هدب م ًبارث ٌريصيف برص هيرضيف ابار ناك بج
 . هرانلا شرف ْنِم هل ُهَمُيو «رانلا َّنِم ٌباب هل تفي َمث :- ءاربلا لاق - .نيلقتلا الإ ِءٰيش لک

 روهشم وهو «مدقت امك «حيحصلا» يف مهب جتحم هتاور «نسح ثيدح ثيدحلا اذه» :(ظفاحلا لاق)

 يراخبلا هل ىور لاهنملاو .هللا همحر يناهبصألا ىسوم وبأ لاق اذك .ءاربلا نع ناذاز نع ورمنب لاهنملاب

 هكرت :لبنح نب دمحأ لاقو .ةقث يفوك :يلجعلا دمحأ لاقو .ةقث لاهنملا :نيعم نبا لاقو .ًادحاو ًاثيدح

 نب هللادبع لاقو .بيرطتلاب ةءارق ٌتوص هراد نم عمّس هنأل 0 دمع ىلع ةبعش

 ءمهضعب ُهنالأ ءروهشم ةقث ناذازو «لاهنملا نم ّيلإ بحأ رشب وبأ :لوقي يبأ تعمس :لينح نب د دمحأ

 . (هحيحص) يف نيثيدح ملسم هل یورو

 تباث نب يدع نع "”بيسملا نب ىسيع هاور دقو :لاق مث «“"!يقهيبلا هاورو (فيعض) (7)-7080 ٠

 ٌريكنو ٌركنم هينأيف هعجضم ىلإ دَرْيف» :نمؤملا ركذ يف لاقف .نيكلملا مسا هيف ركذو كي يبنلا نع ءاربلا نع
 . هركذف «؟كّير نم !اذه اي : هل لاقي مث هناسِلُجُيف امههافشب ضرألا نافجليو ءامهباينأب ضرألا ناريثي

 ءامههافشب ضرألا ©*”نافجْلُيو ءامهباينأب ضرألا ناريثي ٌريكنو ٌركنم هيتأيف» :رفاكلا ركذ يف لاقو
 ال :لوقيف ؟كّير نم !اذه اي : لاقي مث «هناسلجيف .ٍفطاخلا قربلاك امهراصبأو ءفصاقلا دعاك امهثاوصأ

 مل نيقفاخلا نيب ْنَم اهيلع حمتجا ول ءديدح نم ةّبّررمب هنابرضَيو ءَتْيَرَد ال : ٍربقلا بناج نم ىتانيف !يردأ
 . ؛هشالضأ تفلتخت ینح هدربق هيلع ٌقّيضيو ءًران هئبق اهنم لعتشي هول

 .ىنعمب قيلأ وهو ؛عجوتلل لاقت دقو ءداعيإلا يفو «كحضلا يف لاقت ةملك يه :(هاه هاه) :هلوق

 . ملعأ هللاو . ثيدحلا

 ضيف اذإ َنمملا َّنإ) : لاق ل ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ۰ ٠٠١۹ )۱٤(

 -[ش] .(1937/5) ؛دنسملا" يف كلذكو ؛(مكبأ) ةدايز اهريغو ۱۸١( /5) ةيرينملا يق اهدعب 0(

 دقو ءدانسإلا حيحص ثيدح اذهو :لاق مث ءدمحأ ةيارر وحنب لاهنملا قيرط نم يقهيبلا هاورو» :انه لصألا يف (۲)
 .[ش] .4.. .هاور

 .ة؟يوقلاب سيل : متاح وبأ لاقو «فيعض :دواد وبأ لاق» : “ينغملا» يف يبهذلا لاق. : تلق (9)

 ةلمج نم اذه يف ام هيلإ راشملا حيحصلا ثيدحلا يف سيل هنإف ءانه امك ةفلاخملا دنع ًاركنم هئيدح نوكي هلثمف : تلق

 اذهو .هلبق يذلا حيحصلا نع هوزيمي ملو !ةلهجلا هئسح دقو .(708/1) ؛بعشلا# يف يقهيبلا دنع وهو ! !هافشلاو باينألا

 هةحيحصلا» يف جرخم ديج رخآ ثيدح ةريكنو ركنم» ب نيكلملا ةيمست يفر .ىصحت ال يتلا ةريثكلا مهطيلاخت نم لق

 .«بابلا اذه يف «حيحصلا يف وهو «(1591)

 :وه امنإ «شحاف فيحصت اذه» :يجانلا ظفاحلا لاق لب «هل ىنعم الو ءاهريغو ةرامع ةعبط يف اذكو ؛لصألا اذك )٤(

 . ؟(امهرافشأب ضرألا ناصحفي وأ ناحسكيو)

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۵)

 .«هلمحو ةعفر اذإ : هلقتسي هلقتساو .هلقُي ءيشلا لقأ :لاقي» :؟ةياهنلا» يف .اهولمحي مل : يأ (5)
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 لإ ىتح كنا جب بيطاك عت هللا حور ىلإ يجرخلا :نولوقيف .ءاضييب : يرحب ةمحرلا ٌةكئالم هنتآ
 نم ثّءاج يتلا ٌةبَّطلا حيرلا هذه ام :ٌنولوقيف ءٍءامسلا باب هب نوتأي یتح ُهَئوُقَشَيِف ءاضْعَب مهْضْمَب هوا

 ٍلْهَأ ْنِم م هب] احر ا ملف «َنينيؤملا حاز هپ نواب یتح «كلذ لذ اولا الإ ًءامس َنوثأي الو ؟ضْرألا

 دق :لوفيف ءايندلا مه يف ناك هإف ؛ ؛َحيرَتْسَي ىتح وعد : :نولوقيف ؟نالف لعق ام :نولوقيف «مهيئاغب بن بئاغلا

 :نولوقيف ا «ٌرفاكلا امأو . ةيواهلا هنأ ىلإ هب بهذ :نولوقيف ؟مكانأ امأ تام

 .«ضزألا باب ىلإ هب ُبَعْذْيف «ٍةَقج حير تناك جُوْخَتف ؛هللا ٍبَضَغ ىلإ يجُرخا

 . حيحص دانسإب هوحتب هجام نبا دنع وهو ؛«هحيحص» يف نابح نبا هاور

 َفَرَصناو اهيفد نم غرق اًملف و هللا بن عم ةزانَج اذه :لاق هنعو (فيعض) () - ممل

 امهئاينأو ءساحُلا ٍرودُق لم امني ريكو کنم ةاتأ ٠ كلاعب قْفَح ٌحمْسي ّنآلا هْنإ» : هي هللا يبن لاق ؛ ٌمانلا

 دعب مناك نلف ؟هئن ناك نمو ؟بَْ ناك ام هنالأسيف ءہناسیخیف غلا لام امهئاوصأو ءرقَبلا يِصايص لثم

 : هللا لوق .كلذف «ُهانْعَبَناو هب انما «ىدهلاو تانّيبلاب انءاج ةا دمحم يتو ءهللا ٌدُبِعأ [ٌتنك] :لاق هللا

GA:تنم هيلعو «َتييَح ِنيقيلا ىلع :ُهل لاقي < «ةرخآلا يفو اينذلا ايلا يف تالا للاب اوُمآَنيِدلا هللا  

 ٌثعمس «يرذأ ال : لاق كسلا ٍلهأ ْنِم ناک ْنإو ءهتَرْفُح يف هل ُمّسويو جلا ىلإ باب هل حم مف «ُتَمْبت هيلعو

 ا ا ٌتيِبَح ٌكشلا ىلغ :هل.لاقيف ءهُتْلَمف ا نيش نولوقي سالا

 0 دام هشه نيش نيش بن ام ايندلا ىلع مهُدَحأ قت ول «ٌنينانتو ٌبراقع هيلع لت

 . (ةعالضأ فلتخت

 يف نسعن هتيدح عيل نبأ" : (ظفاحلا لاق) .«ةعيهل نبا هب درفت» :لاقو (طسشوألا» يف يناربطلا هاور

 . (ملعأ هللاو . هب جتحي نم ليلقف هب درفنا ام امأو «تاعباتملا

 .اهنورق :(رقبلا يصايص)

 اقوا - كيلا ريق اذإا : لاق لكي هللا ٌلوسر َّنأ ؛ًاضيأ ةريره يبأ نعو (نسح) )٠١( موون

 اذه:يف لوقت َتْنُك ام :نالوقيف «ُريكَللا رخاللو ُدكْبُملا امهِدَحآل لاقي ءناقَرْرأ نادّوْسأ ناكَلَم هاتأ - مكذحأ

 ا يف ةدوجوم يهو ٤٠١ /۳) ةقباسلا ةعبطلا نم تطقس )١(
 .[نش] .(«ناحإلا»

 رو (9 5 /5) عمجملا» يفو .؟(مضنتف) د ن يفوا : :اهشماه ىلعو ؛ةرامع ةعبط يف اذكو ؛(مطضتق) : لصالا (0)

 . )0۳۸١( ؛ةفيعضلا) يف جرخم وهو «هنم ةدايزلاو .«طسوألا# ةروصم رهاظل هتقباطمل برقألا

 اذه ةيذج ر ؛تاقثلا هيلع قفاو ام الإو ؛هنع مهوحنو ةلدايعلا ةياور نم ناك ام:الإ هثيدح نم ءيشب جتحي ال :تلق ()

 اذهل مهنيسخت مهتفاهتو ةلهجلا شيوحت نم نإو .باينألاو نيعألا فصو ةلمج لثم ٠ ءاهل دهشي ام اهل دجأ مل تاركنم

 نم اذهؤ !«نسح هدانسإو ؛«طسوألا# يف ف يناربطلا هاورا : (5۲ /5) «عمجملا» يف يمثيهلا نع هولقن امل مهنم ًاديلقت ثيدحلا

 اذه يف لاقو !!نينرم اذه نم لوطأ ةريره يبل رخآ ثيدح يف اذه يمئيهلا لاق امنإف + ؛قيقحتلا نع زجعلاو «شيوحتلا مؤش

 .«مالك هيفو «ةعيهل نبا هيفو «ةطسوألا» يف يناربطلا هاور# : 6/5
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 . هلوسرو هدبع ًادّمحم َّنأو «هللا الإ هلإ ال ْنآ ُدَهْشَأ ءهلوسرو هللا دبع وه :ٌلوقي ناك ام لوقيف ؟ِلُجرلا

هل لاقي مف .هيف هل روم ؛ َنيِعْبس يف ًاعارذ نوعبس هرْبق يف هل ُحَسْفُي َمُث ءاذه لوقت ت كّنأ ُمّلعن انك دق :نالوقيف
: 

 ىتح هويلإ ولها ُبَحأ الإ هظقوي ال يذلا سورعلا ةمؤتك م :نالوقيف ؟مُهُييْخَأف يلغآ ىلإ عجزا :لوقيف مت

 دق :نالوقيف !يردأ ال :ُهَلْعم ُتْلُقف لوق نولوقي ّسانلا ٌتعمس :لاق ًاقفانم ّناك نو . كلذ هِعَجْضَم ْنِم هللا ُهَنَعْبَ

 ىتح ًابَّذَعُم اهيف لاري الف هُعالَّضأ ُفلَمْخَتف ٠ هيلع مكلف «هيلع يملا : ضزألل ٌلاقيف «كلذ لوقت ت كّنأ لعن انك

 .«كلذ ِهِهَجْضم ْنِم هللا ةَ

 . «هحيحص) يف نابح نباو ««بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 .امهسارعإ يف اماد ام ؛ةأرملا ىلعو لجرلا ىلع قلطي :(سورعلا)

 هَل هِرْبق يف عضو اذإ َتّيملا َّنإ) : لاق ةا ّيبنلا نع ًاضيأ ةريره يبأ نعو (نسح) 6186 851 -)۱١(

 تاكو هيَ نع مايصلا اكو ءسأر دنع ةالصلا تناك آنيؤم ناك إف يذم وُ َنيح مهلاعيَنَح عمن

 ىتؤيف ءهيْجر دنع سانلا ىلإ ناسخإلاو ٍفورعملاو ةالصلاو ةقدصلا ّنم تاربخلا لعف ناكو ءهلامش ْنَع ٌةاكزلا

 نع ىتؤي م «ُلْخْدَم يلبق ام : ٌمايصلا ُلوقيف هِيمَي ْنَع ی و وب مث« لَحْدَم يلق ام :ةالصلا ٌلوقتف هسأر لبق ْنِم

 2'ةالصلاو ةَثدصلا ّنِم ٍتاريخلا ُلْمي ٌلوقيف هيج لبق نم ىو م ءُلَخْدَم يلَبق ام :ةاكزلا ٌلوقتف هراسي
 دقو .ُسْمشلا ُهَل ْتَلُتُم دق سليف ءلسلجلا :ُهَل ُلاقيف ٌلَخْدَم يليق ام :سانلا ىلإ ٍناسحإلاو ٍفورعملاو

 ىّتَح ينوعد : ٌلوقيف ؟هيلع دهشت اذامو هيف لوقت ام ؛مُكَلبو ناك يذلا اذه كبارا : هل لاقُيف «بورُعلل "ثتَذآ

 ءهيف ٌلوُقَت اذام ؛مُكلبق ناك يذلا لُجرلا اذه كتيأرأ ؛هنع َكلأسن مَع انربْخأ «ُلَمْفَتَس َتْنإ :ّنولوقيف ينص

 ىلع :هل ٌلاَقُيف «هللا دنع ْنِم َّقَحْلاِب ًءاج هّنأو لكي هللا ٌلوسر هلآ هش ذأ هدم : ٌلوقيف : لاق ؟هيلع ُدّهْشَت اذامو

 اذه : :هل لاقيف جلا باوْأ نم باب هل حف مَ «هللا ءاش ْنإ تم كلذ ىلعو كب اناا ىلعو َتْيِيَح كلذ

 اذه :هل ُلاَعِيف ءرانلا تاوبا نی ايدل ختي عل ,ًارورسو َةَطْبْغ ٌدادْريف ءاهيف كل هللا َدَعَأ امو ءاهنم لدعم

 ءهیف هل رويو ءًاعارٍذ نوعْبَس ِهرْبَق يف هل ُحَسْفُي َمُث ءًآرورشو ةَطِبِغ ُدادْرَيف ُهَتْيِصَع ْوَل اهيف كل هللا ّدعأ امو ددم

 :هلوق كلذف نجلا رجس ْنِم "قلعت ريط يهو بطلا ملا يف همست لَمْ كلم َءىِدُب امل ٌدسَجلا د ُداعُيو

 ا ةيآلا «ةّرخآلا يفو ايندلا ٍةايَحلا يف تباّنلا ٍلْوَقلاب اونمآ َنيِذّلا هللا تجيب

 ده ل يف نب نأمل« جو الف لامع نع نأ مف ق ةو الف بت نع يأ مف بق ذو

 لوقت اذام ؛ مكيف ناك يذلا ّلجرلا اذه كتّيأرأ :لاقيف ءًافئاخ ًابوعرَم ٌسِلْجَبَف ءنسلجلا :ُهَل لاقي ٌءْيَش جوي

 «نابح نبا حيحص» و تاعبطلا رئاس يف امك «ةلّصلاو» :هباوصو ٤٠١(! /۳) ةقباسلا ةعبطلاو (۱۸۸/6) ةيرينملا يف اذك )١(

 .[ش] .هتداعإل يعاد الف ءةالصلا ركذ مدقتو ‹«(1ناسحإل ۳ لحل ۷ )

 فيحصت وهو ء(ناذيإلا) نم (تنذآ) خسنلا ي يفو ؛كش الب باوصلا وهو» :لاقو .(وندلا) نم (تند) يجانلا ةخسن يف عقو ()

 .(۳۷۹/۱) ؛مكاحلا كردتسم» يف عقو باوصلا ىلعو :تلق .«رهاظ

 يف مدقملا روهشملا وه مضلاو «ماللا مضب اهضعب ينو ؛خسنلا ضعب يف دجو اذك . لكأت :يأ ؛ماللا حتفب» :يجانلا لاق ()

 .4..بيرغلاو ةخللا بتك
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 تعمم ؛يزذأ ال و ب ٌدكَحُم :هل لاقبف «همشال يدي الو ؟يلجد یا :ٌلوقيف ؟هيلع ٌدَهْشَت اذامو ؟هيف
 مك .هللا اش نإ تعب ُتَعْيُت هيلعو ءَّسِم هيلعو ؛َتْيِبَح كلذ ىلع : ُهَل لايف !ٌينانلا لاق امك ُتْلَقَف .ًالوق اولاق ّسانلا
 ٍ روو ةرثح ادر ءاهيف كل هللا َّدَعَأ امو .«رانلا ّنم كْدَعَقَم اذه :هل هل لايف رانلا باوْبأ ْنم باب هل ُحَتُْي
 ةرْسَح ُدادَْيَف كَتْمَطأ ول اهيف كل هللا َّدَعَأ امو ءاهنم َكُدَعْفَم اذه :هل لاقيق ءدلحلا ٍباوبأ ْنِم باب هل حتمي
 ٌةَسْيِعَم هَل ناف : :هلا لاق يتلا ةكنضلاٌةقيعملا كلف عال هيف تيت ىح هرب هيلع قق مف روو

 ! .(4ىمعأ ةمايقلا موي هرشختو ًاكنض
 2 :يناربطلا دازو «- هل ظفللاو  «هحيحص» يف نابح نباو : !«طسوألا» يف يئاربطلا ءاور

 هذهب دهشي ناك : زمع وبأ لاق . معن :لاق ؟ةلبقلا لهأ نم اذه ناك :ةملس نب دامحل تلق :- ريرضلا : ينعي -
 ار ابق ةنولوقي سالا عيسي ناك ت ىلإ عجرو تقي یھ اا

 ناو رفا والي اتد هير ت نی اذ ور يف لرل یز : يناربطلل ةياور يفر (نسح)
 .ثيدحلا . . .دجاسملا ىلإ هيشم ذم ةعفد ِهْيَلج يبق ْنم يأ اذإو ءةقّدصلا ُهْنعَمد هيدي لبق نم

 . لكأت : يأ ؛ماللا مضب (قلعت) هلوق . حورلا يه : نيسلاو نونلا حتفب (ةمَّسّنلا)

 يف ثيداجنألا نم ةلمج «ةميمنلا» يفو «بوثلا لوبلا ةباصإ نم بيهرلا* يف انيلمأ دقو : (ظفاحلا لاق)
 ا ل «ةميمنلاو لوبلا نم ربقلا باذع نأ
 . ؛هريغ بر ال «قفؤملا هللاؤ .ةيافك هانركذ اميفو «ةريثك نيكلملا

 ام : لاق الڳ ينلا نع امهنع هللا يضر“ ورمع نبا نع يور دقو (هريغل ح) (۱۷) - ٤ ٣٣٣۲
 .هربقلا قف هللا هو الإ ٍةعمُجلا ليل ذأ ٍَممجلا موي تومي ملم ني

 ".٠ لصتمب هدانسإ سيلو «بيرغ ثيدحا : يذمرتلا لاقو «هريغو «يذمرتلا هاور
 (تيملا مظع زسكو ءربقلا ىلع سولجلا نم بيهرتلا) ۴

)١( - Yeeلاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (جيحص) : Eساحي نال  

 ٍرْبَق ىلع َسِلْجَي نا نم 1 ا ل
 نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور

eitيشأ نالا :ق هللا لوسر لاق : ل  

 : . ابق ىلع يش َيشنأ نأ نم ّيلإ بحأ ؛يلجرب يت فِصخأ وأ ءس وأ: ٍةَرْمَج ىلع
 : 2 .ديج دانسإب هجام نبا هاور

 بح ةَرْم رن ىلع أطأ الا : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (۳) ۷ ٣٣١

 الكس

 3 ا ن ةرامع ةعبطو لصألا )0

 يف ءايضلا جرار .«زئانجلا ماكحأ» و «ةاكشملا» يف امك «هريغو واور ىرخأ قيرط هل نکل :تلق ()
 . «ةراتخملا»
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 .«ملشم ِرْبَق ىلع أطأ نأ ْنِم ّيلإ

 . هْعفر يلصأ يف سيلو «نسح دانسإب ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 ًاسلاج ةه هللا لوسر ينار :لاق هنع هللا يضر مزح نب ةرامع نعو (هريغل ص) (4) 8073-4

 .«كيذؤي الو « ربقلا بحاص ''يذؤت ال «ربقلا ىلع ْنِم ٌلزنا ! ربقلا ٌبحاص اي» :لاقف ٍربق ىلع

 . "ةعيهل نبا ةياور نم «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 رشك» : ةا هللا لوسر لاق :ْتّلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو (حيحص) (0) - ۹ _ ٠١۹۷

 . ؟هحيحصا" يف نابح نباو «هجام نباو دواد وبأ هاور 1

 ةمايقلا موي لاوهأو ثعبلا باتك "1

 رومأ ةياكح وه امنإو ««بيهرتلاو بيغرتلا» يف ًاحيرص سيل هتلمجب باتكلا اذهو» :(ظفاحلا لاق)

 ؛حيرصلاك وأ اهيف حيرص وه ام اهنوضغ يفو «ميحجلا ىلإ ءايقشألابو «ميعنلا ىلإ ءادعسلاب لوؤت ةلوهم

 «لامجإلا نم فرط ىلع هيف درو ام يناعم عيمجب ةطاحإلا اهيلع فوقولاب لصحي هنم بن ءالمإ ىلع رصتقنلف
 باوبأ نم هريغ نم انبعوتسا امك هنم انبعوتسا ول ذإ «ركنم وأ فيعض ثيدح يف ةذاش ٌةدايز الإ اهنع جرخي الو

 «ناعتسملا هللاو . لمملا بانطإلا ىلإ دوصقملا ريغ نع انجرخلو «ىضم امم ًابيرق كلذ ناكل باتكلا اذه
 . "وصف هانلعجو

 (ةعاسلا مايقو روصلا يف خفنلا يف لصف) ١
 ٌيبارغأ ًءاج :لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص) (۱) 7078

 . ويف حفني ْنرَك١ :لاق ؟ُررَّصلا ام : لاقف كي ٌئبنلا ىلإ

 . (هحیحص يف نابح نباو «هنسحو يذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 معبأ فيك : ك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (هريغل ص) (۲) - ۳۵۹۹ ١

 ىلع َلْقَت كلذ َّنأكف .٠!؟ّمنيف رمو نآ ظني ؛ُةَعْمَس ىَّمْضأو ُهتهبَج ىنحو نقلا نقلا ٌبِحاص مقتلا دقو

 رجح نبال «دنسملا فارطأ» و (5877 /815 /8ج) ريثك نبال «ديئاسملا عماج» يف وه اذكو «ةلعلا فرح تابثإب لصألا اذك (1)

 يف ركذي ملو «يهنلا ىنعمب ةيفان انه (ال) و .«ريبكلا يناربطلا مجعم» نم عوبطملا يف سيل ثيدحلاو «.(0/*2071/1)

 . ةحيحصلا تاياورلا ضعب

 هيلإ هازع الو ««دمحأ دنسم» يف هرآ مل :تلق .«مزح نب ورمع ثيدح نم دمحأ هانعمب هاور دقو" )١/571(: يجانلا لاق (۲)

 يف يوغبلا راشأ دقو .ًاضيأ ةعيهل نبا نع.«يناعملا حرش» يف يواحطلا هاور دقو ««يناربطلا» ل امنإو 27١. /8) يمثيهلا

 قلعملا هنم دافتسا يذلا (041/1) تاكشملا» ىلع يقيلعت اذهل عجارو .ثيدحلا اذه فيعضت ىلإ (5 ٠١ /5) «ةنسلا حرش»
 امم ؛«كيذؤي الو» :اهيف ىرخأ اقيرطو ءايوق اعباتم ةعيهل نبال تدجو دقو !هتداع يه امك هيلع هبني نأ نود «حرشلا» ىلع

 .(1575) ؛ةحيحصلا# يف جخرخم رهو . هلل دمحلاو !حيحصلال اذه يف هركذ بجوتسا

 . لسلستملا همقر ؛لصف لكل مقر ءاطعإ ثيح نم «باربألل انتلماعم انه لوصفلا لماعن نأ انيأر دقف كلذ ىلعو :تلق (۳)
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 نو هلا ىلع «ٌليكولا ممن منو. هللا انْسَح :اولوق» : لاق ؟لوقت وأ !هللا لوسر اي ُلَمْفَت تيك : اولاقف هباحُصأ

 1 . ا هللا ىلع انّلّكوت : لاق ابرو -

 .؟هحيخصاا يف نابح نباو «4نسح ثيدح» :لاقو « هل ظفللاو  يذمرتلا هاور

  )8( 301/0٠مقرأ نب ديز ثيدح نم يناربطلاو «دمحأ هاورو (هريغل ص) .

 ل .ًاضيأ سابع نبا ثيدح نمو (هريغل ص) (4) 1/1
o1۲ءرابخألا ُبْعك اهدنعو ةشئاع دنع تنك : : لاق ثراحلا نب هللادبع نعو (رکنم) (1) - مرا  

 لع :ثلاق .ملعلا مكدنع :ٌبعك لاقف ؟ليفارسإ نع ينربخأ !ٌُبعك اي :ٌةشئاع تلاقف «ليفارشإ ركذف
 ىلع ٌشرعلاو] «هليجاك ىلع ٌحانجو هب لْرسَت دق ٌحانجنو ؛ءاوهلا يف يف ناحانج : ةحنجأ ٌةعبزأ ُهل :لاق . ين ربخأ

 ىدخإ ىلغ ثاج روصلا ُكّلمو ؛ٌةَكئالملا ِتَسَرَد مث ُملَقلا بنك ّيحولا زن اذإف هدأ ىلع ٌمّلقلاو [هلهاك

 َليفارشإ یار اذا رَ دقو [ليفارسإ ىلإ هرصب ٌصخاش] رَ لحم وصلا مقتلاف ىرخألا بّصن دقو د دئتبكد
 . .لوقي هلك هللا وسر ٌُتعمس اذكه :ٌةشئاع ثلاقف . روصلا يف حفني نأ ةَحانج ٌعَض دق

 .©"7نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 ذب تخ یو ی صا - 70101 وهف نیتفوقعملا نيب ام ادع (فيعض)) (۲) - YAY _ تفي

 لم برغملا ل ني ءادؤس ٌةباحس ةعاسلا َلْبَق مكيلع ُعّلطَا : ل هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر رماع

 الف هللا رم تأ !لمانلا اهيأ اي : دانم يداني ّمُث ءًءامسلا المت ىتح رشتو ءامسلا يف ٌعفترت ٌلازت الف «سزتلا

 لجرلا نإ «هنايوطي الف بوث نارشني نيلجرلا نإ ؛هديب يسفن يذلاوف»] :[45 هللا لوسر لاق] . ولج
 . [«أدبأ هبرشي الف هتقان بلح لجرلاو :ًادبأ ًائيش هنم يقسب الف هّضوح ردم

 . "نوروهشم تاقث هتاور ديج دانسإب يناربطلا هاور

 . ءاملا هنم برستي الئل هنّيط : يأ «(ضوحلا رَدَم)

 )١( يتاربطلا: لاق دقو ءةلهجلا مهدلقو ء(۳/١۲) «روثتملا ردلا» يف يطويسلاو يمئيهلا هعبتو !لاق اذك :تلق ')1١//185(

 . هلثم فيعض ناعدج نبا وهو (ديز نب يلع) هقوفو ؛هظفح هظفح ءوسل فيعض اذهو ؛«ليعامسإ نب لمؤم الإ هوري ملا :هبقع هبقع

 ؛ةمظعلا» يف خيشلا يبأ دنع يه اذكو ٠ ءامهنم تادايزلاو «هبرغتساو ء(۸٤-۷٤ /) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ هقيرط نمو

 ًارصتخم بعك نع رخآ قيرط ۰ /599 /۲) هذنع هلو .«. : .ةشئاع تلاقف» :هيف سيل نکل هجولا اذه نم (111-145/5)

 نب بابش) هنأ رهاظلاو ءيطساولا بابش : E «ملسم لاجز تاقث هلاجرو . ميعن وبأ هيلإ راشأو . ًاعوطقم

 يه امك ًاليدجت الو ًاجرج هيف ركذي ملو ؛ًارثأ هل قاس ١55( ص) ؟طساو خيرات» يف (لشحب) خویش نم (نابأ تنب نب ىسيع

 : 1 (5846) (ةفيعضلا» يف هتجرخف لَو يبنلا ىلإ ًاعوفرم نيباذكلا ضعب هاور دقو - ملعأ هللاو . هتداع

 ' .١ هةقث وهو ةريغملا ىلوم هللادبع نب دمحم ريغ ؛ حيحصلا لاجر هلاجرو. . .» :يمئيهلا لوق هلثمو !لاق اذك . (7)

 مل يل يردأ الو !هوتسخف ةلهجلا امأو )٥٠٠۹(. «ةفيعضلا» يف هتنيب امك عمج هتلاهجب' حرص لب ءدحأ هقثوي مل : تلق.

 انه تبثملا رطشلل اوذجو مهنأ مهرذع نوكي نأ نكمي معن !(ءارشع طبخ) نوردي ال مهسفنأ مه لب !؟هلاثمأو اذه ارححصي

 هلثم نم مهلو ءاذهل دهشي ام هيف سيل رصاق دهاش هنأل ؛بنذ نم حبقأ رذع هنكلو ؛هدعب يتآلا ةريره يبأ ثيدح نم ًادهاش

 ١ !!اوتأ مهلهجو مهيع نمف « هن رسيت ام ىلع هيبنتلا ىضم دقو «ريثك
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 ةَعاسلا موقت : ةه هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) ٤ _ ۳۵٣۷۳ -)٩(

 طولي ٌةَعاسلا ٌموقتلو هُمَعْطَي ال هَحْفَل نبل فرصا دقو ٌةَعاسلا موُقَملو هنايوطَي الو هناعيابتي ال امِهَتْبَب امهبوثو

 . «اهُمَمْطَي ال هيف ىلإ ُهَمَمَقَل عقر دقو ٌةَعاسلا ٌموقتلو .هيقَْيال ُهَضْوَح
 . "!(هحيحص» يف نابح نباو ءدمحأ هاور

 ,©0َرَّدم ىنعمب : ةلمهملا ءاطلاب (هطال)

 :لاق ل ّيبنلا نع ورْمَع نب هللادبع نع وأ ءو ّيبنلا نع ةّيارُم يبأ نعو (ركنم) (7)- 7١84 هاله

 «برْغَملاِب امهدحأ آر :لاق وأ - ٍبِرغَملاِب الجرو «قرشملاب امهِدَحأ ٌسأر «ةيناثلا ءامسلا يف ٍناخفانلا»

 . نايف ؛روصلا يف اخفي نأ نارو ىتم نارظتلي .- ٍقرشملاب الجرو
 . "هلاصتا وأ هلاسرإ يف كشلا ىلع !.اكه ءديج دانسإب دمحأ اور

 نر ام» :ِهيك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۷) - ۳۵۷۴ - هال“

 :اولاق بْ :لاق ؟ًارْهَش نوعبرأ :اولاق ءُتْيَبَأ :ةريره وبأ لاق ؟ًاموي نوعبرأ :ليق .«نوعّبرأ نّْيمَحْنَتلا

 الإ لبي الإ ٌءْيش ٍناسْنإلا َّنِم ّسيلو «لفبلا تبني امك َوتينيف ٌءام ءامسلا نم زن م . ُْتِئَيأ : لاق ؟ٌهّنس نوعبرأ

 ٠ ةمايقلا موي للا ُبُكَرُي هنم ءبَنَّذلا ُبْجَع وهو «ٌدجاو ٌّعظَع

 موي ٌقْلَخلا بكري هيف ءًادبأ ضزألا هلكات ال ًامظَع ٍناسْنإلا يف َّنإ» :لاق ملسملو . ملسمو يراخبلا هاور
 . هَذا ُبْجَعا : لاق ؟هللا ٌلوسر ايوه مظع يأ : اولاق .«ةمايقلا

 نذل ُّبْجَع الإ ٌضْرألا هلكأت َمدآ نبا لك : لاقو راصتخاب يئاسنلاو ؛دواد وبأو كلام هاورو (حيحص)

 . بگري هيفو َقلُخ هنم
 لفسأ يف نوكي يذلا ديدحلا مظعلا وهو «ميم وأ ءاب اهدعب ميجلا ناكسإو نيعلا حتفب (بنَّذلا بجع)

 . عبرألا تاوذ نم بنذلا لصأو «بلصلا

 ٌبارتلا ُلُكأي» : الڳ هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (4) ۷ _ 7١45

 . «َنوؤَشْنت هنم «ِلدرَخ بح ٌلثم» :لاق ؟هللا لوسر اي وه امو : ليق . هند َبِجُع الإ ٍناسْنإلا نم ٍِءْيَش لک
 . مثيهلا يبأ نع جارد قيرط نم «هحيحصا يف نابح نباو «دمحأ هاور

 ٌتعمس :لاق مث م ءاهَسَلَف ِدَدُج بايثب اعد ٌتوملا هرضح ال هلأ : هنعو (حيحص) (۸) "هاله _ ۸

 .؛اهيف ٌثومَي يتلا هبايث يف ُثَعَبُي ُتّيَملا» :لوقي كي هللا لوسر
 هب جتحا «يرصملا يقفاغلا وهو «بويأ نب ىيحي هدانسإ يفو «٠هحيحص» يف نابح نباو ؛دواد و بأ هاور

 . ةريخألا ةلمجلا نود 5١١( /۸) ملسمو ءهوحن ثيدح يف (1607) يراخبلا هاورو ءنابح نبال قايسلاو :تلق (1)

 .كسامتملا نيطلا وه :(ردملا) و (۲)

 لوهجم وهو فيكف ؛ةقث (ةيارم وبأ) ناك ولو اذه !ةثالثلا ةلهجلا لعف امك هنيسحت وأ هديوجت نم عنمي روكذملا كشلا :تلق (۳)

 "ةفيعضلا يف هلك كلذ تنيب دقو ؛هتبثأ ام باوصلاو :(ةّيَرُم وبأ) لصألا ناكو ءريثك نبا ظفاحلا لاق امك روهشملاب سيل
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 لاقو .«ظفحلا ءيس: :دمحأ لاقو :«هب جتحي ال» :متاح وبأ لاقو «ريكانم هلو ءامهريغو ملسمو يراخبلا

 هبايث يف ثعبي» : هلوقب دارملا نإ : ةغللا لهأ نم همالك ىلع تفقو نم لك لاق دقو .«يوقلاب سيلا : يئاستلا

 .«هيلع تام ام ىلع دبعلا ثعبي» :رخآلا هثيدحك اذهو»١ :يورهلا لاق .هلامعأ يف :يأ ؛«اهيف ضبق يتلا

 :(ظفاحلا لاق) : ىهتنا «توملا دعب نفكي امنإ تملا نأل ؛ءيشب نافكألا ىلإ بهذ نم لوق سيلو :لاق
 يفو:. . اهيف نضبق يتلا هبايث يف ثعبي تيفلا نأو ؛هرهاظ ىلع هئارجإ ىلع: لدي ثيدحلا يواز ديعس يبأ لعفو»

 e هللا ءاش نإ. هدعب لصفلا يف ذ يتأيس امك ؛ةارع نوثعبي سانلا نأ اهريغو حاحصلا#

 (هريغو رشحلا يف لصف) - 1 1

o4يخي 4 للا لوسو كعمس : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (جيحص) (1) - اناا <  

 1 اشم : ةياور يف داز - الغ ةارغ ةافح هللا وقالم مك : وقي ٍرّبْثملا ىلع

 ىلإ يورو مكن ! ساتل اهلا اب : لاقف ةظِعْوَمِب ل هللا ٌلوسر انيف اق : لاق ةياور يفو (حيحص)

 موي] ىَسْكُي يئالخلا َلّوأ ن نو الأ «َنيلِاف انك نإ انيلع ًادْعَو هدي يلح لَو انأَدَب امك» الرع َةارُع ًةافُح هللا

 !ٌّبَز اي :لوقأف :«لأمشلا اذ مهي ٌدَحؤيف يت ْنِم ٍلاجرب ٌءاَجيس ُهّنِإو الأ ؛ٌمالسلا هيلع مهارت [ةمايقلا

 !يب تمام اديهش ْمِهْْلَع ُتنُكو» م اصلا ُدْبَعلا لاق امك ٌلوقأف ُكَدْعَب اوثَدْجَأ ام يردت ال كّلإ : لوقيف ! احِصأ
 E لا يل لاقيف : لاق ميكحلا ر زيزعلا# : هلوق ىلإ 4ْمهيف

 .اقخش ًاقحش : :لوقأف» : : ةياور يفاداز (حيحص) () ۳۷۷ ۔ ۰

 .هوحنب يئاسنلاو يذمرتلا هاورو . ملسمو يراخبلا هاور

 . فلقألا وهو «لرغأ عمج عمج :ءازلا ناكسإو ةمجعملا نيغلا مضب (لْرُعلا)

۳١۷۸ - aHلوقي كو هللا لوسر ٌتعمس :٠ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) () - : 

 : لاق ري يو EE : تلق :ةشئاع ثّلاق : الرغ ةارغ ةافخ ٌسانلا رشخي»

 ٍضْعَب ىلإ مهضْعب ري نأ نم : :ةياور يفو ٠ «كلذ ْمُهَمِهب ْنأ ْنِم ٌدَشأ ٌرْمألا»

 ا يناس اسير ر

 )١( د : 648/11 لاد يف عمجلل رخآ اهو رظنا : تلق :

 يبل هدنع ةدايزلاو ء(١٠6٠) يراخبلل لوألا ظفللاو . هوحن (1907) يراخبللو ء(١١٠ /۸) ملسمل اهقايس ةياورلا هذه : :تلق' (؟)

 :ةياوز يف داز» : هلوقف كلذلو )١155/4(« ملسم دنع كلذك وهو ءلوألا ظفللا يق ام اهيفو ء(١۲٥٠) اهلبق يتلا ةياورلا

 .ركذت هنم ةدئاف ال وخل !ةاشم

 يه امك ۳۸١(« /11) «حتفلا» نم هايإ هحرش يف ظفاحلا اهركذ الو «سابع نبا نع «نيحيحضلا» يف ةدايزلا هذه دجأ مل٠ (۳)
 ؟حيخصلا» ثيداحأ لك يف «يراخبلا حيحص رصتخم» يباتك يف ءاصقتسالا يف هيلغ تدز دقو ؛تادايزلا ءاصقتسا يف هتداع

 ثيدح يف يهو «ىرخآلا ثيداحألا ضعب نم اهذخأ فلؤملا نأ رهاظلاف ٠ ٠ /؟) ةدايزلا هيف سيلو ءاذه اهنمو

 يراخنلا قلعو . (۹1/۷) ملسمو ء(19۸4) يراخبلا دنع ءهنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؛هنع ماوقأ درو ضوخلا

 .«هدعبأ :(هقحسأو هقحس) «دیعب :(قيحس) :لاقي ؛ًادعب : (ًاقحس) : سابع نبا لاقو» :لاقف هبقع
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TAT. O4)لوقي ل هللا لوسر تحمس : ا ينفر هيك ما نطو تام 0102 : 

 ! ضْعَب ىلإ انصب ظني !ةاتأؤس او !هللا لوسر اي : ُتلقف : ةمّلَس مآ ثلاقف . . هاف ٌةارُع ةمايقلا موي سالا ٌرَشْحُي

 . (لّدْرَخلا ليقاثمو رَّذلا ليقاثم اهيف «فئاحصلا ُرْشَت دن» :لاق ؟مُهَلَمَّس ام : تلق .«سانلا َلِةَش» :لاقف

 . يحص دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 : لَك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةعمز تنب ةدوس نعو (هريغل ح) (4) - ۲ _ ۳١۷۹

 :لاقف ؟ًاضعب انضعب ٌرِصِبُب :تلقف .«ناذآلا موحش غلبو «قرعلا مهّمجلأ دق الرع ًةارُع ًةافُح ٌسانلا ُثعبي»

 .««هينغي ٌَنأش ٍلئموي مهنم ٍءىرما لكل» «ٌسانلا لش
 ©"”تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 : ل هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر يلع نْب نسحلا نعو (فيعض) (۲) - ۲۰۸۷ _ ۳

 َراصْنألا َّنإ» :لاقف ؟ًاضعب انضْعَب ىري فيكف !هللا لوسر اي :ٌةأرما ٍتلاقف . ؛ًةارع ةافُح ةّمايقلا موي ٌسانلا ُرَشْحُي»

 رّثْسا ّمُهللا» :لاق «يتروَع َرْثْسَي نأ هللا ذا !هللا َلوسر اي. :ثّلاقف .ءامسلا ىلإ ُهَرِصب َمَقرف .«ةّصخاش

 .هاهتَرْوَع
 . "قبو دقو «نابزرملا نب ديعس هيفو «يناربطلا هاور

 ٤ _ : )0( - 888كي هللا لوسر لاق :لاق هنع' هللا يضر دعس نب لهس نعو (حيحص) : ١

 «ِدَحآل ٌمَّلَع اهيف سيل ّيََّنلا ةّصْرفك َءارْفَع َءاضْيَب ضْرَأ ىلع ةّمايقلا موي لمانلا

 . ادحأل ٌمّلْعَم اهيف سيلا :هريغ وأ لهس لاق :ةياور يفو (حيحص)

 . لسمو يراخبلا هاور

 : ميملا حتفب (ملعملا) و . ضيبألا زبخلا وه :(يقنلا) و . عصانلاب اهضايب سيل ءءاضيبلا يه :(ءارفعلا)

 وأ رثأ اهيف نوكيف «لبق أطوت مل اهنأ :هانعمو ءرثألا (ملعملا) :ليقو .دودحلاو قيرطلل ةمالعو ًاملع لعجي ام

 .دحأل ةمالع

 : ىلاعت هللا لاق !هللا ٌلوسر اي : لاق الجر ّنأ : مل ير فا نموا نك

 ُهاَشَم يذلا َنَِلا» : ةه هللا لوسر لاق ؟هِهْجَو ىلع ٌرفاكلا ٌرَشْخُبأ 4مّنَهَج ىلإ ْمِهِهوُجُو ىلع َنورَشْحُي َیذَلا»

 معزو .«ادج هوفعض :يبهذلا لاقو.ءفيعض وهو ؛حيلف وخأ (ناميلس نب ديمحلادبع) (817/477 /۱) هيفو !لاق اذك (۱)

 أطخ يمثيهللو «(05818) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو !«نسح» :اولاقو «ةلهجلا امهدلقو !«حيحصلا» لاجر نم هنأ يمئيهلا

 . «فئاحصلا# ةلمج نود ةشئاع نع ؛حيحصلا# يف ثيدحلاو . كانه هتنيب دق هداتسإ يف رخا وار مسا يف رح

 يف امهتجرخ «ةشئاع ثيدح نم دهاش هلو «ريثك نبا هدانسإ دوج كلذ عمو «نابح نبا ريغ هقثوي مل نم هيف :تلق (9)

 . (859#) ؟ةحيحصلا#

 امأو .07479) تحت «ةحيحصلا* يف تنيب امك هنتمو هدانسإ يف فلاخ دقو ؛«مهضعب هكرتو «سلدم فيعض وه :تلق (7)

 !ركذي هل دهاش ال هاضعب انضعب یری :ةأرملا لوق دعب امو !«هدهاوشب نسح» :اولاقف ةلهجلا

 .دحاو ىنعمب (مّلْعَملا) و (مَّلَملا) و :(1971) يراخبلل ىرخألاو :(177 /۸) ملسمل ىلوألا ةياورلا : تلق (5)

4۱ 



 .انبر ةَّرِعو ىل : ُهَمَلِب نيح ٌةدانق لاق . ؛؟هِهْجَو ىلع هم ب نأ ىلع ارداق ايندلا ف ٍنيلجرلا ىلع

 1 : . ملسمو يراخبلا هاور

 ٌسانلا رخي : لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۳)- 7088-0
 ٌفيكو !هللا لور اي :ليق .؛مههوجو ىلع ًاقْنِصو انايكد ًافْلِصو اشم ًافنص :ٍفانضأ ة هال ةمايقلا موي

 2 ا يذلا ّنإ» : لاق ؟مههوُجُو ىلع نوش

 .؛كوشو ٍبَدَح لک ْمهِهوِجْوي نوقّتي
 . نس ثيدح» : لاقو يذمرتلا هاور

YoAY 14¥لوب ٹعمس : لاق هنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع میکح نب زهب نو (نسح) (10 -  

 .«مكهوجُو ىلع َنوُرَجتو ءنابُكرو ًالاجر نورّشْحُت مكا : لوقي ةَ هللا

 .«نسح ثيدح" :لاقو يذمرتلا هاور

 مانا نإ : : ينثدخ قودضملا اصلا : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو (ركنم) (4)- 7١84-0

 ىلإ مهرْشْحَتو مههوجُر ىلع ٌةكئالملا مهجن ًاجزفو «نيِساك َنيمعاط َنيبكار ًاجْوَق : جاوفأ ثالث َنورَشْحُي

 00 : ش . ثيدحلا «َنْوُعْسَيو نوش ًاجْوَقو «رانلا
 .؟"!يئاسنلا هاور

 موي هللا تّ لاق و يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نع يورو (عوضوم) () ۰ 4 _- ۹

 ِءالؤه :لاقيف ؟رذلا رْوْص يف ِءالؤه لاب ام :لاقيف .مهمادقأب ٌسانلا ؛ مُهؤطَي ؛ٌرذلا رّوص يف ًاسان ةّمايقلا.

 . «ايندلا يف َنورّبكَتملا

 .رازبلا هاور

 ؟:. اع رر ا مدس حط يل نع هيب ن ورع عر نحو 00: نارك كلل

 مج يف نجل دا ءناكم لك نِ للا ماش «ٍلاجرلا روض يف ّرَّذلا لام م ٍةَمايِقلا موي نورّبكتملا

 . (ِلاَبَحلا ةّئبط : رانلا لهآ ٍةَراصْم نم َنْوَْسُي ءرايثألا لان مهول < (ْنيَلوُب) : هل لاق

 .[۲۲/بدألا -۲۳] «ربكلا» يف هبيرغ عم مدقتو .«نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلاو «يئاسنلا هاور

 رشح : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (9) 084-6١"
 ms رشعو ءريعب ىلع ةعّبرأو «ريعب ىلع ةثالثو ءريعب ىلع ٍنانثاو «نيبهارو نيبغار : قئارط ثالث .ىلع '"'سانلا 7 ْ 2 كيد - KE : 8 ف 4 ٠ 4

 ا و وس يزف نبأ نع ءدلاخ نب سوأ نع ءديز نب يلع ةياور نم (71541) هدنع وهو :لاقاذك )١(

 . ؟هدهاوشبا نسحا ؛ًاضيأ ةلهجلا لاقو .لوهجم سوأو ء«فيعض  ناعدج نبا وهؤ - ديز نب يلعو .( و۳

 ا .«حيحصلا» يف زهو .هجولا ىلع يشملا ةلمج الإ دحاو دهاش الو هل سيلف اوبذكو

 ا ناب نبا فض «(عيمج نب هللادبع نب دیلولا) هيف رکنم هناب يبهذلا هبقعتو ؛هخحصو (۳۹۷/۲) مکاحلا هتاف : تلق (۲)

 3 . تثش نإ هعجارف «(۲۲۵- ۲۲۴ /1) «للعلا» يف هنبا هاكح امك متاح وب ب

(r)نم ةرشع ةبارق مهو ةثيدحلا جوخأ نمم امهربغ دنع الو ؛نيخيشلا دنع اهل لصأ الو تميل موب ةدايز لصألا يف انه  - 
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 ثيح ْمُهَمم حصو ءاوتاب ُثيح ْمُهَعَم تيتو ءاولاق ُثيح ْمُهَعم ُليقت ءُرانلا مهّتبقَب رْشَْتو ريع ىلع
 . ااًؤَسْمأ ُتِيَح ْمُهَمَم يسمو ءاوحّبْصأ

 . ملسمو يراخبلا هاور

 .ةلاحلا يهو : ةقيرط عمج :(قئارطلا)

 َبَهْذَي ىتح ةّمايقلا موي ٌُسانلا ُقَرْعَيا :لاق لي هللا لوسر َّنأ ؟هنعوا(حيحص) (100- Fone < كا

 : «مُهئاذا لبي ىتح مُهُمِحْلُي هّنإو «اعارذ َنيِعْبس مهُّفَرَع ضْرألا يف

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ٌبَرِل ُنماَّنلا مومي موي ل يللا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (11) - قي

 . هنأ فاصلآ ىلإ | ِهَحْشَر يف مهذَحأ موقي» : لاق (َنيمَلاعلا

 . عوفرملا ححصو «افوقومو ًاعوفرم يذمرتلا هاورو .- هل ظفللاو - ملسمو «يراخبلا هاور

 وندت» :لوقي و هللا لوسر ُتعمس : لاق هنع هللا يضر دادقملا نعو (حيحص) (11) مورال ه4

 ينعي ام يرذأ ام هللاوف : رماع نب , "املس لاق - .ٍليم رادقمک مُهْنِم نوكت ىنح «ِقْلَخلا نم ةمايقلا موي ٌيسمشلا

 مهنمف ءقرَملا يف مهلامغأ ردق ىلع لمانلا ُنوكيف : لاق - ؟نيعلا هب ُلَحُكُ يتلا ليملا وأ ضألا ةَقاسم ؟ليملاب

 ُقرَملا ِهُمِجْلُي ْنَم مهنمو هْيَوْفَح ىلإ نوکی ْنَم ْمُهْمو بکر ىلإ نوكي ْنَم ْمُهنمو ءو ىلإ نوكي نم

 . هيف ىلإ هديب دَ هللا وسر َراشأو < «ًاماجْلِإ

 :ملسم أوز

 :لوقي لل هللا نوير ثعمس +لاق هنع هللا يضر ماع نياةبقغ نعو (حيحض) 016 مورا هامه

 ءٍقاّسلا ضن [ىلإ] بي نم مهنمو بَ هرَع غلبي نم سانلا نيف ٌمانلا رغيف ضرألا نم سمشلا وذ

 مهمو وكم ي ْنَم مهنمو «ةَرصاخلا ْمّلبي ْنَم مهنمو هرُجَعلا ي ْنَم مهنمو بكر ىلإ ُب ْنَم مهنمو

 يجانلا لاق كلذلو 7746(4) «ةحيحصلا يف هتققح امك ةياردو ةياور ةذاش يهو ءاهب درفت هنإف ؛يئاسنلا الإ ءظافحلا =

 «ءروشنلاو ثعبلا» يف يقهيبلاو ملسمو يراخبلا مهنم «ةعامج ؛يورمخألا رشحلا باب» يف هلخدأ ثيدحلا اذه» )١7/774(:

 هدعب قاس مث «طقف زئانجلا# رخاوأ «ثعبلا باب» يف يئاسنلا دنع يه امنإو «فالح الب مهدنع (ةمايقلا موي) ةظفل ثسيلو

 «يناثلا قيقحتلا  ةاكشملا» يف وهو ءًاضيأ مدقتملا بيعش نب ورمع ثيدح لبق ينعي ؛لصألا يف وه يذلا رذ يبأ ثيدح

 دنع تاقثلا نم عمج هاور ثيدحلا نإف «كلذب ةيرح يهو «(ةمايقلا موي) ةدايزلا هذه ذوذش ىلإ كلذب ريشي وهو :.(2044)

 راشملا تاقثلا افلاخم مهدحأ ةدايزلا هذهب درفت دقف «تاقث اوناك نإو هلاجر نإف «يئاسنلا ةياور فالخب ؛اهنودب نيخيشلا

 هحرش امك «ةمايقلا موي لبق كلذ نأ ىلع لادلا «ثيدحلا ةيقب يفانت ةدايزلا هذه نأ كلذ ىلإ فضأ «نيخيشلا دنع مهيلإ

 نيخيشلل اهوزعو ةدايزلا اوتبثأف « ةثالثلا ةلهجلا ىلع هلك اذه يفخو !يئاسنلا يف اهدورو هيلع يفخ نإو «هريغو ينالقسعلا

 ! ! ماقرألاب

 .«بيغرلا قيلعتلا# يف هتنيب رظن هيف «افوقومو» :هلوق (۱)
 ! !ةثالثلا اهيدلقم ةعبطو «ةرامع ةعبط يف عقو امك أطخ هحتفو .هريغو ؛ةصالخلا» يف امك هلوأ مضب قفز
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 ووو ھو
 ا دب لک هللا لوسر ٌتيأر .ةاف اهمّجلاف هديب راشأو ۔ ايف سو عي نم مهمو ,ةقلع غلبي نم

 انيمي ما َرَوَد «سأرلا بصي نأ 2 ْنِم هسأر قوق ّرّمأف ةراشإ هديب برضو مر هيطغي نم ممد
 .ًالامشو

 1 e لاقو مكاحلاو ««هحیحص» يف نابخ نباو «يناربطلاو دمحأ ءاور

 كال رخال ملا ذل هنع هللا: يضر سبأ نع راطعلا زيزغلادبع عو (فيعض) (5) 07_41

 ْمُهْنإَ دعب امم ُنَوْهَأ تؤملا نإ مث A 1-1 لبو عملا للج يانج ١ مد نبا َنْلَي ملا : لاق .

 : . هثرجل هيف ثّيِرْجَأ ول َنُّسلا نإ ىتح تح قرا مهمي ىح ؛ةدِش مولا كلذ لوه نِ نوي
 امهداتسإوا ل ظفللاو - اذكه .كشلا ىلع ةطسوألا» يف يناربطلاو ناجا ًاعوفرم دمحأ هاور

 . ۳ج

 كان اهلك شرآلا :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا ينعي - هللادبع نعو (فیعض) ۷ ۲۰۹۲ ۷
 ًاقرعأ ضيفيل لجرلا نإ !هديب هللادبع سفن يذلاو ءاهتارتأو اهّبعاوك “نورب] ؛اهئارو ْنِم ٌةنجلاو «ةمايقلا موب
 ا :اولاق .ٌباسحلا هسم امو «هفنأ غلبب ئتح ٌعفتري مث «ةتماق ضرألا يف جيسي ىتح

 1 1 .نوقلي سانلا ىري امم : لاق

 ..يوق'ديج دانسإب ًافوقوم يناربطلا هاور

 :وقيف ؛ةتاتلا موب قرا جليل لجل نل : لاق كي ٌيِبنلا نع هنعو (فيعض) (۸) ٠١98-4
 . «رانلا ىلإ ولو ىنخرأ !ٌبر اي

 » :الاق امهنأ الإ ؛نابح نبا هقيرط نمو «ىلعي وبأو «“اديج دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نبا نع هاو وهو  ىسيع نب لضفلا ثيدح نم مكاحلاو رازبلا هاورو (ادج فيعض) (4) د ۰ - ۲۰۹٤

 - يلاتلا قيلعتلا رظنلا (1)

 ةعبط يف يه امك تيقيو «هنم اهتححصف ءاطخألا ضعب لصألا يف ناكو ءهل ظفللإو !صيخلتلا# يف يبهذلا هقفاوو : تلق . (0)

 ا ل EL هلوقك ىتعملل ةدسفم يهو «ةفرخزملا ةثالثلا
 .ناعتسملا هللاو !هلثم

 متاحا أوبأ لاق امك لوهنجم (راطعلا زيزجلادبع) و !*. .يمئيهلا لاق بح: !ولاقف ةثالثلا امهدلقو «يمئيهلا هعبتو !لاق اذك )(

 : )٤۳۴۸( «ةفيعضلا 9 يف جرخم وهو «هتدهع نم أربت دقف «ةميزخ نبا هخيشل ًافالخ «نابح نبا ريغ هقثوي ملو «يبهذلاو
 عمجم » يف درت ملي . . هنع (84 ۷٤/ /۲۷) «ديناسملا عماج# و (4171/1/158/5) «زيبكلا» يف يناربطلا دنع ةدايزلا هذه (4)

 عيكرل ؛دهزلا» يف اهتيأر مث . ملعأ هللاو .ةمحقم اهلعلف ءانه رهاظ ريغ اهاتعمو ءاضيأ )۳۳٣/۰( «يمشيهلا

 م ف دوس نبا ادب نب ةن ني علق هنا «يوق ريغ دانسإلا نكل ءرهاظ !ذهو «ىرت» : ظفلب ( 4 )

 . مهديلقتو مهلهج نم ره امنإ «هايإ ةثالثلا نيفلعملا ني نيسختف ؛هريغو دمحأ لاق امك ؛هنم عمسي

 :هلوق نود ًافوقوم حصو ءاظفلو ءافقور ًاعفر :ًابارطضا هنتم يفو «نيفعضم مهدنع هدانسإ يف نإف ءديجب سيل ءالك :تلق (5)
 . )۴٠٤۲( !ةفيعضلا) يف جرجم وهو .٠. . . بر :لوقيف»

 .لككك



 !ٌبر اي :َلوقي ىح ؛فقوملا يف َءرملا ّمرْليَل قرعلا ّنإ» .: ك هللا لوسر لاق :هظفلو .رباج نع ردكنملا

 .«باذعلا ةد ْنِم اهيف ام ٌمَلْعَي وهو ءٌدجأ امم َيلع ُنَوْهأ رانلا ىلإ يب ٌكلاسزإ

 !“'*دانسإلا حيحص» : مكاحلا لاقو

 ٌسانلا ٌموقي َمويإ#» : لاق ءاي ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) 5844-8" )١14(

 ىلإ بورغلل سمشلا يدك نمؤملا ىلع كلذ نوهيف ءةَتس فل َنيسمَح ْنِم موي ")يفض رادقم 4َنيِمَلاعلا ٌبَرل
 . «برغت نأ

 . «هحيحصاا يف نابح نباو «حيحص دانسإب ىلعي وبأ هاور

 SS E ا ا

 ُْفَقَحُيل هنإ !هديب يسفن يذلاو» : ب يبنلا لاقف !مويلا اذه ٌلوطأ ام : ليقف .٠ةنس فلآ َنيسمخ هرادقم ناك

 . «ةبوتكم ٍةالص نم هيلع ٌفخأ نوکی ىتح نمؤملا ىلع
 . مثيهلا يبأ نع جاّرد قيرط نم مهلك ؛«4هحيحص» يف نابح نباو «ىلعي وبأو دمحأ هاور

 موي نوعمتخت» :لاق لَك ّيبنلا نع هنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (نسح) (16)_ ۳۵۹۰ ۱

 اتل اير :نولوقيف ؟مُتلِمع اذام :ِمُهَل لاقيف «نوموقيف ؟اهئيكاسمو ةّمألا هذه ٌءارقف نبأ : لاقي َةَمايقلا

 «سانلا لبق َهّنَجلا َنولُخْديف : لاق «متقدص : :العو لج هللا ٌلوقيف ءانَرْيَغ َناطْلُسلاو لاوثألا َتَيَّلوو ءانْربَّصف

 نم يسارك مهل ٌعضوُت :لاق ؟ذئموي َنوُنمؤملا ن باف :اولاق .ناطأسلاو لاوثألا يود ىلع بالا ةد شبت

 . راهن ْنِم ةَعاس نم نينمؤملا ىلع ٌرصقأ مويلا كلذ ُنوكي «مامَقلا مهيلع ُلَلَظُيو «رون

 ءارقفلا نأ حص دقو» : (ظفاحلا لاق) .[0 /ةبوتلا 1 8 ىضم] .«هحيحصا يف نابح نباو «يناربطلا هاور

 . «[كانه] (رقفلا) يف كلذ مدقتو . ماع ةئم سمخب ءاينغألا لبق ةنجلا نولخدي

 هللا ٌعمجي# :ةلكك يلا نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (حيحص) (13) - مهول ۲

 لصف َنورظَتْنَي ء[ءامسلا نلإ] مهّراصبأ ة ةّصخاش «ةنس َنيعبْرأ ًامايق «مولْعَم موي ٍتاقيمل نيرخالاو َنيِلّوَألا

 ! ٌسانلا اهي : وانم يداي مك «ٌيِسْرُكلا ىلإ ٍشْرَملا ّنِم ماما ّنِم ٍلَلُظ يف ٌلجو رع هللا لو :- لاق - .ءاضقلا

 ام مكتم سانا لك يلوي نا نيش هب اوك رش الو ودمت نأ مكرمو ْمُكقَررو مفلح يلا ْمُكبر نم اصر ملا

 اوناك ام ىلإ موق لک لطیف < «ىلب :اولاق ؟مكبر نِ ًالَدَع كلذ َسيلآ ءايندلا يف نودي [و نولوتي] اوناك
0 

erىلإ ٌقِلطُنَي ْنَم م مُهنمف ؛نودب اوناك ام ُهابشأ مهل ُلئَمُيَو «َنوقِلطنَيف - : لاق  ءايندلا يف َنوُلوتيو  

 ْنَمِل لّتمْيو - : لاق ب اوناك ام هابشأو «ةراجحلا ّنِم ٍناثوألاو ءرمقلا ىلإ ُقِلَطْنَي ْنَم مهنمو «سمشلا

 .(0:011) ؛ةفيعضلا# يف جرخم وهو :(ىسيع نب لضفلا) هيوار يف فلؤملا لوق لثمب يبهذلا هدرو :تّلق (1)
 .(58011) ؟ةحيحصلا" يف جرخم وهو ء(١۳۲ /5) «روثتملا ردلا» يف راثالا ضعب يف ءاج كلذكو «ثيدحلا اذه يفاذك (؟)

 يف امنإو «نارقلا يف  اذكه . اهل دوجو الو .(«فيعضلا» 4184 /۲) ةقباسلا ةعبطلاو )١57/5( ةيرينملا يف بصنلاب اذك (۳)

 .[ش] €. . هرادقم ناک موی £ : جراعملا]
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 ُلثمَتيف : لاق هاو هلي دمحم ىقئيو ءِزْيَرُع ناطیش ًارْيَرُع دبع ناک ْنَمِل لمیو '« ىسيع َناطْيَش ىسيع بْ ناك
 اني ام اهلإ ال نإ :نولوقيف, :لاق ؟مانلا َقلطُلا امك نوقِلطنت ال مُكَل ام :ٌلوقيف مهيأيف «ىلاعتو كرابت ٌبرلا

 ام : :لوقيف :لاق : ءهانْفَرَع ءاهانُيأر اذإ ًةَمالع يبو اَنْ َّنإ :نولوقيف ؟موُمتيأر نِ وفرع ْلَه : ٌلوقيف .[دعب]

 ی ٌقبط هرهظل ناک اْنَم لک ُرخَيف ف ق هقاس نع ُفِشْكَي كلذ ٌدنعف,[: لاق] ءوقاس نع ُفِشْكي : نولوقيف ؟يه

 ىلإ َنْوَعْدُي اوناك دقو .نوعبطتسي الف دوجسلا َنوديرُي رقبا يصايصك مهُروهظ م موق ىقبَيو ادجاس

 :مهلامغأ ٍرذق ىلع مُهَرون مهيطمُيف ٍمُهَسوؤر َنوعَف ريف ؛مكسوؤر اوُمَقْرا :ٌلوقي مث . نوماس مهو دوجسلا

 ْنَم مهنمو كلذ نم َرَفْضأ هرون ىَطْعُي نم مهنمو مهيأ َنْيَب ىعسي ؛ ؛ ميظعلا ىلبجلا ثم هّرون ىي نم مهنمف
 .همدق ماهنإ ىلع هون ىطُي الجر مرج نوكي ىتح كلذ نم عصا ب نم مهو یی اا لكم لا
 ىتح مُهَمامأ یلاعتو كرابت ٌبرلاو : :لاق اف یھ اار یو میک اقدفاسأ اذن و زن هب

 مهنم مهرون ردق ىلع نورم ءاوُُم :لوقيف : لاق [ةلّوَم ضخد] ٍفْيَسْلا ٌدَحك رتا ىَقئَيف يف رانلا ىلإ مهب رم

 ضاضقناك ُرُمَي ْنَم مهنمو «باحسلاك رمي ْنَم مهنمو ءقْرَبلاك رمي ْنَم مهنمو يلا ةقرطك رمي ْنَم
 يذلا رمي ىتح «لُجرلا شك رب ْنَم مهمو ءسّرَفلا دك رب ْنَم مهمو «جيرلاك ٌرُمَي نم مهنمو بكا

 قلعو «لْجر ٌرِختو دي ُقّلعَتو دي رخت هْيلْجرو هیدیو ههجو ىلع وبحب هيدق [ماهبإ] رهظ ىلع هون ىطْعُي

 يذلا هلل ٌدمحلا :لاقف اهيلع فقو صلح اذإف < ءَصْلُخَي ىتح كلذك ٌلازب الف ءرانلا ةبناوج ٌبيصتو لج

 «ٌلِستْعيف ةّنجلا باب دنع ٍريدغ ىلإ هب لطیف :لاق . اهتيأر ذإ دعب اهنم يناجنا ْذإ ؛ًادحأ طب ْمَل ام يناطغأ

 .ةّنجلا ينلخذأ ب بز :ٌلوقيف «بابلا “لالخ نم نجلا يف ام ىريف ءمهئاولأو هل ةّنجلا لم ُم حير هيلإ دوعيف

 مس ال ىتح ًاباجج اهتْيبو يب لما بر : :لوقيف ؟رانلا ّنم كُنت دقو نجلا ُلاَسَن :[هل] هللا ٌلوقيف

 ابر : لوقيف ملح هل ةبسنلاب هيف وه ام ناك كلف ماما زنم هل عقر وأ ىريو جلا لذ : لاق .اهّسيسَح

 ٌفَرْيَغ كلاس ال َكتَّرِعو ال :لوقيف ؟هريغ ٌلأست ةكئيطعأ نإ َكّلَع :[هل] ٌلوقيف .لِزنملا كلذ ينطعأ

 ا قرم م ويرسم لق ج ی مح اد وتملك وول 0 )1(

 اذه هب حرص ام ريغب هلوأتي نم ىلع حيرص در هيفف « «هلالج لج هللا قاس وه امتإ اهيف قاسلا نأ نايبو قيألا « .

 الإ كانه درعبسم نبا ثيدح داتسإ ىلع. تفقو دق نكأ ملو (284و08) :ةحيحصلا#أ ا

SS E DSيمني تيسر بارز  a 

 ١ .(5119) ؛ةحيحصلا) يق جرخم وهو :ميقلا

 الو ص ةميزخ نبال «ديحوتلا# و «(418/5) ؟ريبكلا يناربطلا» نم حيحصتلاو ؛(هرهظل يئاري ًاكرشم) :لصألا (۲)

 لك رخيق»:: :CAR ) «عمجملا» يف هظفلو .«ةياهتلا» يف امك .رهظلا راقف :(قبطلا) ىنعمو )٤/ ٠(. ؛كردتسملا»و

 .هللا ىلإ رظن :يأ ؛«؛رظن ناك نم '

 ءىفط اذإو» : : لوق ذعب «كردتسملا# يف هظفلو , ًاطقس هيف لعلف ؛ حضاو ريغ وهو ءهزيبكلا مجعملا» هلصأل ًاعبت لصألا اذك قفرفز

 لا نآ رهظيو ءابنارعلا رع اني زل (ةلزم ضحد فيسلا دحك طازصلاو ؛طارصلا ىلع نورميف) :«ماق |
AEملعأ هللاو . .هريغو  . 

 شش . )۳٤١/١١( E a «عمجملا» يفو (ة1/5 ٤۱۸/ /۹) يناربطلل ةريبكلا# يف )4(
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 بر :لاق .ملُح هيلإ ةبسناب هيف وه ام ناك «الزنم كلذ َمامأ ىريو «هلزنيف «هاطعُيف ؟هنم نسخا ٌلِزنَم م ٩ تاو

 ال] كتّرعو ال :لوقيف ؟هَريغ ٌلأست ةكئبطعأ ْنِإ َكّلعل :هل ىلاعتو كّرابت هللا ٌلوقيف «َلِزْنملا كلذ ينطعأ

 :لوقيف ؟لاست ال كل ام : هرْكذ ّلج هللا ٌلوقيف .ُثكسي ّمُث «هلزنيف «ٌةاطعُيف ؟هنم نسخا ٌلزنم "یاو ؛[كلأسأ

 َكيطعأ نأ ضرت ملأ : هر لج هللا لوقيف [كتييحتسا ىتح كل تمسقأو] كيسا ىتح كلاس دق !ٌبر

 رع ب بولا ُكَحضف] ؟ةَّرِعلا بر َتنأو يب اره : ٌلوقيف ؟هفاعضأ َةَرْشَعو اهني موي ىلإ اهل ُدنم ايندلا لغم

 اي :ٌلجر هل َلاقف ٠ ٌكِحَض ِثيدحلا اذه نم ناكملا اذه ّْلَب اذإ دوعسم َّنب هللاتبع ٌتيأرف : لاق .«هلوق نم لجو

 ُتعمس ينإ : اقف ؟َتُكِحّض ناكملا اذه َتْفَلَب امّلك «ًارارم ٌتيدحلا اذه ُتّدحُت ٌكُيعمس ْدَق !نمحرلادبع ابأ

 ,؟؟1[هسارضأ ودبت ىتح َكَحَّض ٍثيدحلا اذه ْنِم ّناكملا اذه مل امّلك ًارارم ٌتيدحلا اذه ُتّدحي لكي هللا وسر
 . سانلاب قَحْلا :لوقيف «سانلاب ينقجلا :لوقيف ءٌرداق كلذ ىلع يّتكلو ءال :هٌّرْكذ ّلج ٌبرلا ٌلوقيف :َلاق

 مك :هل ٌلاقيف ءدجاس ُرخَيف رد نِ رصف هل عر سانلا َنِم اند اذإ ىتح نجلا يف لرب عنيف

 ًايهتيف الجر ىقلي مث :لاق . .كلزانم نم ٌلزنم وه امن : ٌلاقيف «يبر يل ىءارت وأ يّبر ٌتيأر :ٌلوقيف ؟كل

 ا «ةكئالملا ّنِم ٌكَلَم كّنأ ُتيأر :لوقيف !دَم :هل ٌلاقيف هل دوجُتلل

 :لاق رْضقلا ّباب هل َحّتفَي ىتح ُهمامأ يصنف : لاق . هيلع اا اوا نع ایر تلا يدب انت هي

 اهيف) ءءارمحب ٌةَتَطَبُم ءُءارضَح١ ةرهؤج هلبفتسَت ٠ اهنم اهُحيتافمو اهُقالْأو اهُباوْبَأ اهقئاقس :ِةفَّوَجُم ةد نم وهو

 نول ريغ ىلع موج ىلإ يضف ٍةرهْؤَج لك 1(ةطبُم ءءارْضَح ٍةرَمْوَج ىلإ يضُْي پاب لك «ًاباب نوعبس
 نم اهقاس س ىرُي لح َنوعْبس اهيلع :ُءانْبَع ٌءارؤح ٌنهانذَأ .فئاصوو ٌجاوُرأو ٌرّرس ةرّموج ّلك يف «ىرخألا

 لبق ثّناك اًمع ًافُْمِض َنيِعْبس هنّيَع يف ْثَدادْزا ةضارعإ اهنع ضَرْعأ اذإ ءاهّنارم هُدبَكو :هتارم اهديك < اهلل ِءارو

 ينبع يف a 2 ءفذض نيعبس ينبع يف اف هللاو :اهل لوفي «كلذ

 ٌريمأ اي RE رم جلا لا یا نم تشک ا وع ی اقا ام تتل :رعع د لا

 . ثيدحلا ركذف ءْتَعِمَس ذأ الو ثأر ٌنْيَعال ام َنينمؤملا

 حيحص» :لاقو مكاحلاو «- هل ظفللاو  حيحص اهدحأ قرط نم يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 2١
 03 داتشسالا

 .[ش] .٠يأو» :«ريبكلا» يفو ء(١١۳ )۱١/ «عمجملا» يف اذك 0(

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)

 لثم يف هل هجو الو ءراصتخالا دارأ نمل الإ هل ليثم ال هنال ءنيخسانلا ضعب ةعب نم ًادّمعتم ناك هطاقسإ نأك عطقملا اذه : تلق (۳)

 . همامتب ١/7( لصف /ةنجلا ةفص ۔۸) فلؤملا هداعأ دقو «يتأي اميف تبث دقو اميس ال «ليوطلا ثيدحلا اذه

 )٤( خاستلا ضعب نم ةمحقم اهلعلف «؟عمجملا» يف الو ؛دمحأ مامإلل ؛ةنسلا» يف دري مل نيلالهلا نيب ام .

 يتأي ثيدحلا مامتو «؟عمجملا3 و «يناربطلا» نم تادايزلاو :(7175) «ةحيحصلا» يف جرخم وهو «يبهذلا هقفاوو :تلق (0)

 . 079١4 مقر) ؛ةنجلا ةفص يف فلؤملا هداعأ ثيح

4¥ 



 (هريغو باسحلا ركذ يف لصف) ۳
 ٌلوزت ال» : لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةزرب يبأ نعو (خيحص ْنسح) (1) 7887-7:

 نأ نيا تي" ايل مويا عرواحإ ماوراك عّيرأ نع لابني ىتح ةَمايقلا موي بع امدق
 .؟ةالبأ ميف همْسج نعو ؟ةَقفْنأ ميفو هسا

 ٩[, /ملعلا 1" ىضم] . «حيحص:نسحن ثيدحاا : :كاقو يذمرتلا هاور

 لوزت نل : :واه لأ لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو (هريغل ص) (۲)- نكح راك كحل ش

 نبأ نب هلام نعو ؟البأ ميف هيابش ْنَعو ؟ةانقأ ميف هرم ْنَع : د ا
 . هيف لمع اذام هِمْلع ْنَعو ؟ُهَقَفْأ ميفو ُهبَستْكا

 . [كانه ىضم] . هل ظفللاو « حيحنصاذانسإب ين ناربطلاو ءرازبلا هاور

A E ENS Todt 9119شقون نم : لاق هب هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا  

 ىلإ لقي 'ًاريسَي ًاباسج ٌُبَساَحُي َفْوَسَ نيم ةَباتك َيِتوُأ ْنَم اًمأف# : هللا لوقي َسيلأ : ٌتلقف . «َتْدُع تاسلا
 . «كلَم الإ ةّمايِقلا موي ُبَساحُب ٌدَحأ سْيلو «ضْرعلا كلذ امّنإ» : لاقف ؟4ارورْسَم هِلْهأ

 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 قو نما ' ٠ قي للا لوس لاق : لاق امهنع هللا يضر ريبزلا نب NE oo هلاك

 . كله ب تباسحلا

 . حيحص دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلاو ءرازبلا هاور

E : (هريغل ص) لاق ال هللا لوس َّنأ ؛هنع هللا يضر دبع نب ةبثُع نعو )0(- Fooly 

 «ةمايقلا موب هرَفَحَل لجو رع هللا ةاضْرَم يف ًامَرَه ُتومَي موي ىلإ دلو موي ْنِم ههْجو ىلع رخي .
 21 .©"0ةيقب الإ .؛ تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 ا 15 بلا باح ني ناكو -ةريمق يبأ نب دمحم نعو (عيحص) (0- عموإل هلام

 لجو رع هللا ةَعاط يف امّرَع تومي موي ىلإ دلو موي ْنِم هو ىلع رح الجر ّنأ ولا : : لاق _ "ي يبنلا ىلإ
 .؛باوثلاو رجلا نمد ميك ايندلا ىلإ رها دوو .مويلا كلذ ُهَرَمحَل

 ؟ بيطخلاو ىلعي يبآ ظفنانهامو : 2507 /۲) يذمرتلا يف يذلا وهو ؛4لعف ميف هملع نعو# :مدقت اميف عقوو ءانه عقو اذك )1(

 .(955) «ةحيحصلا) يف هدعب يذلا عم جرخم وهو .هدب) ناكم ؛هيف» :الاق امهنأ الإ

 وهو يارد ويست لمآ درزا داور ھر «ىلوأ هيلإ وزعلاب ناكف :(046/4) ذبح دنع ثيدحتلاب حرص دق :تلق ()
 داق دت يونا نأ عب قنعنعلا ةلعب ثيدحلا اذه اوفعض مهنأ ةئالثلا نيقلعملا لهج نمو ؛(147) «ةحيحصلا» يف جرخم
 !!هيلعع اوفقي مل مهنكلو ةديج هدانسإو هدمحأ هاورا :(3؟6/١)

 0۹۱6/۲۸۷49 رح نبال هدنسملا فارطأ» يف اذكو ؛لاق# :اهناكم هيفو )١801/5(: هدنسملا» يف تسيل ةلمجلا هله (۳)
 مل كلذكو !قلعملا روتكدلا هل هنتي ملو )٠١١/١١(, «ديتاسملا عماج» نم هدانسإ طقسو ؛عوفرملا مكح يف فوقوم رهف
 : !!ةحفصلاو ءزجلاب هايإ مهوزع عم دنسملا» ىلع ةدئازلا ةلمجلل ةثالثلا نوقلعملا هبنتي
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 .«حيحصلا# ةاور هتاورو «دمحأ هاور

 نبال ر : لاق قف يبنلا نع هنع هللا يضر كلام ِنْب سنأ نع يورو (عوضوم) (1) - 41-4
 ٌلوقيف a نع مخلل ف اوتو «هبونذ هيف ٌناويدو «حلاصلا لمعلا هيف ناويد : نيواود ُةنالث ةّمايقلا موي مَآ

 4 ‹ءحلاصلا ُهلّمَع بع رَ .حلاصلا ِهِلَمَص ني كمت يح :- معلا ٍناويد يف : لاق هسا ِةَمْعِن رغصأل هللا

 E راب «ٌحلاصلا لمعلا بهذ ذقو ٌمعنلاو ُبونذلا ىقبتو تيوتا ام َكتّرعو :لوقتو یخ

 .2- يمن كل ْتْبَمَوَو : لاق هّيسخأ - ‹كتايس نع ُتْرَواجتو «كتانسح كل ٌتْفَعاَض دق يدبع اي : لاق ًادْبَع

 .رازبلا هاور

 ل ئبنلا ىنأ ٍةَفَبَحلا ّنم الجر ّنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (فيعض) (۲) - ۲۰۹۷ - ۰

 َتْلِمَع ام ٍلْثمب ُتْلِمَعو .هب َتْنَمآ ام لهب ُتنَمآ نإ َتْيأرفأ «ةّوبملاو ٍناوُلألاب انيلع مُتْلَّصُف !هللا وسر اي :لاقف

 هل ناك ؛(هللا الإ هلإ ال) :لاق ْنَم» : ةا ٌنبنلا لاق مث ««معت» : ي ينا لاقف ؟ّنجلا يف كَعَم ٌنئاكل ين ؛هب

 كلهن فيك !هللا ٌلوسر اي : ٌلُجر لاقف .«ةنسح ٍفلأُةثم هل بيك ؛(هللا ّناحبس) :لاق ْنَمو هللا َدنع ٌدْهع اهب

 هلال ٍلَبَج ىلع َعِضُْو ول ٍلَمَعِب ةمايقلا موي ٌءيِجَيَل َلجرلا نإ ؛هدّيِب يسْفَت يذلاو» : ةي ٌنبنلا لاقف ؟اذه َدْمَب
 ىلع ىنأ لَه :ْثَلْرَن مَ .هِيَمْحَر نم هللا لصف ام الْوَل هلك كلذ دفنت ٌداكتف هللا مَع نم ُةَممنلا ٌموقتف

 لاقف .«/اريبك ًاكْلُمو اميه َتْيأَر مَن َتْيأَر اذإو» :هلوق ىلإ «اروكذَم ًاَئْيَش ْنكَي ْمّل ِرهَّدلا ّنم ٌّنْيِح ناسنإلا
 ٌيشَبَحلا ىكبف .0ْمَمَن» :ِلي يللا لاقف ؟َكُنْيَع ىرت ام ّلثم َةّنجلا يف ينْيَع ىرت لَو !هللا لوسر اي : ٌئِشَّبَحلا

 . هترفح يف هيلي كي هللا لوسر بيار انآف :رَمُع ُنْبا لاق .ُهسْفَن تضاف ىَّتح
 . "ةبتع نب بويأ ةياور نم يناربطلا هاور

 لاق دلك هللا لوصر نع هنع هللا يجر عقنألا نإ ةلئاو:نع يورو (عوضوم) (۳) - ۲۰۹۸-۷۱

 ا كمع كير نا :ٌكِيلإ ُبَحأ نِ رثألا يأ : هللا ٌلوقيف هل َبْنذ ال ًادبع ةّمايقلا موي هللا ُتَمِيَي»

 الإ ٌةَسَح هل یب امف «يمَعن ْنِم ةن يدبع اوذُح :لاق !ٌكِصْعَأ مل ي ينآ مَنَ ك !بر اي : لاق ؟كَدْنِع

 ١ «يتمحرو يتّمْعِني :ٌلوقيف «كتمحرو كَمْ !ٌبر :لوقيف همتا كلت اهتََرْغَتْسا
 ۳ اىتاربطلا هاور

 : لاقف ایک هللا ٌلوسر انيلع رخ : لاق هنع هللا يضر رباج نعو دج فيعض) (4)- ۲۰۹۹ ۲

 َسْمَح هللا َدِبَع هوابع ْنِم ادبع هلل َّنإ ؛ٌقَحلاب كعب يذّلاو !ٌدّمحم اي : ّلاقف ءًافثآ ٌليربج يليلَخ يدنع ْنِم جَّرَخ»

 رهو ءةئالثلا هدلقو_ءرصقف يمئيهلا هّلعأ هبو .فيعض وهو ء(يرملا حلاص) نع ؛ءاو وهو ؛(ربحملا نب دواد) هيف :تلق (1)
 . (11948) «ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو .لهج

 . )٦11۸( «ةفيعضلا» يف جرخم وهو .«هريكانم ةرثكل ؛هوفعض» :«ينغملا يف يبهذلا لاق ؛فيعض رهو :تلق (۲)

 انث :نوع نب رشب قيرط نم (۳۳۹۰ /۳۰۹/۲) ؟نييماشلا دنسم»و )۱٤۰/٩۹/۲۲(« «ريبكلا مجعملا» يف هجرخأ :تلق (۳)

 . (1۹۰ /۱) نابح نبا لاق امك ةعوضوم ةخسن هذهو . هنع لوحكم نع ميمت نب راكب

 .[ش] . يلاعت هللا همحر حيشلا لوصأ نم هانتبثأو «(«فيعضلا» 4107 /۲) ةقباسلا ةعبطلا نم مكحلا اذه طقس (4)
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 يال را هب طيحم باو اعر ياللي ارو ولا هلوطو ضر ؛رختلا يف بج سار ىلع ةنس ةَ

 «لبّجلا ٍلَفْسأ يف عقلي ِبْذَع ءامب ضيفت « عَبْصِإلا ضْرَعِب ةَبْذَع ًانيع هَل َجَرْخأو «ةيجان لك نم خسف

 ةَباَمٌرلا كلت دخأو ءءوضولا نم ٌباصأف َلْرَن ىسمأ اذإف موي دبع ةئاَمَر ةليل لك يف هل جرخت نامر ةرجشو

 هدِسْقُي ءْيَشِلالو ضرالل لَمجي ال ناو ءادجاس هبي نأ لجألا ٍتْقو دن هّبر لأسف .ِهتالَصِ مق مث ءاهلكأف

 يف هل انف ءانُجَرَع اذإو انظم اذإ هيلع رع ُنحتف ءَّلَعَفَف - :لاق - . چاس وهو هللا مي ې ؛ًاليبَس هيلع

 !ٌبر:ٌلوقيف «يتّمْحَرِب ةنجلا يدبع اولخذأ : ُبرلا هل ٌلوقيف ءهللا يدي نیب ُفَقويف «ةمايقلا موب تعي 2 ب نأ ملِلا

 يتم يذبع اوسناق :هللا ٌلوقيف «يلمعب لب !ٌبر :لوقيف يمس لجل يدع اولخذأ : لوقيف نل

 :ٌلوقيف ءهيلع ًالْضَق دّسَجلا ٌةَمْعِن ثيقبو «ةنس م سْمَح ةدابعب ٌتطاحأ دق رّصَبلا ُةَمْمِن ُدَجوتف .هلَمَعِيو هيلع

 هيد َنيب فقويف ودر :لوقيف اًةّنجلا ينلخذأ َكِتَمْحَري !بَر :يدانيف ءرانلا a ءَرانلا ّيدبع اولخذأ

 ؟ةنس ثم سف ابل كا ْنَم :لوقيف ابر اي تنأ :ٌلوقيف ؟ًانْيَش كب ملو كقَّلَخ ْنَم !يدبع اي :لوقيف

 «حلاملا ِءاملا نم َبْذَعلا ًءاملا كل .جّرخأو ةّجّللا ًطَسو بج يق .كلَرْنأ ْنَم :ٌلوقيف 526 :ٌلوقيف
 !ٌبرااي َتْنأ : لوقيف ؟لعقفًادجاس كضيفي نأ لاسو تسلا يفرم رَت ملو اتاك يل لك كل َجَْخأو

 هللا لذا !يدْبع اي تك ُدبعلا مف نجلا يدب اولخذأ جلا َكُلِخْدَأ يتمخربو «يتَمحَري كلذف :لاق

 : : .«!ُدمحم اي هللا ةَمْحَرب ءايشألا امّلإ : ليربج لاق . ةّنجلا

 .233«دانسإلا حيحصا : لارا نمل يمس E كاانادو

 : اه هللا ٌلوسر لاق :لوقت تناك اهّنأ ؛لك يبنلا جوز ةشئاع نعو (حيحص) (۷) - YeAA اد 0۱

 الإ ؛انأ الو» : لاق ؟هللا ٌلوسر اي َتْنأ الو : اولاق . اب نجلا اذعا لحلم ن لإ اوزار اويراقو اوت

 i : . ؛هتَمْحَرب هللا يندّمَمَتَي نأ

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور

 نل : ال هللا لوښو لاق : لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ص) (۸) - مموو_هاال4

 .؛هيمحرب هللا يندمغتي دغي نأ الإ ؛انأ الو» :لاق ؟هللا ّلوسر اي تأ الو :اولاق . هللا ةَمْحرب الإ ّدحأ ٌةّنجلا.لْخدي

 : . هسأر قوف هديب لاقو .
 1 . دس دانسإب دمحأ هاور

 ٠- )4(- 7600ىسوم يبأ ثيدح نم يناربطلاو رازبلا هاورؤ (هريغل ص) .

 01- ۰-) )9١كيرش نب ةماسأ ثيدح نم ًاضيأ يناربطلاو (هريغل ص) .

 هيفو فیک» :لأقف ةدعب نم يجانلا لاق مث .«دمتعم ريغ ناميلسو «هللاو ال :تلق» )10١/5(: هلوقب يبهذلا هبقعتو :تلق (1)

 i ا .«ظرفحم ريغ هئيدحو «لوهجم :يليقعلا لاقو .هثيدح حصي ال :يدزألا لاق !؟ناميلس

 : نم هريغو ًاجرخم هارت امك «ةزيره يبأ ثيدخ نم هريغو ملسم هجرخأ دقف ءةعجنلا دعبأ هنكل «يقوعلا ةيطع هيف :تلق (۲)

 لوخدأ نأب ةجرصملا ؛ تايآلا يفاني ال هنأ نايبو ؛(7707) «ةحيحصلا» يق دحاو e اهتاذايز ًاعومجم بابلا ثيداحأ

 0 9 مهم هنإف عجارف ۽ لمعلاب ةنجلا

1 



 .'دیج دانسإب قراط نب كيرش ثيدح نم ًاضيأ رازبلاو (هريغل ص) (11)-50 ۔

 ندو : لاق لل هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (11) - 1¥ - ۳٠٠۳

 . «ِءانْرَقلا ةاشلا نم ِءاحْلَجلا اسل َداقُي ىتح ءةَمايقلا موي اهِلْهأ ىلإ قوقحلا

 . يذمرتلاو ملسم هاور

 ىتح ءِضْعَب نم ْمِهِضْمَب ٍقْلَخْلِل ٌصَتُْي » :لاق ل هللا لوسر لآ : هظفلو ءدمحأ هاورو (حيحص)

 . هقّرّذلا َنِم ةَرَذلل ىتحو ؛ِءانْرَقلا ّنم '''ءامجلل

 .«حيحصلا» ةاور هتاورو

 . اهل نرق ال يتلا : (ءاحلجلا)

 َّنَمِصَتْخَيل» : ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (۱۳)- 04-5

 . (اتحطتنا اميف ٍناتاشلا ىتح «ةّمايقلا َموي ِءْيَش لك

 . نسح دانسإپ دمحأ هاور

 .ديعس يبأ ثيدح نم ىلعي وبأو ًاضيأ دمحأ هاورو (هريغل ص) 550 )١14(

 لي هللا لوسر ٍباحْصأ ْنِم الجر َّنأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو (حيحص) ۷ _ 505 )٠١(

 مهيِرْضأو «يّتوصنَيو يننونوخيو يوبّدكي ِنْيَكولْمَم يل َّنِإ !هللا وسر [اي] :لاقف هيدي ّنيِب لج

 ناف مما كباقعو َكوِبَّذكو كوصعو كوناخ ام بحي : ةي هللا لوسر هل َلاقف ؟مهنم انآ تفيكف ٠ .ْمهمتْشأو

 ال ءًافافك ناک ؛مهبونذ رذقب مُهاَيِ باق ناك ناو «[مهيلع] كل ًالْضَق ناك ؛ مهيونُذ نود مُهاّيِإ َكُباقع ناك

 ٌلجرلا لعجف .2َكّلَبِق يق يذلا لضفلا كنم مهل صفا ؛مهيونُأ قوف ْمُهاَيإ َكُباقِع ناك ناو «ٌكيلع الو كل

 َنيزاوملا ٌعَّضتو# : دل ا 7 ام ؟كل ام» : ل هللا ٌلوسر َلاقف . فيو قي هللا ٍلوسر يدي ّنبب يکي

 لاقف . 0؟4َنيِبِساَح انب ىفكو اهب انْينأ ٍلَدْرَح نم ةّبَح َلاقثم ناک ْنإو ًائْيَش لقت هن ُمَلظُت الف ةَمايقلا م مْوَيل طشقلا

 .ٌرارخأ مهّلك مهنا كده [ينإ] - ُهديبع ينعي - ءالؤه قارف ْنِم ًاريخ ًائيش ٌدجأ ام !هللا وسر اي :ٌلجرلا

 «ناوزغ نب نمحرلادبع ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو «يذمرتلاو دمحأ هاور

 دمحأ دانسإو» :(ظفاحلا لاق) .ىهتنا «ناوزغ نب نمحرلادبع نع ثيدحلا اذه لبنح نب دمحأ ىور دقو

 دمحأ لاجر ةيقبو « يراخبلا هب جتحا ةقث ؛حون ابأ ىنكي اذه نمحرلادبع ؛ تاقث امهتاورو «نالصتم يذمرتلاو

 ٠١[. /ءاضقلا ١١ ىضم] .؟ملسمو يراخبلا مهب جتحا تاقث

 ناكو «يتيب يف ةَ هللا ٌلوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو (فيعض) (0)- 71٠١4

 ًاضيأ يناربطلا هجرخأ هنعو :«ةباصإلا» يف امك فالخ اهيفف ءاذه (قراط نب كيرش) ةبحص تبث نإ لاق امك وه :تلق )١(

(FY °F /۷) . 

 .اهل نرق ال يتلا ةاشلا (۲)

 دقف يذمرتلا قايس امأو «هنم تادايزلاو ء(؟آرقي ام ؟هل ام).: هل انه قايسلاو ۲۸١( /1) «دنسملا# ىفو ءهريغو لصالا اذك (۳)

 . هعجارف ؟هيلع قيلعتلا عم (ثيدح 4 ٠ /باب_١٠ /ءاضقلا -10) يف مدقت
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 تاجا ىلإ ةع ما تجبرك وهجر يف بلا نابتشا ىتح [تاطباف] ءاهل ذأ هل ل َةَفيِضَو اعدف لاوس هديب
 الد: ثّلاقف ؟كوعذي كي هللا ٌلوسرو ةَمْهَبلا هذهب َنيِبَمْلت كار الا : ثلاقف همه ب ُبَمْلَت يهو ةفيصولا تَدَجّوف
 . «هلوشلا اذهب ِكئَجوأل هولا هيف الول» : ي هللا لوسر لاقف . ٌكمعمس ام ٌنحلاب َكَنَعَب يذلاو

 .«كاوّسلا اذهب ِكُتْبَرَضل صاَصَقلا الول» : ةياور يفو

 ١١[. /ءاضقلا ٠١ ىضم] .دنج اهدحأ ديناسأب ىلعي وبأ هاور

)١15(- TV4نم : قل هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح)  

 . «ةمايقلا موي هنم ٌصْققا ًاملظ ًاطوس هك ولمم برض

 . [كانه ىضم] . نسج دانسإب يناربطلاو ؛رازبلا هاور

 :لوقي ل يلا عمس هلل ؛هعاللا يضر سی نب ب هللادبع نعو (هريغل ح) (۱۷) - "508--

 ْمُهَمَم سيل e انلق :لاق .«ًامُهُب الرع ًةارُغ  ّسانلا :لاق وأ - ةَمايقلا موب دابعلا هللا رش رشح
 ٍلْهأ نم ٍدَحأل يي ي ال ءُكِلَملا انأ «ناّيدلا انآ : َبْرَق ْنَم هُعَمسي امك دعب نم همسي ٍتوصب مهيداني م د ءس
 لذي ْن نا ةلجلا يلهأ ن دحأل ي الو .هنم دفا یتح ؛ٌقح ةّنجلا لهأ ْنِم م دحأ دنع هلو ّرانلا َلْخدي نأ رانلا
 رغ ًارع يتان امنا «فيك :انلق :لاق .؛ةَمْطّللا ىتح «هنم ُدَّصْق ُهّصُمأ ىتح قح هدنع رانلا لأ ْنِم دحألو جلا
 ' . «ثانيكلاو تانَسحلا» :لاق !؟امُهُب

 , نسح دانسإب ذمحأ هاور

ES GEOملاظلا ءيجب# : : لَ هللا لوسر لاق : 0  
 امف .هب ُهَمَلَظ ام َفَرَعو ُهَقْوَمَك ٌمولظملا هيَ ش ةرعولاو ةا نيب منهج رنج ىلع ناك اذإ یتح ؛ ةّمايقلا موي

 مهل نكي فف ؛ «تانسحلا و ا اور ىح امنا ےک ب شک كَم ىَّبح اوملُظ نيذلا ري
 الد ٌلَفْسألا َكْرَّدلا "دروي ىَّتح ا د عير ؛؟ ٌتانسحب

 یه قیٹوت يف فلتخم هتاوزو «(طسوألا» يف يناربطلا هاور
 سلقملا» :لاق ةي هللا لوسر نع ةريره يبأ نع ثيدح [۱۹ /بدالا ۳ «ةبيخلا» يف مذلقتو (حبحص) .

 مد كّقسو ءاذه:لام لكأو ءاذه َفَدقو ءاذه مش دق يتأبو ءقاكرو مايضو ٍةالّصب ةمايقلا موي ينأب ْنَم تم نِ
 ّدخأ ؛هيلع ام يضفي نأ لبق هئانسح ثّ ناف ءهتاتسح نم اذهوأ «هنانبح ْنِم اذه یطعیفا ءاذه برضو اذه
 ! ا و و ادعم

 1 الا قم يأ '(۱)
 ا معهم «يناربطلا . طسوأ# يفو )١4/507/4(: ةيرينملاو 0م ) «عمجملا» يف اذك ()

 : .[ش] . بوصأ هلعلو ؛«اودروُيا )58٠0(: ؟نيرحبلا .
 زيبعت ناک ”كلذلو ؛نايح نبا ريغ هقثوي مل هنإف ؛(يلهابلا' ةلاضف نب مهجلا) ريغ ؛ثاقث هتاور نأل «قيقد ريغ اذه :تلق (۳)

 N لاحلا لوهجم هتإف ءاذه وهو «مهضعب نييلت ىلإ ةراشإ هيفو «قدأ «اوقثو هلاجرو» : يمثيهلا
 ,(91 10 «ةفيعضلا» يف جرخم وهو . ليعملا اذهب لاما ال منال ؟مهلهج نم «هدهاوشب

۲ 



 .هريغو ملسم هاور

 ىلإ قبس دقو دوعسم ِنْب هللادبع ىلع ثْلَخَ N ض2( )¥( - ۲ = ۲

 ىلع يندعقأ ىتح ينانذاف . ندا :يل لاقف ! يتْيَصْقأو َسانلا َتْيَندأ :ٌتلقف او ُباحصأ هسلجم

 ةمايقلا موي ناك اذإف ؛ٌنْيَد امهدلو ىلع نيدلاولل نوكي هن » :لوقي ل هللا لوسر ٌتعمس اق مث ءهطاسب 3

 . «كلذ نم ٌرثكأ ناك ول ِناِّئَمَتي وأ ٍناّدوُيَف e هب ٍناقّلعتي

 . يناربطلا هاور

 ذإ لاجلك هللا لوسر ان : لاق هنع هللا يضر كلام ِنْب سنأ نعو (فيعض) (۸) - TIF تل

 ْنِم ِنالُجَر» :لاق ؟يّمأو تن يباب !هللا لوسر اي َكَكَحْضأ ام :ٌرَمَع هل لاقف ایان ْتَدَب ىّنح ٌكَحَض هاني

 ٌكيخأب ُمَتْطَت فيك : هللا لاقف يح ْنِم يتمّلظَم يل ْذُح !ُبر اي : ل

 :لاق ّمُث ءاكبلاب لك هللا لوسر انيع ْتَّضافو . “يرازؤ نم م ْلِمْحَيْلَف !ٌبر اي :لاق ؟ءْيَش هبانسَح نم ي ملو

 . ثيدحلا ركذف .«مهرازؤأ ْنِم مهنع َلمحُي نأ سانلا ٌجاَتْحَي «ٌميظع ٌمْويَل كلذ َّنإ»

 ١١[. /دودحلا ؟1١] «وفعلا» يف همامتب مدقتو . ؟دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

FT 4انټر يرن لَه !هللا لوسر اي :اولاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (18) -  

 لهف» :لاق .ال :اولاق .؛؟ةباحَس يف تسيل ةريهظلا يف ف سمئشلا ةّيؤر يف َنوُراَضُت لَها :لاقف ؟ةّمايقلا موي

 يف نوُراض ال ادِدّيِب يسْفَن يدّلاَوف» :لاق .ال :اولاق .؛؟ةباَحَس يف سيل ِرْدَبلا َةليل ِرمَّقلا ةيؤر يف َنوُراضُت

 َكِْجْوْرَأو ذو ٌرَسأو كمر ملأ !(ُلُم) يأ : :لوقبف هر دبعلا ىف ءامهدَحأ يود يف نوُراضُت امك الإ مكبر ةر

 .ال :لوقيف ؟قالم كّنأ تئنظأ :ٌلوقيف ءّبر اي ىلب :ٌلوقيف ؟عّيرتو ٌُسأرت َكْرَذأو ءلبإلاو ٌليخلا كل رْخسأو

 كل زځساو كجو ةفؤساو كنرفأ متا (1ف) يأ : :لوقيف يناثلا ىقلَب مل . يّئبسَن امك ًكاسْنأ ياف :ٌلوقين

 ين :لوقيف .ال :لوقيف ؟ّيقالم كل تنا :ٌلوقيف ءٌبر اي ىلب :ٌلوقيف ؟عّْرَتو سارت د ٌكْرَذأو ءلبإلاو َليخلا

 .كلّسربو كيباتكيو كب تما !ٌبر ای :لوقيف «كلذ لثم هل .لوقيف ثلاثلا ىب مث 4 . ينتيسن امك َكاسنأ

 “اندهاش ثَمِبَت نالا :كوقي مث .ًاذإ انهه :لوقيف .عاطتما ام ربخب ينذبو ,ٌتفّدصتو ءُتْمّصو ءُتيَلصو

 . يقطنا : [ةماظعو «همحلو] هذخمل ٌلاقيو هيف ىلع متحف ؟ّيلع دَهْشَي يذلا اذ نم : هست يف كتف . كيلع

 . هيلع هللا طي يذلا كلذو «ٌقفانُملا كلذو ءهِسْفَن نم َرْذْمُيل كلذو . هلمَعب هماظِعو هّمْحلو هّدخف قطف

 . ملسم هاور

 ' ءارلا دعب ةدحومب (عّبْرَتو) .ًاسيئر ريصت :يأ ؛ةحوتفم ةزمه مث ةنكاس ءار مث قوف ةانثمب (سأرت)

 ظافلأ لصألا يفو .«(اندهاش) وه امنإو ءدجو اذك» .(۲ )۲۲١/ يجانلا لاقو ء(ملسم) نم حيحصتلاو ء(ادهاش) : لصألا )١(

 انشا اوتي ملق «ةثالثلا نرقلعملا امأو ءاهيلع هيبنتلا ةرورضلا نم رأ مل اهتقذح تادايزو «ءيشلا ضعب هنع فلتخت

 !«ناميإلا باتك» يف وه «يتالا ثيدحلا مقر اذهو ء(1۸۲) مقرب ملسمل هوزع مهنأ - ةلابإ ىلع ًاثغض - اودازو «مهتداعک

 !«دهزلا باتك» يف (۲۹۹۸) همقر امنإو

۹۳ 



 . عابرملا :هل لاقيو «مناغملا عبر وهو «هسفنل شیجلا سيئر هذخأي ام ذخأي انعم و

 ؟ةميقلا موي نير یرن له هللا لوس اپ : اولاق سانلا نأ : اا غو عيا هو 110140

 يف َنورامُت له» :لاق .هللا لوسر ايال :اولاق . «؟ٌباحس لود سيل ٌرْدبلا َةليل رمقلا يف نوُرامُت له :لاق

 ْنَم :لوقبف ؛ةّمايقلا موي سانلا ٌرَشْحُي .كلذك هنري مكنإف» :لاق .ال :اولاق .«؟باحّس اهتود سيل سمشلا

 هذه قبو «تیغاوطلا عني ْنَم مهنمو ٌرمقلا عي ْنَم مهنمو سمشلا عبي ْنَم مهنمف 0

 ءهانْفرَع ابر َءاج اذإف ءار انيتأي ىتح انناکم اذه :نولوقيف «مكئير انآ : لوقيف هللا ٌمهيتأيف ؛ ءاهوقفانُم اهيف ةَ

 َلَوأ نواف «٠ منهج يَئارهظ نيب طارصلا 'برضيو . .مهوعذيف .انبر َّتْنَأ :نولوقبف . مث :لوقيق هللا 0
 منهج يفو مس مس مهلا : و رل مالكو و الإ ارو لک او .هئئأب لشرلا َنِم وجي ْنَ
 ال هنآ ريغ ٍنادْعّسلا كوش لثم اهّنإف» : لاق . معن :اولاق .؟نادْعَسلا ٌكوشمتْيَأر له ءِنادْعَّسلا كوش لثم ٌبيلالك

 ءوجُي م درب ن مهنمو ١" كو ا «مهلامُعأب ئانلا ٌفَطخت .هللا الإ اهمّظِع رق مّلعي

 مُهتوجرخيف هللا ُدبعي ناك ْنَم اوجرْخُم ْنأ ةكتالملا هللا رمأ ؛رانلا ٍلْمأ ْنِم دارأ ْنَم ةمحر هللا ٌدارأ اذإ ىتح

 هلكت مدآ با لكف] ءرانلا نم نوجرخبف .دوجسلارثأَلكأت نأ رانلا ىلع هللا مّرحو .دوجسلا راب [مهنوفرمبو]

 يف ٌةّبحلا تبنت امك َنوُيبنيف «ةايحلا ءام مهيلع ٌبَصْيَف ءاوشحُمم دما دقو [رانلا نم نوجرخيف «دوجسلا َرثأ الإ ٌرانلا

 ًالوخد رانلا لهآ رخ وهو  .رانلاو نجلا َنيِب ٌلجر ىَقبَيو ا ا ند الار لا ٍلِبَسلا ٍليمَح
 . هاك ينقّرخأو ءاهځير يتبق ذقف رانلا نع يهجَو فرضا !ٌبر اي :لوقبف رانلا لبق ههجَوب لرقم - ةنجلا

 هع ْنِم ٌءاشي ام هللا يطمُيف .ٌكتَّرِعو ال :ٌلوقبف ؟كلذ ريغ ناست ْنأ كب كلذ لعق نإ َتَْسَع لَه :ٌلوقيف

 مث تكي نأ هللا ًءاش ام تكس ٠ ءاهَتَجْهَي ىأر ةّنجلا ىلع هب َلَبقأ اذإف | .رانلا نع ٌةَهجو هللا فرصيف . تاثيمو

 تنك يذلا ٌريغ َلأست ال نأ ٌقاثيملاو َدهعلا َتْبَطْعَأ دق ّسيلأ : هللا ُلوقيف !ةّلجلا باب دنع ينمَّدق !ٌبر اي : :َلاق

 ال :لوقيف ؟ ؟هریغ لأست ْنأ كلذ كُئيطعأ ْنإ َتْيَسَع امف : لوقيف . كقلخ ىق نوكأ ال !ٌبر اب : لوقف ؟َتلأس

 ىأر اهباب غلب اذإف ءةَّنجلا باب ىلإ هم همدقیف .قاثيمو دهع ْنِم ًءاش ام هّبر يطْعُيف ءاذه ريغ َكّلأسأ ال َكِتَرعو

 لوقيف حلا ينلخدأ بر اي :لوقيف «ٌتُكْسي ْنأ هللا َءاش ام تكسف «رورسلاو ِةَرْضَنلا ّنِم اهيف امو اهتَرْهَّر

 ايا: لوقف ؟َتيطأ يذلا ريغ لاس ال نأ [قاديملاو] ةوهملا يتتْيطأ دق س !كردشأ م مدآ نبا اي كاحيو : هللا

 اذإ یتح ءْىَنَمَتُيف ءٌّنمت : :ٌلوقيف ةّنَجلا لوخُم يف هل ناي مَ «هنم هللا كضيف «كقلخ ىقشأ ينلَعْجَت ال !ٌبر

 , هَ ةلثمو كلذ َكل : هللا لاق ءّينامألا هب ثهتنا اذإ ىتح هر هُرُكَذب ءاذكو اذ ْنِم ّنمَت :لاق شیما ْثَعطَقْلا
 :ةريره وبأ لاق . «هلاثمأ ةرشَعو كلذ َكل : هللا لاق» : لاق كي هللا لوسر نإ : ةريره يبأل يردخلا ديعس وبأ لاق

 هللا ٍلوسر نم هتعمس يّ دهشأ : ديعس وبأ لاق .هُهَعَم هَلْقمو كلذ كلا: :هلوق لإ هي هللا لوسر نم ظفخأ ْمَل

 .كلهي :يأ . )١(

 . فلؤملا نم يتأي امك عرصي :يأ )9

(r)ا 1 .اهرح ةَّدش : يأ  

1 



 . هقّنجلا لوح ةّنجلا يل ٌرخآ لجرلا كلذو» :ةريره وبأ لاق . ؛هِلائمأ ٌةرْشَعو كلذ كل :لوقي كي

 “يراخبلا هاور

 لاق .فلألا تفذح امل ًاميخرت ناك ول ذإ «ميخرت ريغل نونلاو فلألا هنم تفذح «نالف اي : يأ (لُق يأ)
 ظفلب عمجلاو نينثالاو دحاولا ىلع دْسأ ونب اهعقوت ةدح ىلع ةملك اهنكلو «(نالف) ميخرت تسيل" : يرهزألا

 . كموق يف اديس كلعجأ :يأ ؛اهرسكو واولا ديدشتب (كدّوسأ) .«ثنؤيو عمجيو ينثيف مهريغ امأو ءدحاو

 اذإ ؛ليدارخ محل :لاقي ءعطقملا : ليقو . عورصملا يمرملا :(لدرخملا) .فّمعم كوش وذ تبن :(نادعلا)

 ءاحلا رسكو ءاتلا مضب (شحتما) .رانلا يف يوهي ىتح طارصلا بيلالك هعطقت هنأ :ىنعملاو .ًاعطق ناك

 (ةّبجلا) .«مظعلا يدبتو ءدلجلا رانلا بهذُت نأ وه» : مئيهلا لاقو .قرتحا : يأ ةمجعم نيش اهدعب ةلمهملا

 شيشحلا يف "تبني] تبن :ليقو .بشعلا رزب :ليقو .نيحايرلاو لوقبلا "روزب] يه :ءاحلا رسكب
 حتفب (ليسلا ُليمَح) .هؤاح حتفت رذُب امو ءرذب ريغ نم تبن ام رزب :ليقو .تابنلا روزب عيمج :ليقو .ريغص

 لاذ (اهاكذ) .يناذآ :يأ (اهحير ينبَشَق) . هئطاش ىلع هيقلي امو ءدَبِّرلا وه :ميملا رسكو ةلمهملا ءاحلا

 . اهبهلو اهلاعشإ وه : روصقم ةحوتفم ةمجعم

 له اللا لوشر اب ابلق الاف عع هللا يسر يردخلا ديم يبا نفر (هریغل ص)(١5)-55117-5

 اهعم سيل اوْخَص ةريهظلاب سنشلا بؤر يف َنوُراَضُت لهف «مع» : اک هللا ٌلوسر لاق ؟ةمايقلا موی اير ىرن

 :لاق .هللا لوسر اي ال :اولاق .«؟ٌباَحس اهيف نيل ًاوْحَص ٍردبلا ةليل ِرمّقلا ةيؤُر يف نوُراضُت ْلَّمو ؟باحس

 :نْذوم ذأ ةتابقلا موب ناك اإ ءامهيحأ ةيؤر يف نوُاُت امك الإ ةمابقلا موب ىلاعت هللا ةيؤر يف نوُراضُم امف»

 ىنح ءٍرانلا يف نوطقاسن الإ باصنألاو ٍمانْصألا َنِم هللا ريغ ُدبعي ناك دلحأ ىق الف «دبعن ثا ام ة ةا لك عسل

 ؟نودّبعت منك ام : مهل لايف دوهيلا ىعذيف . باتكلا ٍلْهأ “ربع رجافو رَ ْنِم هللا دبع ناك ْنَم الإ یي مَ اذإ

 اي انشطَع :اولاق ؟َنوُعْبَت اذامف ءِدَلو الو ةبجاص نم هللا دخت ام مُتْبَدك :لاقيف !هللا نبا ًارْيَرُع ُدبعن انك :اولاق

 يف نوطقاستيف ءاضعب اهضعب ٌمطحي ٌبارس اهّنأك ٍرانلا ىلإ َنورَشْحُيَف ؟نودرت الأ :مهيلإ ٌراشُيف .انقشاف انّبر
 ام ٍمُثْبَدك : مهل ٌلاقيف !هللا َنْبا حيسملا ُدبمَت انك :اولاق ؟نودُبعت منك ام : :ْمُهَل لاقيف ىراصُتلا یعد مَن . رانلا

 ؟نودرت الأ :مهْبلإ ٌراشْيف ءانقْساف انّبر اي انشطع :نولوقيف ؟َنوُغْبَت اذامف ءِدَّلو الو ةبحاص ْنم هللا ذخٌا

 يف هدنع هنإف ء٠. . .لجرلا كلذو# :هرخآ يف ف ةريره يبأ لوق نود «هنم "ناذألا» يف قايسلا اذهو :«هحيحص» نم نطاوم يف 200

 هوزعبسو «هلبق يذلا ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف نايب مدقت امك ًاضيأ ملسم يف هنإف «ًرهاظ ًاريصقت هوزع يف نإ مث ؛«ديحرتلا»

 . (58-084 "والا 71075 /۲) ًاضيأ دمحأ هاورو . يجانلا ظقاحلا لاق امك يئاسنلاو «(لصف - 15 /۲۷) يف ًاضيأ فلؤملا هيلإ

 .(595) ملسم دنع وه كلذكو .هيلإ راشملا ةريره يبأ لوق دنع هيفو

 .(455 /6) ةقباسلا ةعبطلا نم تطقسو. «تاعبطلا رئاسو ۲٠١( /1) ةيرينملا يف ةدوجوم يهو (711/1) «ةياهنلا# نم ةدايز قفز

 .[ش]

 .«ةياهنلا» نم ةدايز (۳)

 . ىفخي ال امك ىنعملل ٌدسفم فيرحت وهو «(رْيغو) : لصألا ناكو .(رباغ) عمج ؛مهاياقب :يأ (54)

 لس



 عي ناك نم الإ ی مل اذإ ىّتح .رالا ف نوطقاسیف ءاضعباهشعب ملح بارس هناك مج ىلإ نورتي

 «ٌدبعت تناك, ام ةَ أ لك عَن  ؟نورظتنت امف :لاق ءاهيف هْؤأر يتلا ّنم م ٍةَروص ىنذأ يف هللا مُاتأ رجافو رب نم هللا

 هللاب وعن : نولوقيف.« «معئرانأ : لوقيف «٠ ءٍمُهيحاصت ملو «مهيلإ اتك امره ايندلا يف َسانلا انفَراف اان اي : :اولاق

 "ةي ةئبو مكتب له : : "ل وقيف .0"2تِلقنَي ْن نآ داكيل ْمُهَّضعب نإ یّتح «- ًاثالثاوأ نيترم - اعيش هللاب كرش د ال كنم

 هل هال بق تا نب هل دج ناک نک یا ال و ءمعن :نولوقيف ؟اهب توفر

 ىلع رخ َدْحْبْسَي َدْحْبْسَي نأ دار امَّلُك «ةدحاو ٌةَقِبَط هَرْهظ هللا لّمج الإ ًءايرو ءان دج دج ناك ْنَم ىقْبُي الو ءدوجّسلاب

 ءاكر نأ ”نولوفيف »مکر ان :لاقف هرم لو اهف هزار يتلا هتروص يف لوحت دقو مُهسوؤر نوعفر مل ان
 امو !هللا ٌلوسر أي :لبق ٠ «مّلس مّلس مهلا :نولوقيو ؛ةَعافشلا ؟لحَتو منهج ىلع ٌرسجلا بري م
 ُنادْعَتلا : اهل لاقي ةَكيَو د اهيف ءِدْجَِب نوكت ُكَسَحو ؛ُبيلالكو.؛ُفيطاطخ هيف لرم ضخ : ا

 مّلَسُم 2 «باكّرلاو ءيا ديواجأكو رْيطلاكو «حيرلاكو « ٍقْرَبلاكو ِنْيَعلا ٍفْرطك نونمؤملا ُرميف

 . مگه ران يف شودکمو ر وکو

 ءاصقشا يف هلل ٌةَدَشانُم [يل] ّدشآب مكنم ٍدحأ ْنِم ام هديب يسْفَن يذّلاوف و یک ور یس

 يف هلل ةدشانم و :ةياور يفو - رانلا يف َنيذلا ٌمهناوخإل ةَماِقلا موب هلل َنينمؤملا ْنِم ّقحلا

 نوموصتي اوناك انّبر : نولوقي - ' "مهنا وغ يف اوجت دق مهلا ازار اذإ راجل وب َننمؤملا نِ مك ني ت دق قحلا

 اريدك ًاقلَخ َنوِجِرْخُي «رانلا ىلع مُهّرَّوِص ُمَرَحَتف ؛مُتفرَ نم اوجرخأ : هَل لاقي ءنوُجُحَيو هنوُلصُيَو ءانعم
 :لاقيف هب انَتْرَمأ ْنّمم ٌّدَحآ اهيف ّيقب ام ابر : :نولوقي من «هيئبُكر ىلإ ءهُيَئاس فصن ىلإ ٌرانلا تذخأ دق

 رد مكاتب : نولوقي مث اريك افلح َنوُجِرْخُيف .هوجرخأف ريخ نم راند لاقثم هبل يف متو نم ءاوعچزا
 نوجزخُیف «هوجرخأف ريخ ن رانيد يفصن لاقثم هيلف يف مذجو نف ءاوعجزا :لوقي مَ ءاتْرَمأ نم ادحآ اهيف

 ورد لاقثم هيلق يف ْمُثْدَجَو ْنمَف ءاوعجزا : :لوقي مث ءًادحأ اََنرَمأ نم اهيفْرََ لاير : نولوقي مث ؛ًاريثك الخ

 مل نإ :لوقي ديعس وبأ ناكو - ۔ ريخ اهيف ْرَدَ مل اني: : نولوقي مث اريدك ًاقلخ نوجرخیف . هٌوجِرخأف ريخ نم
 ن نم تويو اهفعاضُي سَ كَ نإو وَ لاق ملظَ ال هللا نا : مش نإ اوؤرقاف ثيدحلا اذهب ينوقّدصُت

 .ىرج يذلا ديدشلا ناحتمالل باوصلا نع عجري : يآ (۱)

 )1 ف /5) ةيرينملا ةعبطلاو (۱۸۴) ؟ملسم حيحص» يف امك هانتبثأ ام باؤصلاو ««لوقنف# :(478 /۳) ةقباسلا ةعبطلا يف قفز

 .[ش]

 . (لصق7) مدقتملا دوعسم نبا ثيدح.يف ةحارص كلذ بس امك ؛هلالج لج برلا قاس :يأ (۳)
 . .اهيف نذؤيو خقت : يأ )£(

 ين اش یف شیر یدزکپ قو ؛یماخی لمر مث شاخ قو E ماسقأ ةثالث مهنأ : هانعم : (0)

 دال نزلا هع ضو «(70) ملسم نم هتححصف :(ءافيتسا) لصالا ناكو 1 يلا ب 00(

 )1١15/1-/1119(.: ملسم ةياورل رارمتسا اهدعب امو ء(۳۹٤۷) ؛ديحوتلا؛ يف يراخبلل ةياورلا هذه (۷)

۳۰7 



 مزا الإ قبيل ء[نونمؤملا عفشو] ءنوُينل َعَمَشو ةكلئالملا َتَمَفَش : لجو ّرع هللا ٌلوقيف ء- 4ًاميظع ًارْجأ

 يف مهبقليف ءممُح اوداع ذق طق اريح المليك رانا يِ ًامؤق ؤق اهنم ٌجِرْخُبف ءرانلا نِ ةَضْبَق ضيقيف «نيمجارلا

 ىلإ نوت اهنؤرت الأ « ءليشلا نيب يف ولا جرخت امك نورو «(ةايحلا ٌرِهْن) : هل لاقي ةّنجلا هاوفأ يف رهن

 اي :اولاقف . «ّضيْأ نوكي لظلا ىلإ اهنم نوكي امو رَضِيَ ٌرميَصُأ سْمّشلا ىلإ ٌنوكي ام ءرجشلا ىلإ وأ ٍرِجَحلا
 : نجلا لهآ مهفرعَي «ميتاوخلا ٌمهياقر يف ٍلوَلاك نوُجربم١ :لاق ! !ةيدابلاب ىعرت تنك كنأك !هللا لوسر

 هوُمُتْيأر امن َةَّجلا اولُخْدا : :لوقب مث . هومّدق ريخالو م ولم ِلَمَح ريغب ةّنجلا هللا مُهلَحْدَأ نيذلا هللا ًءاقتُع ءالؤه

 :نولوقيف !اذه ْنِم ُلَضْفَأ يدنع ْمُكَ :لوقيف ؟نيمّاعلا نم ًادحأ نت ملام اتيا ار :نولوقيف . "کل وهف

 أعلا كيم طش الف a نو نصل نق كا كري

 . ل ظفللاو ملسمو «يراخبلا هاور

 لضحد) : هلوقو . يقابلا وهو :(رباغ) عمج :ةحوتفم ةددشم ةدحوم ءاب مث ةمومضم ةمجعم نيغب (رّبغلا)
7 . 8 

 .تّلز الإ مدقلا هيلع تبثي ال يذلا ناكملا وه :(ةلزملا) و .قلزلا وه :ءاحلا ناكسإب «ضخدلا) : (ةّلرَم

 : ميملا حتفو ةلمهملا ءاحلا مضب (مَمُحلا) .ًافينع ًاعفد منهج ران يف عوفدملا وه :ةمجعم نيشب (شودكملا)
 .[هلبق يذلا ةريره يبأ ثيدح رخآ يف] .مدقت هبيرغ ةيقبو .ةمحفلا يهو «(ةممح) عمج

F1 AVلاقف .ٌكحَضف ل هللا لوسر دنع انك : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۲۱)- : 

 ينرجت ملأ !ٌبر اي: : لوق ؛هّبر دبعلا ةبطاخم ْنم» : لاق . ُمَلَغأ هلوسرو هللا : انلق .«؟ُكَحْضأ مم نوردت لها

 كبلع ويلا كب ىلكو : ٌلوقيف . ينم الإ ًادهاش يسْفن ىلع“ زيجأ ال ين | :لوقيف .ىلب : :لوقي ؟مْلُظا َنِ

 هت «هلامغأب ُقطْنَت .يقطنا : هناكزأل لاقيو هيف ىلع متحف - :لاق - .ًادوهش نيبتاكلا ماركلابو اح

 . «لضانا تنك َنُكْنَمف ؛اقحُسو َّنكل ادب : لوقيف ءمالكلا َنيبو هيب ىّلَخُ

 .ملسم هاور

 . عفادأو مصاخأو لداجأ : ةمجعملا داضلاب (لضانأ)

 :ةيآلا هذه لي هللا ٌلوسر آرق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (9) - 71١4 - ه4

 «اهرابخأ# َنإف» :لاق .ُمَلْأ هَلوسرو هللا :اولاق .«؟4«اهُرابخأإ» ام َنورذتأ» :لاق 4اهَراَبْخأ ٌتَّدحُن عمو

 .«اذكو اذك موي يف ءاذكو اذك لمع :لوقت ءاهٍرّهظ ىلع َلِمَعامب م ٍةَمأو دبع لک ىلع دهشت نأ

 «ةنجلا لهأ لوقيف ١ ؛ةنجلا نولخديف» | :يراخبلا ةياور هتنيب راصتخا هيف :تلق )١(

 . يتأي اميف ةثالثلا نيقلعملا نم هجيرخت ةهافت رظناو .هوحن يراخبلا ةياور يهننت انه ىلإ (1)
 نفب ةئالثلا نيقلعملا لهج نم نإو .مدقت امك  ؛ديحوتلا» يف يراخبلل يه امنإو «هل تسيل ىرخالا ةياورلا نكل ءمعن :تلق 23)

 وأ نيترم)* : هلوق ىلإ هيف يهو !؟ريسفتلا» يف يأ (4581) مقرب يراخبلل اهوزع مهنأ حيحصتلاو قيقحتلا نع ًالضق جيرختلا
 !!«(انالث

 يف يناسنلاك ؛ثيدحلا جرخأ نمم هريغ دنع الو :(117/8) ؟ملسم» يف اهل لصأ الو ء(مويلا) ةدايز لصالا يف انه )٤(

 !اهوتبثأف - ةداعلاك  ةلهجلا اهنع لفغو 2517 ص) ؛ءامسألا» يف يقهيبلاو «(008/5) ؟ىربكلا»

¥ 



 5 !”(هحيخص» يف نابح نبا هاور

 ؛لاق نهی سألك وعشت مو: هلوق يف :فلي تلا نع هنعو (فيعض) 1١( ه0

 ْنِم جات هار ىلع ُلَمْجُيو ءههجو ضو ءًعارذ َنوّس هِهْسَج يف هل دمو «هنيميب هباتك ىطغيف مهّدحأ عديد

 مهاب یخ ,ءاذه يف انل كراب مهللا :ٌنولوقيف ءديعب ْنِم ُهتورّبق هباحصأ ىلإ ُقِلَطْنيف - : لاق .لالتي لول

 يف هل ُدَمْيو «ههجو ًادّوَسُم هلامشب ةباتك ىطغيف رفاكلا اًمأو .اذه ّلثم ْمُكنم لج لكل ناف ؛اورشْبأ : ٌلوقيف

 ره مهلا :ٌنولوقيف باحصأ هاريف ران نم جات هسآر ىلع ْلَعْجْیو مآ ةَروص ىلع ًاعارذ نوتس همسج

 ْ . هاذه ثم منم لر لَك نإ هللا ُمُكَدَعْبَأ :ٌلوقيف

 .«ثعبلا» يف يقهيبلاو «- ")هل ظفللاو  «هحيحص» يف نابح نباو «هنسحو يذمرتلا هاور 1

 ش “(طارصلاو نازيملاو ضوحلا يف لصف) ٤-

IT 24°هللا لوس لاق : لاق امهنع هللا يضر يصاعلا نب ورم نب هللادبعب نع (خيحص) (1)-  

 نم «ءامشلا لا موجنك ةنازيكو ؛كسملا نم ٌبيطأ ه هحيرو «نبللا نم ضيبأ ه هؤام ءرهش ٌةريسم < يضوحا : هيك

 : . ادبأ ًامظي ال هنم برش

 .«قرّولا نم م ضيبأ ةؤامو ٌءاوَس هاياوزو ءرهش ٌةَريسم يضخ ةياور يفو

 ْ 0 .(©لسمو يراخبلا هاور

 اذك ْنِم يضْوَح١ ال هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (1) - 7105-01

 نم ضيناو علا نب ربا لسا َنِم ىلخاو ؛ِكسييا َنِماحبر يطأ .موجنلا ُدَدع ةي ةينالا نم هيف ءاذك ىلإ

 . (ادبأَو رر م 0 دبا أمظي ْمَل ؛ٌةَبْرش هنم َبِرَض ْنَم نبل

 'يدوعسملا الإ ؛ تاقث هت هتاورو «يناربطلاو رازبلا هاور

 يندقأو هللا نإ" : ل ل CMe 1f تحتل

 ٍبابُلاك الإ كَ يف كئلوأ ام هللاو : ستخألا نب ديزي لاقف . «باسجب رب افلا نيس يأ نم ةلجبا لد نا
 تال يتازو اطا ومس لا لك عب ءافلأ نيس يندشو دقاا :قو هللا لوسر لاقف .بابّذلا يف ٍبْهْص هصألا

 يف جرخم وهو ر «يعذلا هدرو «مكاحلاو ؛«ريسفتلا» يف يئاسنلا اذكو trey) ًاضيأ يذمرتلا هجرخأ :تلق . )١(
 : )٤۸۳٤(. «ةفيعضلا»

 يف جزخم و تب ريغ هنع وري مل ؛ لوهجم وهو  يدنسلا ليعامسإ دلاو  (ةفيرك يبأ نب نيرا هيف :تلق . ()

 0 0 .(584571/) «ةفيعضلا] *

 ُ EE NAG SS E) جا سد ل حدد قفز
 ا .«يناثلاب ملسمو ؛لوألا ظفللاب يزاخبلا هاور» :(؟ ۲۲١/ ق) يجانلا لاق (5)

 طلخلا يف هكراش دقو: . . .هنم برشي مل.نمو» :هلوق ةحيحصلا بابلا ثيداحأ ىلع ةدايز هطيلاخت نمو «طلتخا ناكو : تلق )0(

 . )1۷٠٠١(. !ةفيعضلا» يف جرخم وهو !اوبذكف !«هدهاوشب نسح» : مهلوقب ةثالثلا ةلهجلا

 نود



 .هديب ريشي .(ٌعَسْوأو «ٌعَسْوأو ء(َناَمَع) ىلإ (َنَدَع) نيب امك» :لاق ؟هللا ين اي َكِضوح ُةَعَس امف : لاق . ؛تايَمَح

 ىلخأو «ِنبَللا نم ًاضايب ٌدشأ» :لاق ؟هللا يبن اي كضوح ٌءام امف :لاق . «ةّضفو بهذ ْنِم ٍناَِمْنَم هيف» :لاق

 .هأدبأ هُهْجو دوسي ْملو «ًادبأ اهدعب أَمَْمَل ةَبرَش هنم برش نم «كشملا ّنِم ةحئار ٌبيطأو ءٍلَسَملا َنِم [ًةقاذم]

 .؟حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو ؛دمحأ هاور

 ٌلوسر اي :لاق سنخألا نب ديزي نأ ؛ةمامأ يبأ نع :لاق :هظفلو ءاهحيحص" يف نابح نباو (حيحص)

 ءام امف :لاق .«ةضفو بهذ ْنِم نبيع هيف َّنإو ؛(َناّمع) ىلإ (َنَدَع) نيب ام» :لاق ؟َكِضْوح ٌةَعس ام هللا

 ْنَم «كْملا َنم ةحئار ٌبيطأو «لسعلا ّنِم ًةقاذم ىلحأو «نّبَللا ّنم ًاضايب دشآ» :لاق ؟هللا يبن اي كِضوح

 0 1 . دبا ههْجو دوسي ْملو ءًادبأ أمظي مل هنم برش

 .ءاملا ليسم وهو :ةدحوم هرخآو ةثلثم ءاث امهنيب ًاعيمج ةلمهملا نيعلاو ميملا حتفب (ِبَمْنَملا)

 يضْوَح ٍرْفُعِل ينإ» : لاق ةَ هللا وسر َّنأ ؛هنع هللا يضر نابوث نعو (حيحص) (۳) "516 - ۲

 ىلإ يماقم نِم» :لاقف ؟هضْرع ْنَع لتشف . ؛هِئلَع ضف ىتح ّياصعب برضأ ءِنَمَيلا لال سالا ٌدوذأ
 ّنم ِهَناَدمَي نابازيم هيف ّتْعَي .ٍلسَملا نم ىلخأو يللا نم ًاضايب ٌُدشأ» :لاقف ؟هبارش نع لسو .«(َّناَمَع)

 .«يقرو نم ُرَخآْلاو بهذ ْنِم امهُدحأ نجلا

 .ملسم هاور

 ُرَمُع ّيلإ ثب :لاق يشبحلا مالس يبأ نع - هححصو  مكاحلاو «هجام نباو يذمرتلا ىورو (حيحص)

 هديربلا يبكْرم يلع نش دقل َنينمؤملا ٌريمأ اي :ثلق هيلإ تلخ الف ءديرّبلا ىلع ُتْلِمُحف «زيزعلادبع ُنْبا

 ول ب ا وج ل و َكيلع قش نأ ٌتْذرأ ام !مالس ابأ اي :لاقف

 نيب ام لثم يضوَح» :لاق ةا هللا لوسر َّنأ ُناِبْوَت ىنئّدح :ُتلقف .هب ينهفاشث ْنأ تخاف «ضْؤوَحلا يف

 نَم «ءامسلا موجن دع هُباوكأو ءِلّسلا ّنِم ىلخأو « .جلدلا ّنم ًاضايب ّدَشَأ ُهؤام ء(عاقلبلا َناَمَع) ىلإ 0

 ءًابايث ٌسْنَُدلا ءًاسوؤر ُتْمَّشلا ؛نيرجاهملا ارق هيلع دورو سانلا لا دبا اهدعب أمظي مل َةبْرَش هنم برش

 كنب ةمطاف :ٍتامّعنملا ٌتْحَكْنُأ دق :ُرَمُع لاقف .«ِدّدشلا ُباوُبَأ مهل حب الو «ِتامگنملا نوحكني ال نيذلا

 ىتح يدَسَج يلي يذلا َيبْوَن الو aT َمَرَجال ءِوَدُملا ُباوبأ يل ثحتفو ؛كلملادبَع

 .؟خنستي

 مهدرطأ :يأ (نميلا لهأل سانلا دوذآ) .هرخؤم وه :فاقلا ناكسإو نيعلا مضب (ضوحلا رْفُع)

 نيغب وه (نابازيم هيف ٌتْعي) . ششرتيو ليسي :يأ ؛ةمجعملا داضلا ديدشتب (ضفري) . نميلا لهآ دريل مهعفدأو

 ءًامئاد ًاعباتتم ًاقفد ءاملا هيف ناقفدي : ليقو «توص هل ًايرج هيف نايرجي : يأ ؛قوف ةانثم ءات مث ةمومضم ةمجعم

 .مهيلع ضوحلا ليسي :يأ )١(
 مكاحلاو هل ظفللاو - )۲٤٤٤( يذمرتلاو (4707) ههجام نبا ننس نم بيوصتلاو !:ينكلو" 54٠(: /5) ةقباسلا ةعبطلا يف ()

 .[شآ 084 /4)



 ا «(ثعشأ) عمج : ةمجعملا نيشلا مضب (ثعّشلا) . عرج دعب ًاعرج ءاملا براشلا تغ : :كلوق نم
 . خبسولا وهو : ننال ماجا :نونلاو لادلا مضب (سْنُدلا) . هرعلش حيرستو لسغو «هسأر نهّدب دهعلا

 امك يضْوَحْا :لاق لكي هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (هريغل ص) (4)_-7515-4
 ءءامسلا موجن لثم هباوكأ «كملا ّنم ًاحير ٌبيطأو «ٍلِسَعلا نم ىلحأو ؛جللا نم هربآ « :(َناَّمَع) و (َّنَدَع) َنيِب
 اي مه نم : :لئاق لاق . «نيرجاهملا ُكيلامص ًادورُو هيلع سانلا وأ هاني متبل امل هل نيج هياضرت نإ
 نوحي الو ُىَدْسلا مهل حف ال «مهبايث ٌةَسْنَّدلا ءْمُهُموَجو ةبحشلا ءمهشوؤر ُهئِعّشلا» :لاق ؟هللا لوسر
 . (ْمُهَل يذلا ّلك نوذخأي الو هلع يذلا لك نوطعُي نيذلا «ٍتامّتنملا

 أ ! . نسح دانسإب دمحأ هاور

 نم ئه :ةدحوم ءاب اهدعب ةلمهملا ءاحلا رسكو ةمجعملا نيشلا حتفب فب (مههوجو ةبحشلا) : هلوق

 .باوبألا مهل حتفتال : يأ (ددسلا مهل حتفت ال) : E ا

 امك يضخ : لاق لل بنلا نع هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ ن نعو (هريغل ص) (0) 556107-60
 ْنم يلع هدر نم ناو ءأدبأ هدعب أمظي مل ةنم برش نم ءءامسلا موجن ٌددع ٌبيواكأ هيف «ًنامع) و (َنَتَع) نیب

 - ٍناطْلْسلا ٌباوبأ ينعي - دملا َنورَضْحَي الو ءٍتامكنملا نوحكب ال مها هسا «مهُسوؤر ٌةَتِعَشلا : : ينا

 . “مهل يذلا لك نوُطُمُي الو «مهيلع يذلا لك نوطعُي نيذلا]

 . تاعباتملا يف نسح هدانسإو «يناربطلا هاور

 . قيربإ وهف موطرخ هل ناک اذإف ءهل موطرخال : :ليقو «هل ةورع ال بوك وهو «بوك عمج :(بيواكألا)

 يئن نيب اما : لاق كلي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (5) - ۳11۸ كحك
 .1(ةئيدملا) و (ًءاعْنَص) نيب امك يضْوَح

 .2(َناَمَع) و (ةئيدملا) نيب ام َّلثم١ :ةياور يفو (حيحص)

 .؛ءامسلا موجن ودعك ةّضفلاو بهذلا قيرابأ هيف ىرثا : ةياور يفو (حيحص)

 .ءامسلا ٍموجُن ودع نِ رك ؤا : ةياور يف داز (حبحص)

 ."امهریغو ملسمو يراخبلا هاور
T4 4¥ف ا :لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) 000 -  

 ا بي «ٌبابق - : لاق هّلظأ  هانّقاح اذإو «٠ يوللا اهؤاَبْصَح اذإو "رفد ةكسم يه اذإف يديب ُتْيرضف

 )1١( «ريبكلا مجعملا نم اهتكردتساو ءلصألا نم تطقس )۸/ ٠  409/047 /15«دئاوزلا عمجما و )۴۳۹۹/1٠١(.

 نبل نم باما و اهلا نيب انك يصرخ رن إل يراخبلا ظفلو ءملسمل اهلك ظافلألا هذه» : هللا همحر ئجانلا لاق قفز
 اجلا موج دلك قيزابا ه3 ذاب . ١

 حيرلا ةبيط : : يأ فرفز . : :

or (يرجت)ت كنك ء(۸۸/۱۷۹/4٤۳) «راتسألا فشك» نم حيحصتلاو ؛«عمجملا# يف اذكو ء : i (4) 

 «ةحيحصلا» رظناو ءرازبلا دنسك حيحص هدنس )5917(. :
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 . ؛قوقشَمب سيل ًايْرَج ٍضْرَألا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةنجلا ةفص» يف رثوكلا ثيداحأ يتأيو  تاعباتملا يف نسح هدانسإو «رازبلا هاور

 لوسر ىلإ يارغا اج لاو نع هللا يشر ئتلسلا دش نب ةع غزا رل )040 YI هاوح

 هيف هللا ينمي م «(ىرّصُب) ىلإ (ءاَمَْص) َنيِب امك وه» :لاقف ؟هنع ُتّدحُت يذلا كضْوَح ام : لاقف ك هللا

 ع صرت لي لاقف . هيلع هللا ْناوُضر ُرَمُع رّيكف :لاق . ؛هيقرط يأ قل نِ رش يرذ ال «عارکب

 ٌعارُكلا هللا يندروي نأ وجرأو هللا ٍليِبس يف نوتوميو «هللا ٍليبس يف نولي نيِذّنا نيرجاهملا ٌءارقف هيلع

 . (هنم برشأف

 . ؛ةحيحصا يف نابح نبأ هاور

 . ملعأ هللاو .؟'انه ريعتسا ؛ةرحلا نم ددمملا فنألا وه : فاكلا مضب (عاركلا)

 :لوقي لو هللا وسر ُتعمس :لاق هنع هللا يضر ةزرب يبأ نعو (حيحص نسح) (4) 71164

 ةّنجلا ن نم نابي "نا اباًرْزم هيف «هلوطک هضْرَع ءِرْهَش ةريسم (ًءاعْنَص) ىلإ (ةَّلْيأ) َّنْيَب امك يضوح ْيَتبحان َنيب ام»

 . «ءامسلا موجُن ٌددع قيرابأ هيف « للا َنِم ُدربأو ءِنبَللا ّنِم ضيبأ «ٍبَّهَذو ترو ْنِم

 «ةزرب يبأ نع - ورمع نب رباج همساو - عزاولا يبأ ةياور نم «هحيحص» يف نابح نباو «يناربطلا هاور

 . .نابح نبال ظفللاو

 يل ّنإ» :لاق يي يبنلا َّنأ ؛هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (هریفل ص) (۱۰)-۳۹۲۲- ۰
 موي اع ءايبنألا رأل يّنإو «موجألا دع هني «ِنبَللا لم ضيبأ «(سدقملا ٍتيب) و (ةبغكلا) َنيِب ام ًاضْوَح
 . «ةمايقلا

 . هنع- يفوعلا وهو  ةيطع نع ايركز ثيدح نم هجام نبا هاور

 ىلع ٌمئاق انآ انيب» :لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ركنم) (۲)- ۲۱۱۷ _- ۱

 رانلا ىلإ :لاق ؟نيأ ىلإ :ثلقف .َمّلِه :لاقف مهنيبو ينيب نم ٌلجر ّجرخ مِهّتْفَرَع اذإ ىتح ؛ٌةرمز اذإ ضوحلا
 اذإ ىتح ءىرخأ ٌةرمز اذإ مث .ىرقهقلا مهرابدأ ىلع [كدعب] اودترا مهنإ :لاقف ؟مهنأش ام :ُتلقف .هللاو

 ؟مهنأش ام : تلق .هللاو رانلا ىلإ :لاق ؟نيأ ىلإ :تلق .َمُلَه : مهل لاقف «مهنيبو ينيب نم ٌلجر َجَرَخ مُهُْفَرَع
 .«معتلا ٍلَمَه لثم الإ مهنم ٌصْلَخي هارأ الف «مهرابدأ ىلع [كدعب] اوُدَّنرا مهنإ : لاق

 نم يراعلا قاسلا قدتسم : منغلاو رقبلا نمو «ناسنإلا نم بعكلا ىلإ ةبكرلا نود ام :(عاركلا) ىنعم لصأ نأ ىلإ انه ريشي )١(

 رهو «عاركلاب ًاهيبشت «ةّرَحلا نم ليطتسم ٌبناج : (عاركلا) و : لاق ثيح « حضوأ «ةياهنلا» يف ريثألا نبا حيضوتو ءمحللا
 .«قاسلا نم ةبكرلا نود ام

 «ناسحإلا» يف امك ءسكعلا باوصلاو: «يازلا ىلع ءارلا ميدقتب ؛نابازرم» :(541/*) ةقباسلا ةعبطلا يف (۲)

NDش] [- 

 .[ش] .«نبللا نم" ۲٠١(: /4) ةيزينملاو ٤٤٤( /) ةقباسلا ةعبطلا يفو (47201) «هجام نبا ننس» يفاذك (۳)
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 : .©”لسمو يراخبلا هاور

YY °وذي امك هنع مانلا ٌدوذأ انأو « ٌضْؤوَحلا يأ يلع در : :لاق ملسملو (حيحص) (11) -  

 يلع نودرت مک ريغ وحال ْتَسِئلاميس ْمُكل ؛ معنا : : لاق ؟انفَْ !هللا يبن اي : اولاق . «هلبإ نع ٍلجرلا ليا لجرلا

 ءيباجضا نِ ءالؤه !ٌبر اي :ٌلوقأف نايل ل

 .2؟كَدْعَب اوثدخأ ام يرذت لهو : لوقيف لَم يّبيجيف

 . .."(اهتلمج ىلإ ةبسّتلاب لبإلا ةّلاضك ليلق يجانلا نأ هانعمو ءاهُئاوَض (معّنلا لَمَم)]

 وهو ٌلوقي لي هللا لوسر ٌُتعمس : ثلاق اهنع هللا يضر ةش ةشئاع نعو (حيحص) (12) - ضاق 3 تل

 يأ : ٌنلوقألف ؛ اجر ينود نمت هللاوف ٠ منم "يلع درب نم ُرظْنأ ضوحلا ىلع يلا : 5
 ا .«مهباقُغأ ىلع َنوعِجْرَي اولاز ام ٍ؛ِكَدْعَب اوثدخأ ام يرذت ال نإ : ٌلوقيف ءيا نمو يم !ٿ

 هریک لااله ي ةييداعتالاو لم او ١

 . ؟؟ليكي ام» : كي هللا وسر لافف تيك رانلا ٌتْركذ :ثلاق اهنعو (فيعض) (۳)- YA هم

 :ًادحأ ٌدحأ ُرُكْذَي الف َنطاوَم ةئالت يف يأ» :لاقف ؟ةمايقلا موي ْمُكيَلهأ نوركذت لهف ُتْيَكِف َرانلا ُتْركذ :ُتلق
 ين مآ عب يف هلاك مني نی ناخب ىلح ١ ؛ِفحّضلا ٍرياطت دنعو «٠ : لمَ مآ هتازيم تخ َمَلَْي ىح ؛نازيملا دنع

 . هًروُجي ىتح ؛ منهج ْيَرْهَظ نيب َمِضْو اذإ طارصلا ٌدنعو «هزهظ ًءارو ْمأ هلامش .
 يرفع نيب ضو نإ | طارصلا ٌدنعو» : لاق هنآ الإ ؛مكاحلاو «ةشئاع نع نبسحلا ةياور نم دواد وبأ هاور

 al ينس بلش يم ءابنب نم اهب اللا لدسي ءارهك كدشو ريك جيلالك لاح : منهج

 .؛ةشئاعو' نسحلا نيب هيف لاسرإ الول ءامهطرش ىلع حيحصا :لاقو .ثيدحلا

ot4موي يل عب نأ قي هللا لوسر تاس : لاق هنع هللا يضر سنآ نعو (حوزحص) (۱۳)- ضل  

 نق : ::تلق .  ؟طارطلا ىلع ينبُلطَت ام ُلَوَأ» :لاق ؟َكبْلُطأ َنْيَأف : :ٌتلق . «ةللا ًءاش نإ عاف انآ» :لاقف. «ةَمايقلا

 دنع ييطاف» دف ارجل تدق ناف :ٌتلق . «نازيملا دنع يبَلطاف» ن ارا ىلع كا مل

 ::ایاملا حدا دم يأ ل يت ؛ ضْوَحلا

 يف يطويسلا هزعي مل لوألاو «ينآلا وهو ءرخآلا ظفللا ٠٠١( /1) اذه دنع أمنإو ءملسم نود يراخبلل ظفللا اذه :تلق (1)
 «ةئالثلا نولفاغلا هبنتي ملا كلذ عمو ءهيبنتلا اذه ىلإ ينقبس دق يجانلا تيأر مث .هدحو يراخبلل الإ ؛ريغصلا عماجلا دئاوزا

 نم ةدايز اهنأ رهاظلاو ؛«ضوحلا ىلع» :هلوق نود ««مئان» :ظفلب اهنإف  'يراخبلا ةياورل فلاخم «مئاق» :هلوق نكل

  يراخبلا نع نيرثكألا ةياور يهو ءركنم «مئان» :هلوق نكل ؛ضوحلا يف ةرتاوثملا ىرخألا ثيداحألا نم اهذخأ «فتصملا

 هنأب لوألا هّجوو «ةمايقلا موي ضوحلا ىلع هّمايق هب دارملاو چرا و هر «كمئاق» : ينهيمشكللو )١١/ ٤۷٤(: ظفاحلا لاق

 ريثكا : : ظفاحلاب هيف لاق نم هداتسإ يفو ؛حيحصتلا عرف ليوأتلا تلق .«ةرخآلا يف هل قيس ام - ايندلا يف - مانملا يف ىأر

 -: ملعأ هللاو . .؟مهيلا :رخآو .كأطخلا :

 .[ش] .لصالا يف وهو « ةقباشلا ةعبطلا نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .[ش] !!«هيلعق : (11414 /۴) ةقباسلا ةعبطلا يفو . :(11944) ؟ملسم خيحص» و (؟4/١١) ةيرينملا يفاذك (۳)

 .هزواجأ ال :يأ .ءانه ةزومهم ريغ ءايلا» : يجاتلا لاق (4)
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 .هريغو «ثعبلا» يف يقهيبلاو . "بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور
 ېدآ نْباب ىَتوُيَف نازيملاب ُلُكَوُم ٌكَلَم» :لاق هعفري سنأ نع يورو (عوضوم) (4) 41١9-6

 اهّدْعِب ىَقْشَي ال ةداعس ٌنالف َدِعَس : قئالخلا حمي ٍتوصب كلم ىدان ؛ نازيم لَن نلف «نازيملا يفك نيب ُفَقوبف
 . ادبآ اهّدعب ُدَعْسَي ال ةّواقش الف َيِقّش : یت قئالخلا ٌعِمْسُي توصب لَم ىدان ؛ هئازيم فح ْنإو .ًادَبأ عمل

 .يقهيبلاو رازبلا هاور

 موي ٌنازيملا ٌمضوي» :لاق لكي يبنلا نع هنع هللا يضر ٌناملس نعو (هريغل ص) (14) 5353-5

 : ىلاعت هللا ٌلوقيف ؟اذه ني نمل !بر اي :ٌةكئالملا لوقتف ءْثَعِسٌول ضرألاو تاوامسلا هيف َنْزُو ولف .ةمايقلا

 . ؛كتدابع َّقَح كاندبع ام !ٌكتاحبس :نولوقيف «يقلخ نم ٌتئش نمل
 .؟«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلا هاور

 ىلع ٌطارصلا ُمّضوي» :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نعو (هريغل ص) (16) 8170
 ؛اهيف يوب ٌكَسْمُمَف ؛اهب ُفطْخَي ران ْنِم ُبيلالك هيلع لرم ةَضَحْدَم ءٍِفَهْرْملا ٍفِيسلا ّدح ّلثم «مئَهَج ِءاوس
 يزبك مث وجني نا كلذ بني الف حيرلاك SE ا ٌعورْضَمو

 ىتح ارش اهيف ّيِقلو ءرانلا ةنَحَول دق ّلجر ًاناسنإ ْمُهَّرخآ ُنوكي مث «٠ لْجرلا يشك مث ءٍلُجرلا ٍلَمَرَك مث «سرقلا
 : هل لاقيف ؟ةّرهلا تر تنأو يّئمأَرْهَتأ !ٌبر أ :ٌلوقيف .ْلَسو ّنَمَت :هل ٌلاقبف «هتّمحر لضم نجلا هللا ُةَلِخدُي
 ١ .هدْعَم هلثمو َتْلأس ام كَل : لاق ئينامألا هب ْتَمَطَقْلا اذإ ىّبح «ُلَسو َّنمَت

 -7] ليوطلا ةريره يبأ ثيدح يف هانعمب مدقتو .هعفر يلصأ يف سيلو «نسح دانسإب يناربطلا هاور

 .[ثيدح ١9 /لصف

 كي هللا لوسر ْثَعمس اهنأ ؛اهنع هللا يضر ةيراصنألا رّشَبُم مأ نعو (حيحص) 5778-4 )۱١(

 ىلب :“تلاق .«اهّتْحَت اوعَياب نيذلا ؛ٌدحأ ةرجشلا "ب ١ N فقيد لعب

 ر : ىلاعت هللا لاق دق" : 26 ئيبلا لاقف (اهدراو الإ مكب نو :ةَصْفَح ةَّصْفَح تلاقف .اهرهتناف ا

 . ؟4ًاييج اهيف نيملاظلا د دن اولا َنيذَلا يجن

 ةثالثلا ةلهجلا امأو .- هنع افعو هللا همحر - ضافولا يواخ هنإف ءهب رتغت الف ««لصوتلا» بحاص غلاب لهجب هفعضو : تلق )0(

 )۲٠۳١(. «ةحيحصلا» رظناو ءًاملاعت هولعأو «ًاديلقت هونسحف

 .(9441) ؛ةحيحصلا» يف هتجرخ رخآ قيرط هل نكل ءرظن هيفو «يبهذلا هقفاوو :تلق ()
 «ثيدحلا ىلع بيوبتلاب ةيوق اهتلصو )0۸1/٤( «كردتسملا» يف يهو «؟بيغرتلا" خست ضعب يف ةدوجوم ةمدن هنتملو]

 :نولوقيف . يِتلَح ْنِم تش ْنَم :لوقيف ؟اذه ىلع زيجت ْنَم :ةكئالملا لوقتف .ىسوملا ّدح لثم طارّصلا عضويو» :اهظفلو
 .[ش] . [؛كتدابع نح كاندَبَع ام كناحبس

 .05419) «ملسم» نم حيحصتلاو ؛(لهأ) :لصألا ()

 نئس؛ و هل ظفللاو )1547(  ؟ملسم حيحصا و 11١( /5) ةيرينملا يف ةداجلا ىلعو !«تلق» ٤٤١(: /۳) ةقباسلا ةعبطلا يف 20
 .[ش] .-(8583) «هجام نبا
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 .هجام نباو ملسم هاور

o4اهلُدَي ال :انُضْمَب لاقف «دورؤلا يف انهه اُفلَتخا : لاف يدش يبأ نعو (فيض) (0)+  

 افلا اإ : هل تلقف «هللادبع َّنْب َرباج تی . ارقا نيذلا هللا يجني مئ ًاميمج اهتولځذي : انّضعي لاقو ءنمؤم

 هذا ىلإ هْيَعَبْطأِب ىوهاف ءًاعيمج اهَنولُخْدَي :انضعب لاقو :iY انضْعب لاقف ء[دورولا] كلذ يف

 رکا ءاهَلَحَد الإ ر جاف الو ب ىقنَي ال «لوخدلا ُدورولا» :لوقي كي هللا لوسر تغمس ْنُكأ مَ نإ اتص :لاقو
 مث هزت جيجُش - منَهَجِل ل وأ را نإ یک ماریا ىلع كاك امك امالسو ًدزب سولا ىلع

 . ؛[ًاتنج اهيف] َنيملاظلا ُدَّدَيو اوقّنا َنيذلا هللا يجني

 . قا دانسإي يقهيلاو «تاقث هتاورو ءدمحأ هاور

 ًاميضاو ةجاور نب هللادبع ناك : لاق مزاح يبأ نبا وه - سيق نعو (فيعض رثأ) ٠-70-91١١(

 لوق ثزكذ ين : لاق «ُتْبَكَبف يكبت َكئيأر :ثلاق ؟كيكتُي ام : :لاقف ترم ٍتَكبف «ىكبف هتأرما رجح يف هار

 ؟ال مآ اهنم وجنأ يرذآ الو «اهّدراو الإ مكن ناو : ىلاعت هللا

 , "لاق اذك . «امهطرش ىلع حيخضا : لاقو مكاحلا هاور

 : ال هللا وسر لاق :الاق امهنع هللا يضر ةريره يبأو ةفيذح نجو (حيحص) (۱۷)- ضنك < كحل

 0 «هل ٌنّدؤُيو ٌموقيف لڳ ًادمحم َنونأيف» :الاق نأ .ىلإ:ثيدحلا زكذف «َسانلا و

 يش يآ !يّمأو تنأ يباب :ٌتلق :لاق . «قزبلاك مكا ؤميف ءآلامشو ًانيمي ٍطارصلا يىتَج بج ناموقتف ءمحّولاو

 شو ءريَطلا ٌرمك مث جرا مك مل يع ةقزط يف عجزت و فيك قبلا ىلإ اؤرت ملا : لاق ؟قربلا ٌرمك
 ءدابعلا لامعا رجعت ىتح «مّلس مّلس بر : لوقي طارصلا ىلع م مبا هلك مکین ءمهلامغأ مهب ير ءلاجرلا

 ثريا ْنَم خاب ةرومأم ٌةقّلَعُم بيلالك طارصلا يتاح يفو : لاق ًافْحر الإ َريسلا عيطتشب الف ٌلجرلا َءيجَي ىتح

 . فير نوعي مَرَّ ديب ةريره يبأ سفت يذلاو ءرانلا يف ٌشودعَمو «جان سود ءهب

 .هللا ءاش نإ «ةعافشلا» يف همامتب يتأيو :«ملسم هاور.

 ةحكًظارصلاو» ؛ هيفو زو «[هیف ثيدح رخآ] «رشحلا» يف [لصف م او نبأ تاج مو عما

 َرْمَي ْنَم مهنمو ءٍبَكْوَكلا ضاضقلاك ومي ْنَم مهنمف ءمهرون رذق ىلع َنوُوُمَيف :لاق لرم ٌضْحَد فيلا

 ىتح «مهلامغأ ِرذِق ىلع نوثميف ءّالَمَر لُمريو «لُجرلا شك ُب نم مهنبو «حيرلاك رمی ْنَم مهنمو ءِفْرَطلاك
 . «زانلا ةبناوج ٌبيصتف لر ُنّلَعَتو لْجر وختو دي لَو دي رَت ؛همدق ماهنإ ىلع هون يذلا رمي

 .هل ظفللاو «مکاخلاو «يناربطلاو ايندلا يبأ نبا ءاوز

 «نابحب نبا ريغ هقثوي ملو U ا رعد SSE AA :تلق ()

 ا هل نزو ال امم ةثالثلا نيسحتف . «بيرغ ثيدح# :ريثك نبا لاقو . «لوهجم» :يبهذلا لاق كلذلو

 , 0759 /6) «دنسملا» نم اهتححصف «  ةلهجلا اهزقأ  ةريثك

 . مزاح يبأ نب سيق هكردي ملف ؛ةتؤم ةوزغ يف دهشتسا ةحاور نب هللادبع نإف « «عطقنم هنأ ىلإ ريشي (۲)
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 : لاق بيسملا نغ ملسم طرش ىلع هنأ ركذ دانسإب ًاضيأ مكاحلا یورو (حيحص) (18) - ۳۹۳۰ - ۰
 :لاق كي هللا لوسر َّنأ مُهَئَدَح وعم ّنْبا َّنأ ينث دثّدحف ؟(اهذراو الإ | کنم ناول :ىلاعت هلوق نع هرم م ٌتلأس

 0 مث ءسرّقلا ٍرْضُحك مث .حبرلا ٌرمك مث ءِقزَبلا حملك مهّلأو ا ا «رانلا ٌسانلا لك

 مث «لجلا دك مث ؛ِهِلْخَر يف ٍبكارلاك
 يفرح ُلثم هج ب ىلع ًآارصلا» a و 11 1۲

 دحاولا بالكلاب دخول هاو هديب يسفن يذلاو .نوفطتخيف ٌسانلا ُهبكْريَف ءُكَسَحلاو ُبيلالكلا ِهِئَتبْنجِب «فيسلا

 . هَرَضْمو ةعيبر ْنِم دبكأ
 .افبآ ريمع نب ديبع ىلع ًافوقومو «ًالسرم يقهيبلا هاور

IY o1لجر ىف : هلا لوسر لاق :لاق هتم هللا يضر ةريره يبأ نعز (حيحص) (11) -  
 e :لوقيف «ِنْبا ريخ :لوقيف ؟كل تنك نْبا يأ !تَبأ اي : :ٌلوقيف ةّمايقلا موي هابأ
 اي :لوقيف :َقْلَخلا "ضرع وهو ؛ ىلاعت هللا ياب ىتح قن م زاب خايف «يترزأب ٌذَخ : ٌلوقيف معن

 : لاق .ينيِزخُت ال نأ ينتذَعو كاف ؛يعم يبأو !ٌبر ٰيآ :ٌلوقيف .ٌتنش نجلا باوبآ يأ ْنِم م لح | يدْبَع

 . «َكتَّرِعو ال :ٌلوقيف ؟َوُه َكوبأ !يدْبَع اي :هللا ُلوقيف .هفأب ٌدخأيف نرالا يف يوؤيف ءا ابل هللا خشيت
 . «جلسم طرش ىلع حيحص) : :لاقو «مكاحلا هاور

 .هوحنب ةصقلا ركذف «هَرّرآ هابأ ٌميهاربإ ىقّلي» :لاق هنأ الإ !يراخبلا يف وهو
 (اهريغو ةعافشلا يف لصف) 6

 نع رُخأتم طارصلا عضو نأل ؛طارصلا ركذ ىلغ ةعافشلا ركذ مدقي نأ ىلوألا ناك» :(ظفاحلا لاق)
 .«ناعتسملا هللاو . ءالمإلا یت قفتا اذكه نكلو «يه ثيح نم ةماعلا ةعافشلا يف“ "نذإلا

 وس َلأس ئبن لك» : 4 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع(حيحص) (۱)- ۳۹۴۲ -
 .«يتمأل ٌةعافش ينوغَد ثابتا ينو «هتأل اهاعد دق ةد ين لكل - :لاق وأ -

 . ملسمو يراخبلا هاور

 I يحل موو RT نر
 مَمألا يف قبس امك لجو رع هللا نم كلذ قبسو e ا ا

 هاورا )۳۲۹/٤(: ةثالثلا نيقلعملا لوق امأو ؛«ثعبلا# نم عبطي مل يذلا مسقلا يف هنأ رهاظلا ؛«بعشلا» يف هرأ مل : تلق 0(
 ثيدح يف هدلع اذه نإف !مهييذاكأو مهسيلدت نم رهف :«فيعض دانسإ اذه :لاقو (۷) «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا
 دحك طارصلا#ةلمج نأ هنم ذخؤيو :(441) ثيدحلا تحت «ةحيحصلا» يف جرخم وهو ؛بيلالكلا ةلمج هيف سيل سنأل
 50 قرطلا عومجمب ةحيحص «فيسلا

 ,(000ر595) ؟حتفلا» و ,(4۷ /11/1) (رازبلا) اذكو :(084 )٤/ ؛كردتسملا» نم بيوصتلاو «(قلخلا ضعب) : لصألا قفز
 دنع طارصلا عضو نأل# 5١[(: /۳) ةقباسلا ةعبطلا يفو «باوصلا وهو ؛تاعبطلا رئاسو (؟17/4) ةيرينملا يف اذك ()

 .«نذإلا
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 داتسإ ححصو ««ثعبلا» يف يقهيبلا هاور

TIYE o11ءَ ماع ل هلا لوس لأ : :امهنع هللا يضر وِرمَع نب هللادبع نعو (نسح) (۳) -  

 دقلا مهل اقف لإ رَصْفاو ىلص ىنح هئوسرخب ياحصأ نی لاج عمتجاف ؛ «يُلَصُي ٍلبللا َّنِم ماق كوبت

 ُلَسْرُي مّن يلب ْنَم ناكو ؛ةَماع مهّلك سانلا ىلإ ثلسزأف انأ انآ «يلبق ّدَحآ ٌنُهبطْمَأ ام ًانَح ةا ثيطغأ

 منانا يل تلو ءاًابخز] هنم ءىلَُل هش ٌةريسم نيبو ينيب ناك ولو بولا و دملا ىلع ُتصُنو هيف ىلإ

 يِنَكَردأ امنبأ ؛ًاروهطو دجاسم ضرألا يل لوجو ءاهتوقرْحَي اوناكو ءاهلخأ َنومَظعي يبق ْنَم ناكو ءايلكآ

 يه ةسماخلاو «هعَِبو مهيئانك يف نوُلَصُب اوناك امّنإ «كلذ َنومّظعي يلب ْنَم ناكو ؛ُتيَلِصو تخشمت ٌءالصل

 هلإ ال نا ٍبِهَش ْنَملو ءْمُكَل يهف «ةمايقلا موي ىلإ يتلأسم ُتْرَخأف « لاس دق ين لكن ؛لَس : : يل ليق ؟يه ام

 هللا الإ

 . حيحص دانسإب دمحأ هاور ٠

 ٍدفو يف ُتْقلَطلا لعدن ير دع نا صراعا (هریغل ص) (4) ۔ ۷ ۳۹۲١

 ام يح انجرح مف بهي خل يلو مانيلا ضب سالا يف امد «بايلاب انختاف فانْيَتأف يي هللا لوسر ىلإ

 كلمك ًاكْلُم كبر َتْلأس الأ !هللا لوسر اي :اّنم ئم لئأق لاقف يلع لي لج ني انبلإ ٌبحأ سانلا يف ناك

 الإ ببن َْعبَي ْمَل هللا َّنإ «َنامِئَلْس كلم ْنِم َّلَضْفآ هللا دنع ْمُحِبحاصل َلملَم» :لاق ٌمُت َكحَّضن :لاق ؟َناميلس

 هللا َّنإف ءاهب اوكلمأف ٤ مَع ْذإ همؤق ىلع اهي اعد نم مهنمو ءاهيطغأف اينُ اهدنا نم ْمُهْنم ةَوْعَد ءاطعأ

 اا ل

 "يج دانسإب رازبلاو يئاربطلا هاور

 ًاسْنَح ُتيِطْعَأ» : هللا ٌلوسر لاق : لاق نع هلا يضر ف يآ نعو (هريغل ص) (0) م1
PENTءيلْبَق ناك بنل لج ْمَلو «مئانغلا يل ْثّلجَأو ؛ًادجشمو اروهط ضرألا يل ْتَلِعْج :  

 يتتأ نيان يهو ؛ةقافشلا ثبطغأو «ةوشاو را لك ىلإ كني بو «يڙادع ىلع رُهَش ةَريسم ٍبغولاب ٌتْرِصُتو
 ا ' .«ائيش هللاب كرب ال ْنَم

 تا ةريثك عونلا اذه نم ثيداحألاو .ًاعاطقنا هيف نأ الإ ؛ديج هدانسإو «رازبلا هاور

 : 3 ۰ .اهريغو

 لوس عم انْرَقاس :لاق هنع هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع نعو (هريغل ص) () "38/8

 عّضو الإ باد ِرَكْسَملا يف سيَ اذإف ءُتْمّق ؛مونلا ينئأي ملف يانبع تقرأ ٍليَللا يف ناك اذإ ىتح ارس ةا هللا

 ؛حيضأ ىتح يلا هلالفلف ل هللا وسر يآ :ٌتلقف ءيشت يف ءْيش لك و راو «ضرألا ىلإ هّدخ

 يف جزخم رهو ءامهزيغو ؛ةةنسلا» يف مصاع يبآ نباو لب «مكاحلا هخيشك هنم ةقبط ىلعأ وه نم هاور دق :تلق )١(

 . : . )۱٤٤١( «ةحيحصلا»

 . ۳۹۲۳-۳۹٤/ ۸۲٤( /۲) «ةلسلا» يف مصاع يبآ نباو :تلق (۲)
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 ُنْب ةَديَبَع وبأ وه اذإف ءداوسلا كلذ ُتْمَمَيتف ءداوَسِب انآ اذإف ءركْسَعلا ّنِم تجر خ ىتح َلاجْلا ُلَّلَخَتأ ُتْجرخف

 وديع ريغ م صب نح ااف ءامگجرغا يذلا :ثلفف ؟كَجيرخأ يدا ام :يل الاف لج نب ُداعمو حاّرجلا

 دبع وبأ انهه» د هللا لوسر لاقف «جايرلا '"'فيفَح فيفحو لحل يوك هيف عَن نحن اذإف ٠ ءةَّضِيَملا ىلإ انيَشمف
 عت : :انلق .1؟كلام نب فوعو» :لاق . .معن :انلق .0؟ٍلبَج نب ٌداعمو» :لاق .معن :انلق .2؟حارجلا نبا

 امب مكر الأ» : لاقف «هلځر ىلإ حجر ىتح ٍءْيَش نع انان الو ءِءْيَش ْنَع لاش ال ال هللا لوسر انبلإ جرخف

 الو باسح ريغب ةّنجلا ينمأ "يث لحي ْنأ ّنبب ينرّيَخ» : لاق !هللا لوسر اي ىلب :انلق .؛؟ًافنآ يّبر ينرّيَخ

 ٌلوسر اي :ًاعيمج انلق .«ةَعافشلا ٌتْرَتْخا» :لاق ؟َتتْخا يذلا ام !هللا لوسر اي :انلق .«ةَعافّشلا نيبو «باذع

 .«ملسم لكل يتّمافش ٌنإ : لاق . َكِتَعافش لهأ ْنِم انْلَمْجا !هللا
 نب ذاعم (نيلجرلا) هدنع نأ الإ ؛هوحنب «هحيحصا يف نابح نباو ءديج اهدحأ ديناسأب يناربطلا هاور

 .فورعملا وهو «يناربطلا تاياور ضعب يف كلذك وهو «ىسوم وبأو لبج

 يتلزنم تفرع دق !هللا وسر اي يّمأو َتْنَأ يباب :ذاعم لاقف :هئيدح يف نابح نبا لاقو (حيحص)

 الاون نخر نأ كفره دق هللا لوسر اي :ىتوموبآو كلام نب كوع لاق مهم تن لاق . مهتم يتلا

 كيبنلا لاقف . موقلا ىلإ انيهتناف . لاق .؛ْمُهْنم امّتْنَأ» :لاق .مهنم انْلَمْجاَف «هلوسرو هللاب مون انيرارذو انيلهأو

 لاقف .«ةَعافشلا ترتخاف ءَةَعافَّشلا نيبو ةَّنجلا يتّتَأ ففصن َلْحَدُي ْنأ نيب ينرّيخف ءيّبر ْنِم تآ يناتأ» : هلك
 : لي هللا وسر لاقف « ْمّلكتي مل ًادحأ َّنأك ىتح اوتّصْنأَف . «اوتِصْنأ» :لاقف .مهنم انلَمْجا | هللا لوسر اي :ٌموقلا

 . ايش هللاب كري ال تام ْنمل ّيه»

 َرْشَع رح ةمايقلا موي ٌسسمشلا ىطعُت» :لاق هنع هللا يضر ناملس نعو (حيحص) (۷) 5588-8776
 َتنأ !هللا ّيبن اي :نولوقيف ةا ّيبنلا نوتأيف» :لاق «ثيدحلا ركذف :لاق . «سانلا مجامّج ْنِم ىندُ ّمُن «َنينس

 :ٌلوقيف . كّبر ىلإ انل ْعَفْشاَف «هيف نحن ام ىرت دقو ءرّخأت امو َكبنذ ْنِم مق ام كل رّمغو «كل هللا تف يذلا

 رنج بم نيبال يف لتي داو ولا باب ىلإ يهتني ىتح سانلا نیب سوچی جربخيف «مکبحاص انآ

 ْعَنْرا :ىتانيف «ٌدجسيف لجو رع هللا يدي َنيب موق ىتح هل ځتفيف ٌدَّمحُم ٌدمحُم :ٌلوقيف ؟اذه ْنَم :لوقيف ءّبابلا
 . ؟ةومحملا ٌماقملا كلذف ْمَفَشُت ْعَمْشاو طعن لس ءكسأر

 . حيحص دانسإب يناربطلا هاور

 ٌمئاقل يّنإ) :لاق ل هللا لوسر ينثدح :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۸) 7584-09

 :-لاق وأ  َنولأسي !ٌدّمحم اي كنَءاج دق ًءايبنألا هذه :لاقف :لاق .مالسلا هيلع ىسيع َءاج ْذإ ءرُبعَت يّمَأ رظَتنأ

 . ١١۷١( /9۸/1۸) «يناربطلا مجعم» نم بيوصتلاو ؛[*قيفختوا] : 0774/٠١ ؟عمجملا» يفو «(قيفخو) :لصألا 2000

 وهو (ةلاضف نب جَّرَق) هيف ءركنم وهف ؛كاذ وأ اذه ناك ءاوسو ؛(ثلث) :؛مجعملا# يفو ءًاضيأ ؛عمجملا»و لصألا اذك ()

 يبأ نبال «ةنسلا» رظناف .اهريغو ةيتآلا نابح نبا ةياور يف امك (يتمأ فصن) : قرط نم ةصقلا هذه يف ظوفحملاو «فيعض

 )514/١١-001070. «عمجملا» و 157(2و175و177و115/18) «ريبكلا مجعملا" و ؛(لالظلا.-591584/1) مصاع

 !ةثالثلا ةلهجلا كلذ نع لفغو
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 يف نوم ٌقلَحلاَف يف مه ام مَع ؛ءاشي ُثيح ىلإ ملا عنج نيب رقي نأ هللا وعدت كيلإ وعمي
 ؛كيلإ ٌمِجْرأ ىتح ْرظَنْلا !ىسيعااي : لاق“ .توملا اّشّمتيف ٌرفاكلا امأو ءةَمْكَّرلاك هيلع وهف ٌنِمؤملا امآف «يقرَعلا

 ىلإ هللا ىحوأف ٠ «لّبرم بن الو ءىفطضم كلم قلي ْمَل ام َيِقَلَف «شرعلا تحت ماقف إل هللا يبن َبهذو : :لاق
 يف ٌتعّفَشف :لاق' . عشت خَفشاو ءةَطْمُت لَم .كسأر قرا : هل لقف دّمحم ىلإ ْبَهْذا نأ :ٌُمالسلا هيلع َليزبج
 ُتْمَقُش الإ ًاماقم هيف ٌموقأ الف يّبر ىلع ُهَدرنأ ُتلز امف :لاق < ًادحاو ًاناسنإ نيعستو ةعسن لك ْنِم جرخأ ْنأ يتم
 ءاصييخُ ادخار اوي هلا الإ لإ ال نأ ةه نم هلا يح ني كيث نم لإ : لاق نأ كلذ نِي هللإ يناطغأ ىتح
 أ ١ . كلذ ىلع تامو

 .«حيحصلا» يف:مهب ٌحتحم هتاورو ؛دمحأ هأور

Pf o4لاق لاق'امهنع هللا يضر يصاغلا نب ورمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (4) -  
 ىلع اوورخاو هللا اوصص امب هللا الإ مدد يصخي ال ن رانا ةلبقلا له لما ن م لخديلا : الگ هللا لوسر
 قرا: يل ناجي اقل بع لا رجب اياد لجيل د «هتعاط اوفلاخو «هتیصعم
 0 هش عَمْشاو قطعت لسو كسار

 .٠ نسح دانسإب «ريغصلا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 000 تق هي هللا ٌلوسر تلأش : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (رکنم) (1) - ل
 كلذ نع ياب ْنَم لوا كنا تَنَ دقل !وديب دمحم نت يذلاو» :لاق ؟ةَعافّشلا يف َكّبَر كيلإ دَر اذام !هللا
 ةّنجلا ٍباوبأ ىلع ''؟مهْفاصقلا نم م يني امل هديب دمحم سن يذلاو مهلا ىلع َكِصْرِح نِ تيار ال يتم نم
 دي هللا وسر ادئحم لاو ءاصلخم هلل الإ لإ ذأ دوش ن ينعاغدو هَل يمافش امت نم يدنع مقا

 .«هلاسل هُيلقو «هّبلق هثأسل

 . (ةحنيحلص» يف نابح نياو «دمحأ هاور

 تاذ للا لوسر حبضأ :لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نعو (نسح) ۲ )3541-4
 ىَلَص یتج هتاكم سّلجو لک هللا ُلوسر كص ىحّضلا نِ ّناك اذإ ىتح «سّلج مث ءةادغلا ىَّلصف م
 يبألا سانلا لاقف . هلْهأ ىلإ ماق مث ث «ةرخآلا ًءاشهلا یلص ىنح < ملكتي ال كلذ لك .برغملاو رصملاو ىلوألا
 وهام يلع ضرع ؛ ؛ معنا: : لاقف ؟أط هني مل نبش ويلا عنص لاش ام هلا وسر لص : هنع هللا يضر ركب

 ُقرَمْلاو مالنلا هيلع َمدآ ىلإ اوقلطْلا ىتح ا ا ل
 يذلا لد تيل دق :لاقف . كبر ىلإ انل حشا ءهللا ٌكافطْصا ءرشبلا وبأ نأ !ٌمدآ اي :اولاقف ؛مُهمِجلُي داكي
 ىلع َنارْمع 57 ميهاربإ لاو ًاحوُنو مآ یفطضا هللا َّنإ» جون ىلإ ؛ مكيبأ دعب مكيبأ ىلإ اوقلطنا 3

 كل ٌباجتْساو هللا َكلافطْصا هن ؛ كبر ىلإ انل ْعَقْشا :نولوقيف السلا هيلع جون ىلإ َنوقلطنيف . .4َنيمّلاعلا

 خستلإ رثكأ يقو «ةدنسملا» نم تيثملاو.٠(مهضاضقنا) :لصالا ناكو :مهتعفدو مهتمحز نم : يأ ؛ةلمهملا داصلاو فاقلاب 2)٠
 : .«بيغزلا قيلعتلا» يف امك ؛ةفلاخمو ةلاهج هدانسإ يفو . ىنعملل ليحم': يجانلا لاق امك وهو ؛(مهضاضفنا) .
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 هللا ناف ؛ميهاربإ ىلإ | اوقلّطناف ءيدنع ْمُكاذ سيل : ٌلوقيف . رايد نيرفاكلا َنِم ٍضْرألا ىلع دب ملف ؛كئاعذ يف

 [دق] هللا ناف ؛ ىسوم ىلإ اوقِطناف «يدنع ْمُكاذ سيل :لوقيف يف مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ نوقلطنيف .اليلخ ُهَّدَحّنا

 ؛ميرم نبا ىسيع ىلإ اوقلطْلا كلو «يدنع ْمُكاذ سيل :ُلوقيف ٌمالسلا هيلع ىسوم ىلإ َنوقِلطْنيف .ًاميلكت همّلك
 ِدَلَو دیس ىلإ اوقلطنا نكلو «يدنع ْمُكاَذ سيل : ىسيع لوقیف «یتوملا يبحيو «صربألاو همكألا ٌءىرْبُي ناك هلق

 نوقلطنيف :لاق . مكبر ىلإ مكل ْعَْشلف دمحم ىلإ اوقلطناف دم ةمايقلا موي ضرألا هنع ُقَشْنَت ْنَم ُلَوأ هاف ؛مدآ
 دق ًادجاس ريف لیربج هب قطني :لاق .ةّنجلاب هْرَشبو ءهل نذا : لوقيف هّبر ٌليربج يتأيف «ليربج يقآو ؛ّيلإ

 َرظن اذإف ةَسأر عقريف . . فَ قشر ٠ عمن لقو كار زا است اي: ىلاعتو كرابت هللا لوقي مث « «ةَعمج

 عقيل ٌبَهذيف . . فَ غقْشاو ءْعَمت ت لقو ءَّك َكَسْأر قرا !ًدّمحم اي : لوقبف «ىرْخُأ ةعمُج َرْدَق ًادجاس رخ هّبر ىلإ
 !ُبر يأ :لوقيف ءطَق ٍرشَب ىلع حختفي مل ام ءاعدلا ّنِم هيلع هللا ٌحَتفيو .2"ةيمْبَضب ٌليربج خايف «ًادجاس

 رثكأ ضرخلا لع ديل لإ يتح رخن الو ةمايلا موب ضزألا هنج شت نم وأو رف الو مدا دلو كيس 1
 هعم يلا ٌءيجيف يجف ءءايبنألا اوعْدا :لاقي مث «نوعفشيف «نيقيدصلا اوعذا : لاقي مث ءو (ةاعئصا نيب ام

 ٰنَميف نوعقشيف ٌءادهُشلا اوعأا : لاقي مث ءّدحأ هعم [سيل] بلاو ٌّنسلاو ةسخلا ةع بلاو ءةباصملا

 يب ٌكِرْشُي ال ناك ْنَم يج اولخذأ «نيمحارلا ْمَحْرأ انأ : العو لج هللا ٌلوقي كلذ ًءادهشلا ِتلّمف اذإف ءاودارأ

 رانلا يف نودجيف ؟طقًاريخ لمع دحأ نم هيف له ؛رانلا يف اورا : : ىلاعت هللا لوقي مث . ةّنجلا نولخديف :ًائْيش

 اوحّمْسا : هللا لوقيف < ء عِيبلا يف يف ّمانلا حماسأ تنك يأ ريغ ءال :لوقيف ؟ّطق ًاريخ َتْلَمع له : هل لاقيف ءالجر

 ين ريغ ءال :لوقيف ؟طق اربخ تلمع له : هل لاقيف را رانلا نم جرخُي مث . . يديبَع ىلإ "”جامشسإك يدبعل
 رخَبلا ىلإ يب اوبل لكلا للم تنك اذإ ىتح ,ينونسطا مث د رانلاب ينوقرأف ثم اذإ :يدلو ٌترمآ تنك

 كل ناف ؛ِكِلَم ظا كلم ىلإ زنا : لوقف . كيقاخم ْنِم : لاق ؟كلذ َتْلعف َمِل : : هللا لاقف «حبرلا يف ينوُرذف

 .«ىحضلا َّنِم هنم ُتْكِحض يذلا كلذف ؟ُكِلَملا ٌتنأو يب رَت مل : لوقيف «هلاثمأ ةرشعو ُهَلثم

 اذه :- ميهاربإ نبا ينعي -قاحسإ لاق» :لاقو «هحيحص» يف نابح نباو «ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ هاور
 وبأو "دوعسم وبأو ةفيذح مهنم ءاذه وحن كيو يبنلا نع ةَّدِع ثيدحلا اذه ىوَر دقو .ثيدحلا فرشأ نم

 . ىهتنا «مهريغو ةريره
 ىلإ نيرشعلا وأ ةرشعلا نيب ام يه :ليقو . شفخألا هلاق .هل دحاو ال ةعامجلا :نيعلا رسكب (ةباصعلا)

 .نيعبرألا

 لكل نإ : ءالي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (؟)- 7١١4-6

 )١( اهالعأ نم دضعلا فصن ىلإ طبإلا نيب ام وهو :(عبّضلا) ةينثت .
 . ةءاخسو مرك نع ىطعأو داج اذإ حمسأو حمس :لاقي «حامسلا يف ةغل (حامسإلا)» : «ةياهنلا» يف (۲)

 ىضم دقف ء(دوعسم نبا) باو.هلا نأ تيأرل كلذ الولو :(؟58) ؛نابح نبا دئاوز يف نآمظلا دراوم يف اذكو .لصالا اذك (۳)

 هنع لفغ امنيب «هلل دمحلاف .«ناسحإلا" يف امل ًاقفاوم هتيأر نيح يأرلا باوص نم ُثدكأت مث ء(۲) لصفلا رخآ هوحنب هثيدح
 ٠ !ةثالثلا ةلهجلا هنع لفغي نأ ىلوألابف !اهريغو ةسسؤملا ةعبط هدراوملا ىلع نوقلعملا
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 لوقف : لاق 4 يمألا ٌيبنلا نيأ : : يذاني دانم ُءيجيف ءاهرونأو اهلوطأ ىلَعَل ينإو ءرون نم ًاربنم ةمايقلا موي يبن

 ا دمحم زن : :لاق ؟ئيبرعلا ٌّيمألا ٌئيبنلا ني : لوقيف يناثلا عجربف ؟َليمَأ اني ىلإ مآ بن انک : ءايبنألا

 . معن :لوقيف ف ؟هيلإ لأ دقّوأ :لاقيف .ٌدمحأ وأ دمحم :لوقيف .؟ْنَم :لوقيف «هعرقيف ةنجلا باب ّينأي ىتح

 ماحب هُمْ «ًادجاس هلل ٌرخيف «هلبق ءيشل ىلجتي الو «ىلاعتو كرابق ٌبرلا هل ىلجتيف «لخديف هل ٌحتفيف

 ملكت .ٌكَسآر ْعَقرا !ٌدمحم اي :هل ٌلاقيف هّدعب ناك نمم ٌدحأأ اهب هدمحي نلو «هلبق ناك نمم ّدحأ اهب هذمحي مل

 | ثيدحلا ركذف ّفَشُت عفشاو ءْعَمْسُ مست

 .؟”«هحيحص# يف نابح نبا هاور

 : لك هللا ٌلوسر لاق : الات امهنع هلا يضر ةريره يبأو ةفيذح نحو (عيجص) -)١1( نوي يش كاوا

 !انابأ : : نولوقيف مآ نوتأیف ةلجلا مهل فزت ىتح نونمؤملا موقيف : لاق «َسانلا ىلاعتو كرابت هللا عیجی»

 يبتلا ىلإ !وبَمْذا «كلذ بحاصب تسل ؟مكيبأ ٌةئيطخ الإ نجلا ّنِم مكَجرخأ لهو :ٌلوقيف '.ةّنجلا انل حْفَتْسا

 ىلإ اودَمْعا ءًءارو َءارو ْنِم ًاليلخ بنك امنإ «كلذ بحاصب تسل : : ميهارْبإ لوقف : لاق : هللا ليلخ ""ميهاربإ

 هللا ةّملك ىسيع ىلإ اوبَمْذا «كلذ بحاصب تسل : ٌلوقيف «یسوم نوتأيف !: لاق . ًاميلكت هللا ُهمَّلك يذلا ىسوم

 ءمحّرلاو ةئامألا لسرتو «هل ْنَدويف ؛موقيف ادّيحم نوتأيف .كلذ اص تسل : یسیع ٌلوقيف «هخ ورو

 : لاق ؟قربلاك ٍءٰيش يأ !يمأو يباب : : تلق :لاق . «قْربلاك مكا ٌرميف ءًالامشو ًائيمي طارّصلا يتبنَج ناموقيف

E0 .مهلامعأ مهب يرجت «لاجرلا شو ٍربطلا ٌرمك مث  

 الإ ريسلا ٌعيطتسي الف لاجرلا َءيجي ىتح هوابعلا لامع رجعت ىتح مّلَس مّلس بر :ٌلوقي طارصلا ىلع م

 يف شودکمو 5 ٌشودخمف هب تر نم اب ةرومأم ٌةقَلعم بيلالك طارصلا يئاح يفو :لاق . افخر

 . ًافيرخ نوعبسل منهج رمد َّنإ هديب ةريره يبأ لفن يذّلاو . رانلا
 : . [ٹیدح ۱٣ /لصف -4 ىضم] . ملسم هاور

 ديعس يبأ نغو ((ٍفيعض) (۳)- ۲٠۱۵ وهف تافوقعملا نيب ام ادع (هریغلاص)) (17) 5438 5790
 ءٌرْخف الو دْمحلا ُءاول يديبو رف الو تالا مد دلو اا راو كلا لور لاق لاق يدلنا يضر

 لسانلا ٌعزفيف :لاقآ رشف الو ضرألا هنع قص ْنَم ُلَّوأ انأو « يئاول تحن الإ هاوس ْنَمف مدآ ٍذئَمو يبن ْنِم امو

 لاق :ناعدج نبا لاق -«مهعم م قلطنأف «ينوتأيف» :لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف ءامدآ نوتأيف «تاعزف ثالث

 :لاقيف e :لاقيف] "يقينا ملا باب قلب ا لاق ی هش

a 

 تيفخإ «ًادجن يبهذلا هبرغتسا كلذلو ؛رخآ يف ثيدح لوخدو «ةرهاظ ةراكن نتملا يفو «فعض هيف وار هدانسإ يف : تلق )١(

 نيخيشلل هازعف - ةلابإ ! ىلع ًافغض  دازؤ !هداتسإ نسحف (ةسسؤملا )١١/ ٤١١ «ناسحإلا» ىلع قلعملا .ىلع ةراكتلا

 : . (۳۳۹ )٤/ ةثالثلا ةلهجلا هدلقو !!تمصو

 .[ش] .«میهازبإ ينبا» )١40(: ؛ملسم حیحص» يف . (۳)

 دهارش هل اهادع امو ؛فیعضلا نم يهق ءركنيام هيف لب ءادهاش اهل دجأ مل ثيدحلا يف [نيتفوقعم نيب يتلا لمجلا] (۳)

 , !ءانشتسا نود ًاقلطم هونسحف ةلهجلا امأو )۲٠۲۷(. «درارملا» وأ (51/1١و ١517١0 ) «ةحيحصلا» رظناف

TT 



 : يل ٌلاقيف ءِدْمَحلاو ءانثلا َنَم هللا ينُمِهليف «ًادجاس وخاف [2١ ًابحرم :نولوقيف نوبحربو ېل نوحتفيف ؛دمحم
 ْنأ ىسع» :هللا لاق يذلا ٌدومحملا ٌُماقملا وهو ؛َكلوقل ْعَمْسُي لقو «ْعَفَشُت عفشاو ءُهَطْعَت ْلَس «كّسأر ْعَقْرا
 2 ًادومحم ًاماقم كير كعب

 .«نسح ثيدح# :لاقو يذمرتلا هاور
 ےس

 موي ضرألا هنع قش 0 ْنَم ُلَّوَأ انأو َرْخَف الو ّمدآ ِدَلَو ُدّيس انأ» : لاق هردص هجام نبا یورو (هريغل ص)

 .َرْخ الو ةمايقلا موي يديب دْمحلا ًءاولو َرْخَف الو عّفشم ُلَّوأو «عفاش ُلّوأ انأو ءَرْخَف الو ةمايقلا

 نامه وي دير وب راع ا

 هيلإ َعفرف ةوعد يف وكي يبا حم انك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) (۱۳)- ضل

 هللا ٌممجي ؟كاذ ٌمِم نوردت له ءةمابقلا موي سانلا ديس انأ» : :لاقو َةَسْهَن اهنم سهنف - بجنن ثناكو - ؛ عارذلا

 ُسانلا غلبيف] .سمشلا مهنم ونذتو «يعادلا مُهَعمسيو رانا مهرصيبف «دحاو ٍديعص يف نيرخآلاو َنيِلَّوألا

 !؟مُكّلب ام ىلإو هيف مُنأ ام ىلإ نؤرتالأ : : سالا [ضعب] ٌلوقيف «[نولمتخب الو نوقيطُب ال ام بركلاو مهلا نم

 َتنأ !مدآ اي :نولوقيف ُةّتونأيف ءٌمدآ مكوبأ : [ٍضْمَبل] سانلا صعب لوقيف ؟مكبر ىلإ مكل َُقْشَي نم نورظنت الأ

 انل ٌمَمْشَت الأ نجلا كنكسأو ءَّكل اودّجسف ةكئالملا ّرمأو «هجور ْنِم كيف خقنو «هديب هللا َكقلخ ءرشّبلا وبأ

 ضي الَو .هلثم لبق بَضَْي مل ابَصَع مويلا تضع ير نإ :لوقيف ؟انَل امو هيف نحن ام ىرت الأ ؟كّير ىلإ

 نوتأيف . . جون ىلإ اوبا ؛يريغ ىلإ اوبَمْذا يسمن يسْفَن يسْفت « ُتْيِصَعَف ةَرجشلا نع يناهن هَّنإو ةّلثم هّدعب
 نحن ام ىلإ ىرت الأ ءاروكش ًادبع هللا كابس دقو «ضرألا ٍلْهَأ ىلإ لّسرلا ُلَّوأ َتْنأ !ٌحون اي :نولوقيف ءًاحون

 نلو لغم هلق بضع ْمَل ًابضغ مويلا بِضغ يب َّنِإ :لوقيف ؟كّبر ىلإ انل ٌعفْشت الأ ءانغلب ام ىرت الأ «هيف

 اوبَهْذا ؛يريغ ىلإ اوبَهْذا ءيسفن يسفن يسفن ؛يمْوَق ىلع اهب توعد ةوعد يل ناك دق هّنإو هلم ُهَدعب بَضغي

 «كّبر ىلإ انل َْفْشا ءضْرألا ٍلهأ نِي ةليلخو هللا يبن َتنأ [!ميهاربإ اي :نولوقبف َميهارْإ َنوُنأيف . ميهارثإ ىلإ
 GS GT مهل ٌلوقيف ؟هيف نحن ام یرت الا

 نوتأيف . ىسوم ىلإ اوبَهْذا «يريغ ىلإ اوبّحذا ءيسفن يسفن يسفن - اهركّذَف - ِتابّذَك ثالث ُتْبَذَك تنك يّنإو
 الأ « كبر ىلإ انل ْعَمْسا ا ىلع ةتالعر ةرالا للا تلفت لل قرح تلا ایا نولوقيف ىسوم

 ينإو هلم ُهَدعب َبضغي نلو لم ةلبق بضغَي بضغ َْل ابضغ وبلا بضع دق ير نإ : لوقيف ؟هيف نحن ام ىلإ یرت

 ىسيع َنوتأيف . ىسيع ىلإ اوبهذا هيريغ ىلإ اوم ء يسن يسفن يسن .اهلثقب موا ْمَل افن تلكم دق دق

 .[ًايبص] دهملا يف ّسانلا َتنَّلكو «هنم حورو ميرم ىلإ اهاقثأ ُهّنَمِلكو ؛هللا ٌلوسر َتْنَأ !ىسيع اي :نولوقيف

 نلو ثم ُهَلبق ْبَضْفي ْمَل ًابضغ مولا ٌبِضغ دق يّبر نإ :ىسيع ٌلوقيف ؟هيف نحن ام ىرت الآ ءكّبر ىلإ انل ْعَمْشا

 . ةقباسلا ةب ت )1(

 نسح» :اولاقف « مهتداعك انه ةلهجلا طلخو هل دهشي ام دجأ مل نيتفوقعملا نيب امو ءهظفح لبق نم فيعض هيف :تلق (۲)

 !!«هدهاوشب

 فريش



 ينوتابف ٠ . دمحم ىلإ اوبَمْذا «يريغ ىلإ اوبَهْذا ءيسفن يسن يسن - ابذ ركذي ملو - هلئم هدمب َبضغب
 انل ْعَمْشا. ءرُخأت امو َكبْنَذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ دقو «ءايبثألا مناخ "هللا وسر نأ !دّمحم اي :نولوقيف

 ْنِم يلع هللا شقي مث يبرل ًادجاس عاف ي تيب يان یا ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ «كّبر ىلإ
 'ْعَفِْشاَو فطن لس «كتسأر ْعَقْرا !ًدّمحم اب : لاقي من ذ ٠ يلبق دكا ىلع خفي مل ائيش هيلع ءاّثلا نحو .هدماحم

 باج ال ْنَم كيما ْنِم لخذأ ادّمحم اي :ٌلاقيف م ر اي يتم !ٌبرأ اي يتّمُأ :لوقأف يسأر عراق . ْعّمَشُت
 يدّناو» :لاق مث . , «باوبألا ّنِم كلذ ىوس اميف سانلا ًءاكرش مهو .ءٍدّنجلا باوبأ ْنِم ٍنَمْألا بابلا نم ْمهبلع

 ..«(ىرطُ) و (ةُكم) نيب امك وأ «(رجم) و (ةگم) نیب امک جلا عيراصم نِ ِنيَارطملا نب امن ! !هديب يسفن

 : ."'ملسمو يراخبلا هاور

O fo o4و مها لوب : لاق قل نينا نع هنع هللإ يضر ةفيذح نعو  
 نب اوجرخأ : لوقيف ينب َتْفرَح !ٌبر اي : ٌميهاربإ لوقيف ! ٌةاكْبَبل اي :العو ّلج بلا ٌلوقيف !هاّبر اي : ؛ ةّمايقلا

 ' . نامی نم ةريَمش و هَ يلق يف ناک نم سانلا

 ْ .ًاتعطم هدانسإ يف ملعأ الو ؛"هحيحص" يف نابح نبا هاوز

YIL oهللا :كوسو لاق : لاق كلام نب سنأ نع يشاقرلإ ديزي نع يناربطلا ىورو (ركنم) (4 -  
 .«ٍفلأ الآ ٍةَرْشَعو يا يا آثم يف هير !عيمج] ْنِم ةَمايقلإ موي مآ ىلاعتو كرابت هللا ْعُفشُيا : ا

E 1لاقف ءمهعبار ان انأ موق ىلإ تسلج :لاق ٍقيقش نب هللادبع نعو (عيجص)  

 كاوس :انلق .«ميمت ينب نم رکا يئ ني جر ةعافشب جلا َنلشديلا :لوقي لق هللا لوس تعم * مهّدحأ

 ؟اذه نق تلق اق اًملف . .مَعَن : :لاق ؟ِِلك هللا لوسر ْنِم اذه تْعمس َتنأ :ٌُتلق .«ّياوس» :لاق ؟هللا لوسر اي

 . ءاعدجلا يبأ نبا وأ ءٍءاِعْدَجلا نبا :اولاق

 لاا أ نب هللادبع نع قيقش نع : لاق هنأ الإ ؛ هجام نباؤ ««هحيحص" يف نايح نبا هاور :

 :لوقي ةَ هللا لوسر ٌتعمس : :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (حيحص) (15) - ضان نفض

 ةعيبر امّوأ !هللا لوسر اي :ٌلجر لاقف .«(َرضَم) و (ةعيبر) ٍنَيحلا لثم نب سبل يلجر ة ةعافشب َةَلحلا نلْخديل»

 ١ , .«لوقأ ام ُلوقأ امّنإا : لاق ؟ِرَضُم نم

 ٠ .ديج دانسإب دمحأ هاور

  E PEA oYاه هللا وسر لاق و یر ا ني نحنا نعو : 1

 4 .؟نيحيحصلا» يف تسيل يهر «ةثلاثلا ةرملل (!بر اي يتمأ) : لصألا يف انه 5

 : مالا هيلع حو لوقب يهتنتو ۰ ) «ءايبنألا يف امهادحإ «فلوملا امهنيب قفل هل نيتياور نم يراخبلل قايسلاو :تلق (۲)

 الف ةمات ۱۲۷/۱-۱۲۸ ملسم ةياورو )٤۷1۲(« هريسفتلا» يف ىرعخألا ةياورلا يه هدعب امو ؛«هدعب هلثم بضغي نلو"

 1 !؟قيفلتلا اهيلع فلؤملا رثا اذامل يردأ

 يف وهو يملا لاق أمك هريكانم نم ثيدحلاز ‹فيعض يشاقرلا ديزيو ٠ /۷) «طسوألا مجعملال نم ةدايز (۳)

 . )1۷٠۲( «ةفيعضلا»

۲۲ 



 . ؟ةثالثلاو ِنْيَاجرلل ٌعفشيل ّلجرلا

 .«حيحصلال ةاور هتاورو «رازبلا هاور

  )0( - ۲۱۱۷ - o4يي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نع َيِوُرو (فيعض) :

 َنيِب ًامئاق هيلع دّعقا ال اقرا هيلع سل ال يرن ىقنيو ءاهنلَع لوسي رون نِ يانم ءايألل عضوي
 ايا: لجو رع هللا ٌلوقيف ! يتمأ يتم !بر اي : ٌلوقأف . يدنب ينا ىّ جلا ىلإ يب َتَمَي نأ ةقاخم ير يد
 ُلُحدَي ْنَم مهنمف ؛نوُبساحبف مهب ديف . .مُهَباسج لع ابر اي : :قوقاف ؟َكِمأب عصا نآ ةيرت ام !ًدّمحم
 يا مهب تي ال واعر ناك رانا نان ُمَقْشأ لازا امف «يتعافشب جلا لحدي ْنَم مهنمو ويمر نجلا
 َةَمَق ْنِم َكِتمأ يف كبر بَضْعِل بكرت ام !ٌدَّكحم اي : لوق رانلا نزاخ ًاكلام ْنِإ ىقحو «رانلا

 ر ETT ذ يقهيبلاو «(طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 . باتكلا وهو :(كص) عمج :(كاكصلا)

 » : لاق ةي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو (فيعض) (1) - 8 7١18
 .«ثيضَر !ٌّبر ْيأ :ٌلوقأف !ًدّمحم اي تيضَر ذأ :ٌلوقيف ىلاعتو كرابت يّبر ينيداني یتح ينال َُمْشأ لازا

 . "هللا ءاش نإ نسح هدانسإو «يناربطلاو رازبلا هاور

 ٍلْهَأل يتعافش» : ةا هللا ٌلوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (14) - 144 7

 .«يتمأ ْنِم رئابكلا
 . يقهيبلاو ؛"هحيحص» يف نابح نباو ٠ يناربطلاو رازبلاو دواد وبآ هاور

 . رباج ثيدح نم يقهيبلاو ًاضيأ نابح نبا هاورو (هريغل ص) (۱۹)-۳۹۰ ۰ - ۰
oYنيب تريخ : لاق ب ّيبنلا نع اینم هللا يصر م ی هللادبع نيو ا 114 ©  

 :نيقتملا َنينمؤملل ْتَسْيِل اهَّلِإ امأ «ىفكأو ّمَعأ اهّنأل ءةعافشلا ٌتْرَتْخاَف نجلا يتأ ُفْضِن ُلُخْدَي وأ ةَعافشلا

 «َنيولتملا َنيئاطخلا َنسنْذُملل اهّنكلو
 يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هجام نبا هاورو ."'دیج هدانسإو هل ظفللاو - يناربطلاو ؛دمحأ هاور

 ةعافشلا ٌثيداحأو .ءادهشلا ةعافش يف ثيداحأ ]١4/17[ ؛داهجلا» يف مدقتو» :(ظفاحلا لاق) .هوحنب
 . «ٌقُقوملا هللاو . اهرئاس ْنع ٌةيْنُع هانركذ اميفو ؛ٌةرّيثك

 : هلوقب هكرت ىلإ يراخبلا راشأ دق (ينانبلا تباث نب دمحم) هيوار نأل ءرظن هقالطإ يفو «فعضلا ديدش سيل هنأ ىلإ ريشي 0(
 . (5۰1۳) ةفيعضلا يف وهو . هفيعضت ىلع اوقفتا دقو 0

 عم مصاع يبأ نبال ةةتسلا» يف ۰ ) ثيدحلا هل عجار .لصألا يف هتتيب امك ؛فرعي ال رخآو «فیعض هيفو لاق اذك 2(

 : هيلع يقيلغت
 رهو ءهجام نبال فلؤملا هازع يذلا (ىسوم يبأ) دنسم نم هلعج هتاور ضعب نأ هنمو ؛بارطضاو ةلاهج هدانسإ يف :تلق فض

 دانسإ رهاظ دنع اوفقوو :نيرصاعملاو نيمدقتملا ضعب ىلع بارطضالا اذه يفخ دقو ء(۸۵١۳) «ةفيعضلا» يف جرخم

 ! !هوححصق ىسوم يبأ ثيدح

۳ 



 “رانلاو ةنجلا ةفص باتك

 (رانلا نم ةذاعتسالاو ةنجلا لاؤس يف بيغرتلا)

Yel _ o۸ءاعذلا اذه مهمّلعي ناك يبا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نع (حيحص) (1)  

 ءرْبقلا بدم نعاني دينار «مّئهج باذع ْنِم كب ٌدوعأ يا مهلا : اولوق» :ٍنآرقلا َّنِم ةروسلا مهُمَّلعي امك

 1 .«ِتامملاو ايحملا ةف ْنِم كب ٌدوعأو ء«ٍلاجّدلا جيسملا نظف نم كب دوعاو

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو كلام هاور

 مهلا : الب لا جوز ًةبيح مآ ثلاق :لاق ٍدوعسم نب هللادبع نعو (حيحص) (۲)- 7507 _ ۹

 مايو «ٍةَيورضم ٍلاجآل هللا تلأس [دق]» : :لاقف .ةيواعم يخابو «َنايْفس يبا يبابو «هللا ٍلوسر يجوزب ينعم

 نأ هللا ياس تدك ولو «[هّلح ْنَع ًاعيش] ُرْخْوي الو هّلح لبق ًاثيش هللا َلجَعِب نل «ةَموسقم قازرأو «ةدودعم

 . !لضفأو ًاريخ ناك ؛ربقلا [يف] باذعو ءرانلا [يف باذع] ْنِم كّديعي

 : .ملسم هاور

ortٌراجّتْسا ام» :ةكي هللا لوسر لاق لاق هتع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (5) - نا  

 نيب يبا هاما ةرجأف ؛ ينم ٌراجتسا ًانالف كدبع َّنِإ !ٌبر اي :رانلا ٍتلاق الإ بارم عبس ٍرانلا ّنِم دبع

 : . اهلا ُهْلِخْدأَف ؛ينلأس ًانالف كّدبع نإ !ٌبر اي : : نجلا ِتّلاق الإ تارم

 : 3 و يراخبلا طرش ىلع دانسإب ىلعي وبأ هاور

 لاس ْنَم» : اغ هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام ِنْب سّنأ نعو ( هريغل ص) (4)- من04

 ّمُهَّللا لانا عات تارم تال راف نم راجا نو «ةئجلا هلخذأ مهلا :ٌهّنجلا ٍتلاق تارم ثالث َةّنجلا هللا

 : : . «رانلا ّنِم هرجأ

 0 مكاحلاو أ دحاو مهظفلو  !هحيحص» يف نابح نباو جان !نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور

 . ادانسإلا حيحصلا

 ةكئالم هلل نإ : قع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) () ان ا

 نیا ن : - ملغ وهو - لجو رع هللا مُهلأسيف» :لاق نأ ىلإ ثيدحلا زكذف هركذلا سلاجم نوعي هراس

 كلذلز . ايل ةمدقسلاك ةسخلا ثيداحألا هذه هاي ني امك اجلا ةفص باتك) و (رانلا ةفص باتك) :نيباتك هتلعج دق )١(

 ,.امهنم لكل يتأي امہ ءافتكا انه همقر هطعأ مل

 ءاملسما يف ف هل لصأ ال أطخ اذهو ؛«لوقأ انأو ته هللا لوسر ينعمس : تلاق اهنع هللا يضر ةيبح مأ نعود :لصألا ()

 ةدوعسم نبا دنّتم» يف دمحأ هجرخأ كلذكو ءتاذايزلا تكردلتسا هنمو ءهٌّتبئام باوملاو

 ها !ةثالثلا ةلهجلا هلك اذه نع لفغو رو۳ ۴ر ۳۹۰ /1)

 فيرشلا ملجلا اذه يف ةخسار مدق مهل سيل نيذلا نيرصاعملا ضعبل ًافالخ < ظافحلا نم عمج هقفاوو «لاق امك وهو :تلق )۳

 )٠7 E I «(Yo مقر سداسلا دلجملا يف ًالصفم مهيلعأتددر دقو «هومهوت مهول هوفعضف

 . ةنسلا ىلع !ونج امم ؛ةبوتلا هللا مهمهلأ «ةثالثلا

€ 



 :لاق .كتولأسيو :كّئودَمْحَيو كولو .ككورّبكيو «كتوحبسي كل دابع دنع نم انثج :نولوقيف ؟مُكْنج

 ؟يّنَج اًوأر ؤل فيكف :لاق !بر ْيأ ال :اولاق ؟يتّنج اوأر لهو :لاق .َكَّج كتولأسي :اولاق ؟ينولأسي امف

 :لاق .ال :اولاق ؟يران اؤر لهو :لاق !ٌبر اي كران ْنِم :اولاق ؟ينوريجتسي ّممو :لاق .كتوريجتْسبو :اولاق

 امم ْمِهُتْرَجَأو ءاولأس ام مهتيطعأو ءمهل ترفع دق ٌلوقيف :لاق .كنورفُغَتْنيو :اولاق ؟يران ازأر ول فيكف

 .ثيدحلا «اوراحتْسا

 ]۲/۱٤[. «ركذلا» يف همامتب مدقتو .- هل ظفللاو  ملسمو «يراخبلا هاور

 277[ رانلا ةفص باتك ۔۲۷]

 ([لوصف ىلع لمتشيو] همركو هنمب اهنم هللا انذاعأ رانلا نم بيهرتلا)

 يف اننآ "ابر : ال بتلا ءاعد ٌرثكأ ناك» : لاق هنع هللا يضر سنأ نع (حيحص) (1) "05 09 4م

 . «(رانلا ٌباذع انقو ةنسح ةّرخالا يفو ٌةّئسح اينّدلا

 . يراخبلا هاور

Pov otfوقّنا» : لک هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر متاح نب يدع نعو (حبحص) (7) -  

 i ءاهْيلإ رظني هنأ اًننظ ىتخ «(اثالث) حاشأو ضرع مث . «رانلا اوقّثا» : :لاق مث 2 :لاق .«َرانلا

 .«ةئيط ةَمِلكبف ؛ذجي ْمَل نمف ةَرْمَت ٌقشب ولو ٌرانلا اوقّنا»
 . ملسمو يراخبلا هاور

 ىلع حيشملا :ءارفلا لاقو .اهيلإ رظني هنأك رانلا رْذَح :هانعم ؛ةلمهم ءاحو ةمجعم نيشب (حاشأ)

 . لبقأ :ي أ (حاشأو ضرعأ) هلوقو : لاق .هرهظ ءارو امل عناملاو «كيلإ لبقملا : نيينعم

 زذنأو» :ةيآلا هذه ثّلزن امل : :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حبحص) () 7508 ها

 اوذقنأ !ّي يول نب بنك ينب ابا : :لاقف «ٌصخو مَعَ ءاوعمّتَجافًاشْيَرُ لو هللا لوسر اعد 4 َنيبَرْقألا ٌكّئَريِشَع

 ين اي رانا نم مكسْفنأ اوذقنأ !مشاه ينب اي «رادلا نم مكا وذ ! بك نب هرم يب اب .رانلا نم مكا

 . «ائيش هللا ّنم ْمُكَل كلمأ ال يّئإَف ؛رانلا َّنِم ِكَسْفن يذقْنأ !ًةمطاف اي ءرانلا ّنِم مكسُفنأ اوذقنأ !بلطملادبع

 .هوحنب يئاسنلاو يذمرتلاو يراخبلاو ؛ هل ظفللاو  ملسم هاور
  )4( - 1ooهللا لوسر ٌتعمس :لاق امهنع هللا يضر ربشب نب نامعنلا نعو (حبحص) 5

 ىتح ؛اذه يماقم ْنِم هَّعِمَّسل ٍقوسلاب ناک ًالجر َّنأ ول ىتح . رانلا مكثرذنأ َرانلا مكتزذنأ» :لالقيب تخ

 هْيَلْجِر دنع هقتاع ىلع ُتّناك ٌةّصيمخ ْثَعَنو .

 كلذ بسانيل ؛ةنجلا ةفص باتك» و «رانلا ةفص باتك» :نيباتك هلعجن نأ انيأرف «مدقت امك (رانلاو ةنجلا ةفص باتك) :لصالا )١(

 . كلذ ريغو « ةمتاخلا نسحب ًالؤافتو « يولعلا شماهلا يف بيوبتلا ةلوهسلو ؛لوصفو باوبأ نم يتأي ام

 مهللا) : لوقي ناك" : ظفلب «ةرقبلا ريسفت» يف هجرخأو ؛«ءاعدلا» يف هجرخأ .(. . .انتا مهللا) : قايسلا اذه يف يراخبلا ظفل 4قز

 ظفلب دواد وبأ هجرخأو ء(1۷۷) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو :(7145) ًاضيأ ملسم هجرخأ لوألا ظفللابو .(٠. . .انتا اتبر

 .(۱۳۵۹) ةدواد يبأ حيحص# يف جرخم رهو « يناثلا يراخبلا

To 



 ا لاقو مكاحلا هاور

 قا : لاق و يلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (0) - موكل د 74
 َنومَحَقَت :متنأو :مكزَجُحب دخ انأف ءاهيف َّنْعَقي شارفلاو ٌباودلا تاِعجف ران َدَقْوَتْس ا لجز ٍلثمك ؛ يتم
 1 ا

 ا

 اودلا هو شارا لمج ةلوحام ثءاضأ الف ارات دشا لجد ٍلَئَمَك "يلد م7 : ملسمل ةياور يفو

 انآ ا تن :لاق .«اهيف َنْمَكَقَتيف ةتبلغيو َنصْرُجحَي لمجو ءاهيف غي ارانلا يف [نعقب] يتلا]

 0 .«اهيف َنومِحمْفتو ينوبلغتف .رانلا نع مله ءرادلا نع مله : رانلا نع مُكَِجُحَب دحآ
 مكلثمو يثما : :ل هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (خيحص) (5) 3557-5744 7
 متنا رانلا نع مكِرَجُحب دخ انأو ءاهنع نهدي وهو اهيف قي شارقلاو ٌبولنجلا لعجف ؛ًران دقوأ ٍلُجر لمك

 . هيدي نم نوت

 .ملسم هاور

 .رازإلا دقعم يهو :(ةّرُجح) عمج : يعل حتفو ءاحلا مضب (رَجُحلا)

 E : لاق هنع هللا يضر نزح نب بْيَلُك نع يوژو (ادج فيعض) (1) - 044
 ءاهبراه ماني ال رانلا ناو ءاهياط ماني ال نجلا نف ؛مكدّمج رانا ناوبراو :مكديج ا اوبلطا# : لوقي ةي

 a ويروح ادلب ير ضرار E وفُحَم مولا ةرخألا إو

 .يناربطلا هاور -

Poonا: هللا وسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (هزيغل ح) (9) -  
 . «هاهُيلاط مان نجلا لثم ال و ءاهُبراه مان رانلا ّلثم ُثيأر

 اج : نينا يقوم نيف ىنعي - هللاديبع نب ىيحي ثيدح نم هفرعن امنإ ثيدح اذهاا : لاقو يذمرتلا هاور

 .ةريرع يبأ نع هيبأ نع يدشلاو ءيراصنألا دمحم نع هيبأ نع كيرش نب هللادبع هاور دق» :(ظفاحلا لاق)

 .«هريغو يقهيبلا هجرخأ

I-01اوبرا ت رتب : لاق رال يِنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو (فيعض) (۲)-  
 ؛ملهج نيو «هباقعو هباذع ْنِ هب هللا مُكفْوَح اگ اوفاَخو «هنم هللا مرد امم اوردحاو ءهيف هللا مکر اميف

Eل ل ا ف ْمُكَمَم هّنجلا نم  
 .«مكيلع اهندَبخ اهيف متنأ يتلا مكايند

 ا :.«امهيدتسم" يف دمحأو يسلايطلاو ًاضيأ يمزادلا هجرخأ هنأ هتافو :لاق امك وهو : تلق )١(

 ةا »4/10 م ةفيحص» و ءًاضيأ ۳١١( /۲) دنسملا» و -٤( ۳ /۷) ملسم نم تبثملاو ؛(يلثم امتإ) : لصألا. ()
 ا ! ةثالثلا نوقلعملا هلك كلذ نع لفغو . «ةفيحصلا" و «دنسملا» نم اهيف يتلا

 نسف



 “داتسإ نآلا ينرضحي الو «يقهيبلا هاور

 ّلك لج سرب يأ 2 هللا لوس ّنأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ركنم) (۳) - 3١15-5

 يف َنودّصحيو موي يف َنوعَرْزي موق ىلع ىتأف «مالسنلا هيلع لبربخ هغ ٌراَسَو ٌراسف «هرصَب ىصقأ هنم ٍوطَخ
 ٌفَءاضُت هللا ٍليبس يف نودهاجملا ءالؤه : لاق ؟ءالؤه ْنَم !ٌليربج اي :لاقف . ناك امك داع اودّصَح امّلك موی

 امّلك « ءرْخصلاب مهُسوؤر حضرت موق ىلع ىنأ مث . ُب وهف ءم نِ اولا امو « بنض عسب ةتسحلا مهل

 َنيذلا ءالؤه :لاق ؟ءالؤه ْنَم !ليربج اي :لاق ٌءْيَش كلذ ْنِم مهنع رب الو «تناك امك تّداع ْتْحِضُْر

 ست امك َنوحَرْسي «ٌعاقر مهلابفأ ىلعو ٌعاقر مهِرابْذأ ىلع موق ىلع ىتأ مَ .ةالصلا ٍنع ْمهُسوؤر ْتآقان

 تاقَدَص َنوُدؤُي ال نيذلا ءالؤه : لاق ؟ٌليربج اي ءالؤه ام :لاق « « منهج ٍفضَرو ٍموُزلاو عيرضلا ىلإ مامنألا

 ریو اهلذخ ملت ال یف رم حج وت لج قاع نأ متي ديل مالظب هللا امو «هللا مهمل امو مهلاونأ

 وهو ءاهةادأ عطش ال سانلا هام هيلع كيما نِ لج اذه : لاق ؟اذه ام !ليربج اي : لاق ءاهيلع ديزي ْنأ ديري

 امك ْثداع ْتْضُِ املك ءديدح ْنِم ضيراقمب مُلا مُهُماَِش ُضَرْفت موق ىلع ینا مث . اهيلع ديزي نأ ٌديري

 ٍريغص رخج ىلع یا ّمُن . ةئثفلا ٌءابطخ : لاق ؟ءالؤه ام !ٌليربج اي :لاق ٌءْيَش كلذ ْنِم مّهنع رتي ال «ثتاك

 لُجرلا اذه :لاق ؟ٌليربج اي اذه ام :لاق «ٌعيطَتْسي الف ّجرخ ٌثيح ْنِم ّلْخْدَي نأ ٌروثلا ُديريف «ٌحيظع روث هنم جرحي

 دجوو ٌةَبيط ًاحير دّجوف ءداو ىلع ىنأ مَ علني رن امر نأ هير ءاهيلع ٌمَدنيف ةميظعلا ةَملكلاب ُمَّلكتي

 رثك دقف ؛ينتذَعَو امبو .يلهأب ينتثا !ٌبراب :ٌلوقت «ٍدنجلا ثوص : لاق ؟اذه ام :لاقف تص عم كنم خبر

 «يفاحصو «يباوكأو ءِيِبَمَدو «يتّضفو ؛يناجرَمو يقبع «يقرْبَتْساو ءيسّدْنُسو ؛يريرحو ؛يسْرغ

 ةَملسمو ملسم لك كل : لاق ءيتذَعو امب ينا ءيرْمَخو «ينبلو «يئامو «يلَسَعو .يهكاوفو :يقيرابأو
 وهف ,أدادنأ ينود ني ڏي ملو ايش يب رش مَ ءأحلاص لمعو يلُسُرِبو يب نمآ ْنَمو «ةئمؤمو ٍنمؤمو

 تفل ال ءانآ الإ هلإ ال هللا انآ ينإ تیم ىلع لکو ْنَمو ٌهئْيَرَج ينضرْفأ سو : هئيطعأ ينلأس ْنَمو نما

 ًاتوص ٌعمَسف داو ىلع یتآ مث . ٌتيِضَر دق :ْتلاقف «َنيقلاخلا ُنَسْحَأ هللا كرابت «نونمؤملا حلقا د «يداعيمل

 ؛ينتدَعَو اميو «يلُهاب ينبت دنا !ٌبر اي : لوقت نهج وص اذه : لاق ؟ٌتوصلا اذه ام !ٌليربج اي : لاقف ًاركثم

 يرَح ّدتشاو «يرغق دعب دقو «ينيلْسِغو ؛يقاّسَعو «يميمَحو « يريعّسو يلالفأو « يلسالَس ترك دقف

 :ثلاق .باسحلا مويب ُنمؤي ال ٍراَبَج ّلكو ءَةئيبَحو ِثيِبَحو «ةكرشمو ِكِرْشُم لك كَل :لاق «ينتذَعو امب ينتثا
 . كلذ ريغو ةالصلا ضرفو ءارسإلا ةصق يف ثيدحلا ركذف «ٌتيضر دق

 .؟"!ةريره يبأ نع هريغ وأ ةيلاعلا يبأ نع سنأ نب عيبرلا نع رازبلا هاور

 وبأ ينثدح :يلالهلا راوس نب نمحرلادبع انث :نمحزلادبع نب ناميلس قيرط نم (740-284/791) «ٹعبلا» يف هجّرخأ ()

 (يلالهلا) و ءةمجرت امهل دجأ مل (يلالهلا) و (يئاطلا) ؛لوهجم داتسإ اذهو :تلق . كلام نب سنأ تعمس :يئاطلا ةمركع

 . ملعأ هللاو .(نمحرلادبع نب ناميلس) خويش يف يزملا هركذ

 =زع لفغ مث .ةقث اذهو  ىرت امك  ةيلاعلا يبأ نيبو هنيب ددرت يرارلا نأل ؛قيقدب سيلو !هيعبات ةلاهجب يمئيهلا هلعأ : تلق 2

¥ 



TIT oorيش يلوا : لاق هنأ كب هللا لوسر نع هلع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (۸) -  

 ًةَحلا ٌثيأر» : لاق ؟هللا لوسر اي َتيأر امو :اولاق . «اريثك میک لو ..ًاليلق ْمُتْكِحَضل ؛ُتْيَأر ام مُثيأر ول !هديب

 1 . «رانلاو

 . ىلعي وبأو ملسم هاور

 مهو موقب رم ينل نأ ۽ امهنع هللا يضر ريبزلا نب د هللادبع نع يورو (فيعض) (4)_ 7١78-15

 ىتح ًاكخاض مهنم ُدَجَأ يور امف :لاق .«1؟مكرهظأ َنيب رانلاو ةّنجلا ُرْكذو ٌنوكحضَتا :لاقف ءنوكّجضي

 , «ميلألا ٌباذَعلا َّوُم يباذع ّنأو . ْميحّرلا ُروقَملا انآ نأ يدابع ىت : مهيف ْتَْلَرَتو : :لاق . تام

 . مهتا الو كرت نم هدانسإ يف سيلو ءرازبلا هاور :

 ٠ !:لاقُف بج هلآ ل ئبنلا نع امهنع هللا يضر رَمُع نبا نعو (فيعض) (0) - 1114 68

 lL ءهتيحل يبناج ومد لب أ یرّج ىتح ىكب مث . هّرانلاو َةّنجلا :نْيَتميظَملا اًوَسْنَت

 0 ير مگیوور ىلع قلو .ديعصلا ىإ متم رخال بلع اوّل ول هدي
 ي وبأ هاور 600

 يلا ىل ليربج ةاج : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورو (عوضوم) (5)- 7١78-1

 : ؟ِنْوّللا ٌرْيَعتُم هش ةلارأ يل ام !ليربج ايل : لاقف لكي هللا ٌلوسر هيلا ًماقف هيف هيتأي ناك يذلا هنيح ريغ نيح يف ال

 ْتَعْناَو ءّرانلا يل ْففِص !ليربج ايا : لک هللا ُلوسر َلاقف ارانلا تاخب لجو ره هللا رك] بج توام :لاقف

 ةقؤاف ّرمأ م مث فيا ىح ماع تلا اهيلع َدقؤأف َمكهجب رمأ ىلاعتو كرابت هللا نإ :ليربج لاقف . ا مّلهج يل

 ُءيِښ ال ٌةَمِلْظُم ءادوس يه ءْتدَوْسا ىقح ماع تلا اهيلع قاف رم م ع تری حي ماع فلآ اهيلع

 مهّلك ضزألا يف ْنَم تامل ؛ مكه نم حف رنا بفرك نأ ول قحلاب كب يذلاو :اهئيِهَل افطُي الو «ءاهُرَرَش

 ٍضْرألا يف ْنَم ٌبامل ؛ضْرألاو ِءامسلا نيب َقّلُع رانلا بايث ْنِم ًانوث] ّنأ ول ٌقحلاب َكّدَمَب يذلاو رح ْنِم ًاعيمج

 ضرألا يف ْنَم تامل ؛ايندلا ٍلْهأ ىلإ َّرَرَب مّنهج َِنّرَح ْنِم ًانزاخ "نأ ول ٌقحلاب ْكّنَمَب يذلاو رح نم ًاعيمج

 يف هللا تمت يتلا رانلا لهأ ةَ قل نِ هَل نأ ول محلا کعب يذلاو «هحير نن نيو هجو حبق نِ مهلك

 : ايک هللا ل وسر: لاقف . ىلقسلا ضزألا ىلإ | يهست یّتح ثّراقت امو ْتّضَقْرال ؛ايندلا: .لابج ىلع َتَعِضُو هباتك

 اب يکي : لاقف يكيي وهو ليربج ىلإ يو هللا لور رقت :لاق .«!ُثومأف يبق ٌعِدَصْنب ال !ٌليربج اي يبلحا

 ظفاحلا هدانسإ فعضو :ريثك نباو يبهذلا اذه هثيدح ركنتسا دقو . فيعض وهو «يزارلا رفعج وبأ وهو . هنود نمب هلالعإ =

 )٤٦۲/١(. حتفلا» يف ,

 نسحلاا : ةنالثلا ةلهجلا لوقو ء(۹۸۹۸) ؛ةفيعضلا» يف هتققح امك نيعلا لوهجم رهو, «يناعنصلا بيبش نب بويأ هيف : تلق )١(

 !هللا مهاده . مهتاهرتو مهييذاكأ نم !هدهاوشب :

 ا ةلهجلا اأو" ءةطسرألا مجعملا» نم امهتكردتساو ؛لصألا.نم اتطقس ثيدحلا رخآ يف اهدعب يتلاو ةدايزلا هذه (0)
 Sr SS «مقرلاب ؛عمجملا# ىلإ ثيدحلا مهوزع مغر امهوكردتسا امف ع «قيقحتلا .

 )١ of) «ةفيعضلا» يف ثيدحإلا تجرح دقو !!طقف ززعلا الإ مهمهي

TYA 



 مّلع يف نوكأ يلعل .ءاكبلاب قحا انآ ؟يكبأ ال يل امو :لاقف . «؟هب َتنأ يذلا ٍناكملاب هللا ّنِم َتْنأو !ٌليربج

 يرذأ امو .ةكيالما نم ناك دقف سيل هب ثا امب یل لعل يردأ امو ءاهيلع انآ يتلا احلا ريغ ىلع هللا

 الاز امف مالسلا هيلع ليربج یکبو فک هللا لوسر ىكبف : لاق . ٌتورامو ٌثوراه هب يلا امب یل يّلعل

 السلا هيلع لير عفتزاف ءءايصَْت نأ امُكنمأ دق لجو رع هللا نإ دمحم ايو !لیربج اب : نأ ايدون یتح نایک

 ولف !؟مهَج مكءارّوو نوكَحضَتأ» :لاقف ؛َنوبَمْليو نوُكَحْضي راصنألا َن نم وقب ّرمف لكي هللا ٌلوسر َج خو

 ِتادُعّصلا ىلإ مُر «ٌبارشلاو ماعطلا ِمُتَْسأ املو ريثك كلو ءاليلق ْمُتْكِحَضل ُمّلْهأ ام نومَلْدَ
 هللا ُلوسر لاقف .ًارّسَعُم َكْنَعَب َتْئَمْبأ ْمَلو ارْسَيُم كعب امَّنِ «يدابع طق ال !دّمحم اي : ّيدونف] .«هللا ىلإ نورأجت

 .[«اوبراقو اودّدس» : قلع

 ]۹/۲٤[. «توملا ركذ» يف رخآ ثيدح يف هبيرغ ضعب حرش مدقتو .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 لي ّيبنلا ىلإ ًءاج ٌمالسلا هيلع َليربج نأ :ًاضيأ َرَمُع نع يورو (ًادج فيعض) (۷) - ۲۱۲۹ _ ۷

 نم 2'ةَحْفَل تير يّنإ :لاق .«؟ًانيزَح ٌليربج اي َكارأ يل ام» :لكي هللا ٌلوسر هل لاقف هَر قري ال ًانيزح

 .ُدْمَب يحور ّيلإ عجزت ملف ؛َمّنهَج
 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

 :ٌليربجل لاق هنا و هللا لوسر نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ح) (4) 5134-8

 .انلا ِتَقِلُح ذنم ٌليئاكيم ٌكِحَضاام : لاق . 0؟طَق ًاكحاض ٌليئاكيم ىرأ ال يلام

 .تاقث هتاور ةيقبو « شايع نب ليعامسإ ةياور نم دمحأ هاور

 ٌسانلا اهُدوقَو# : ةيألا هذه ةا هللا ٌلوسر الت : :لاق سنأ نع يوُرو (فيعض) (۸) - 1170-89

 يهف دوا ىح ماع فلأو تص ىتح ماع فلأو «ثّرخا ىٌح ماع تلا اهيلع دقوأ» : لاقف «ةراّجحلاو

 . ثيدحلا «اهُييهَل افي ال ٌةَمِلظُم ٌءادْوَس

 .[۷ /ةبوتلا 1 4] «ءاكبلا» يف همامتب مدقتو . يناهبصألاو يقهيبلا هاور

TIYA Oرج هذه مران نإ : لاق لكي عربنلا نع ًاضيأ كلب نإ ینا نو دج فیفا 0  

 اهَديِعُي ال نأ هللا وعدتل اهَّنإو « ءاهب ْمَتَْتْمَتْسا ام ؛ِنْيِرَم م ءاملاب ثّتفْطَأ انآ الولو :مّنهج ران ْنِم ًاءزج نيعبس نم

 .ااهف

 حيحص» :لاقو .هنع نسحلا نع هاو وهو - دقرف نب رسج نع مكاحلاو ؛هاو دانسإب هجام نبا هاور

 .دانسإلا

 ot) ۲) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «اطسوألا» نم حيحصتلاو « شحاف فيحصت وهو «(ةحفن) : لبصألا 220

 (رسج) فرحت دقو ؛«ةقثب سيل :يئاسنلا لاق (ركب) و هاو (رسج) ؛تلق# :هلوقب (047 /4) «هصيخلت" يف يبهذلا هبقعتو (۲)

 ؟ةفيعضلا» يف ثيدحلاو !!يرصبلا وهو (نسحلا) يهاولا راصف كلذك ةلهجلا هلقنف !(نسح) ىلإ خسانلا وأ عباطلا ىلع

.(۰A) 

۹ 



 راتلاب یتؤپ» : ةا هللا وسر لاق : نا هع هللا فروری نا نر احس 40١ )م

 .«اهنوُرجب ِكّلم فل َنوعْبس ٍمامز لك حم .مامز فلا نوعبس اهل ةَايقلا موب

 . يڌمرتلاو ملسم هاور

 (كلذ ريغو اهرح ةدش يف لصف) ١
ITT 1Yقوي ام هذه مكٌران» : لاق لك ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نغ (حيحص) (1) -  

 اهبلخ تف اهلا :لاق ..ةيفاكل ْثّناَك ْنِإ هللاو :اولاق . نهج ران ْنِم اءزج َنيعبس نم ٌدحاو ج ب : مَآ وثب

 .هاهّرَح ُلثم ٌنُهْلك «ًءزُج نیسو عشتي
 ا .«اهّرح ٌلئم نهّلك١ : كلام دنع سيلو ١ ”يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو كلام هاور

 ءنيتزم راب فرضو و «يقهيبلاو ءاهحيحص» يف نابح نباو «دمحأ هاورو (حيحص)

 ْ . (ِدَحأل ٌةعقنم اهيف هللا لّمج ام كلذ الولو

 يه !؟هذه مكران ثم منهج ران نأ نوبسحتا : لاق لكي هللا لوسر َّنأ : يقهيبلل ةياور يفو (حبحص)

 !! 2 .لهسوبأ كش . ؛نيعبرأو يقين وأ ءاهنم ًاءْزُج نيسو ِةَمْضِب ْنِم زج يه «راقلا ّنِم ًاداوَس

 كلا تا ف کک ام روک نقولا ىلإ ادرس رابلاو معلا ان يع يايات عیش (ظفاحلا لاق)

 ا 1 . هللا ءاش نإ هيلإ هوزعأ هبتك نم هريغ نم ناك امو ««روشنلاو

a OT dorنم ءزج نم نم مزج رانا هذه نإ  

 منهج
 E ءدمجأ هاور

e 1855 254زا بنا ةي ٍدجنملا اذه يف ناك ولا : لاق ةَ ّيبنلا نع جرا  

 .«هيف ْنَمو ٌدجْسملا َقَرَتحال ؛ُةْسَقَن مُهَباصأق «سّقنتف ٍرانلا لمآ نم ٌلجر مهيفو «نوديزُي

 .ةراكت هنتم يفو «نسح هدانسإو ؛ئلعيوبأ هاور
 من هوز ألعب دجنملا ينك دل : اك هللا لوسر لاق :هظفلو .زازبلا هاورو (هريغل ص)

 : | مُهكرخأل ؛رانلا ٍلْهَأ ْنِم لجر سفن
 نمار نأ ولا 50 :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (أدج فيعض) (1) - 018

 ٍرارَش نِ ٌةََرَش نأ لو .برغملاو قرشملا نيب ام رح ٌةّدْشو مخير نت یال ؛ٍضْرألا طّسو يف ليج منهج

 يع

 ثيل يف يم هيلا يتبل يورد 2008 ٠٤۹ /۸) ًاضيأ ملمو 20017 /9) دمحأ دنع وه امنإ روكذملا ظفللا :تلق )١(

 . حيحص دس اروشنلاو

 .«حيحصلا# نم لصفلا اذه يف هرظنا . «نيعبسا ظفلب امهريغو 'نيحيحصلا# يف ة ةريره يبأ نع ظوفحملاو ؛(ةئم) ظفلب ذاش 200

 ثيدجلا اذه ضن نعم هصن ام شئاهلا يفو ٠ ضايي هدعبو ءلصألا درجو وهف ”حيحصلا» نم )۳١١۷( مقر امأ )

 ."عبطلل زهاج باتكلاو ذاش هنأ ًاريخلأ يل نيبت امدعب

 .[ش] .[قباسلا ثيدحلا ديري : انلق]

 نيرا



 .«برغملاب ْنَم اهّرح َدَجَوَل ءٍقِرْشملاب منهج
 .نيسحتلل لامتحا هدانسإ يفو «يناربطلا هاور

 . ةميظعلا ولدلا يه :ةدحوم امهدعب ءارلا ناكسإو ةمجعملا نيغلا حتفب (بْرَعلا)

 ةّنجلا هللا قّلخ اًمل» :لاق كي ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (4) "994 _ 5
 ام ىلإو اهيلإ ٌَرظنف ًءاجف :لاق ءاهيف اهلْهأل ُثْدَدْعَأ ام ىلإو اهيل َْظْنا :لاقف ةّنجلا ىلإ ليربج َلسرأ رانلاو

 .هراكملاب ْتّقْحَت اهب َرِمأف !اهلَخَد الإ ّدَحأ اهب ٌعَمْسَيال !َكتَرِعو :لاق ءويلإ عّجرف :لاق ءاهيف اهِلْهأل هللا ّدعأ

 هيلإ عّجرف ,هراكملاب ْتّقُح دق ّيه اذإف اهيلإ ٌمجرف :لاق ءاهيف اهلْهأل ُتْدَدعأ ام ىلإ رظناف اهنلإ عجزا :لاقف

 ءاهيف اًهلْهأل ُتْدَد ّدعأ ام ىلإو اهبلإ طناف رانلا ىلإ ْبَعْذا : لاقو !ّدَحأ اًهَلْخْدَي ال ْنأ ٌتفخ دقل !َكتّرِعو :لاقف

 اهب رمأف ءاهّلُحْديف ّدحأ اهب مسي ال َكتّرِعو :لاقف هيلإ ٌعجرف ءأضعب اهّضعب ُبَكْرَي يه اذإف ءاهيلإ َرظنف :لاق
 . 'اهّلَخد الإ ٌّدَحأ اهنمَو َوُجْني ال نأ تيش دقل !َكزِعو :لاقف ءاهبلإ ٌعجرف ءاهيلإ عجزا :لاقف «تاوهّشلاب ْتَّفْحَف

 .«حيحص نسح ثيدحا :لاقو «- هل ظفللاو  يذمرتلاو 'يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 اذإ» : ىلاعت هلوق يف ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فوقوم فيعض) (۳) - ۲۱۳۱ ۷

 e م ّيِأاذإ كلذو «ماع ةئم ةريسَم نم : «ٍديِعَب ناكم ْنِم منار

 نم ةرطق يقي الو رفرف : ريفر اظ اهل اوعيس» ءرجافو كب لک ىلع تأل ْتَحِرُب ول ءِكَلَم فلأ
 ا هلوق يهو ءّرجانحلاو تاوهّللا ُعَطْفَت « ءاهنكامأ ْنم ب َبولقلا ٌمطَْتف ةينانلا روزت من ءث ْثَرَدَن الإ

 . «رجانحلا
 .ًافوقوم ؛هريسفت» يف سايإ يبأ نب مدآ هاور

 (اهررشو اهداوسو اهتملظ يف لصف)  ؟
 فلآ رانلا ىلع َدِقوُأ» : لاق ا ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (فيعض) (1) 7187-4

 ٌءادْوَس يهف «ْثدَوْسا ىح ةنس تفل اهيلع دقوأ مث صيبا ىح ةتس تلا اهيلع دقوُأ مك ءثمخا ىّتح ةنس

 . 'ملظُملا ٍليئلاك

 ملعأ الو .حصأ فوقوم اذه يف ةريره يبأ ثيدح» :يذمرتلا لاقو ؛يقهيبلاو هجام نباو يذمرتلا هاور

Oكيرش !". 

 ءارمخ اهتورتأ» : لاق "اعوفرم ًارصتخم «بعشلا# يف يقهيبلاو كلام هاورو (حيحص) (1)- 570

 . )5٠۲۲( ؟ةفيعضلا» يف جرخم وهو . عضولاب مهتم وهو «حيجن نب مامت (791/411/5) هيف نإف ءالك : تلق )0(

 , 2170 0)هةفيعضلا' يف جرخم وهو «؟حيحصلا يف هضعبو «فيعض وهو «يضاقلا هللادبع نبا وه كيرش : تلق (۲)

 . عوفرملا مكح يف هلكلو «عوفرم ريغ فوقوم ٠١١( /۳) “منهج ةفص» يف «أطوملا» يف وهو ء(ًاعوفرم) :لصالا اذك :تلق (۳)

 ًاعوفرم ال «بعشلا# يف هرأ مل ينكلو .:فيقوتب الإ ةريره وبأ هملعي ال اذه لثم# :- «كلاوحلا ريونت » يف امك - يجابلا لاق
 يف قباسلا لصفلا لوأ يف مدقت ةريره يبأل ثيدج يف ًاعوفرم ٥١١( /۲۷۳) هروشنلاو ثعبلا» يف هاور امنإو ءًافوقوم الو

 . يرذنملا نم مهو وأ ؛خاسنلا فيرحت نم ؟بعشلا» : هلوق نأ رهاظلاق ؛يتهيبلل ةياور

1 



 . تفزلا (راقلا) و .هرأقلا نم ًاداوس ُدشأ يهل !؟هذه مكرانك

 . ةاهيف اولاقل: :لاق وأ ءاهبف اومانل هذه مٌكَران اوباصأ رانلا ّلهأ نأ ولو» :نيزر داز "169

 هذه مران رك هلأ : : ّيِنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع يورو (ادج فيعض) (1) - HIT طل
 ءاملاب نير حقق :د لاق بیخ - ىتح ْمُكيلِإ ْتَلَصَو امو منهج ران نم اءزج َنيِعْبس ْنْب ٌءْرْجَل اهّنِإ» :لاقف

 ۱ . هٌةَمِلَظُم ٌءادوس َمتَهَج رانو مکل ٤ ًءيضل

 . .هححص مكاحلا لإ ؛[لضف - ١ ليبق] مدقتو «رازبلا هاور

TIYE oVنا اشر :ةيآلا هذه ال هللا لوسر الت لاق ًاضيأ هنع يوژو (عوضوم) (5) -  

 ؛ُتّدَوْسا ىتح 3 تلاو تش ثضَييا یلح ماع فلاو برم ىح ىح ماع تلا اهئاع دو :لاقف 4ةراجحلاو

 . هس اهُبَهَلاَمَطُي ال :ةياور يفو - اهبَهَل ءيضُي ال ةمِلظَم ُءادؤس ئهف

 1 .[۷ /ةبوتلا 7 5] مدقتو . يناهبصألاو يقهيبلا هاور

 ؛«ِرْصَقلاك ٍرَرَشِب يمت اهّنإ» :دوعسم نبا ٍنع َةَمَْلَع نعو (فوقوم فيعض) (4) - ؟ 0 _ ۱
 i .نئادملاو ٍنوصُحلاك نكلو ءةرجّشلاك ُلوقأ ُتْمَل ينإ امأ :لا

 یاو واط ٠ ةيواعي نب ی يف هي نإ دانا للا اور

 (اهلابجو اهتيدوأ يف لصف) ٣
 يف داو هزي :لاق كي بلا نع هنع هللا يضر ديعس يبأ نع (فيعض) (1) - 114 - ۲

 ْ .ههَرعق لبي نأ لبق ًافيرخ َنيعبرأ رفاكلا هيف يوُهَي ؛ منهج
 . رغ لي نأ لبق ًافيرخ نيعبس رفاکلا بف يوه ٠ «ِنْيلَبَج نيب واو : لاق هنأ الإ | ؛يذمرتلاو ءدمحأ هاور

 يقهيبلا هاوزو !«دانسإلا حيحص 0 :لاقو مكاحلاو «يذمرتلا ةياور وحنب .«(هحيحص» يف نابح نبا هاورو

 .«انلا باس عرفت لق افر نیبزآ اکل بف يو : لاق هنأ الإ ؛ مكاحلا قيرط نم

 هاور هنإف .؛يذمرتلا الإ « مثيهلا يبأ نع جارد نع ثراحلا نب وزمع قيرط.نم مهلك هوور : (ظفاحلا لاق)

 1 . جارد نع ةعيهل نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ» :لاقو «جارد نع ةعيهل نبا قيرط نم
 :لاق ؛«دوعَص ُةُفهْرَأس» : یلاعت هلوق يف لاق :# ّيبنلا نع هنعو (فيعض) (۲) - ۲۱۳۲۷ د 0

 اذإف . و اذإو «ُتّداع اهعَفَر اذإف «ْتّباذ هيلع هدي م عضو اذإف ُهَدَعْضَي نأ فلكي ران ْنِم ُلَبَجا

 .«كلذك يوب مث ءافيرخ َنيعبس ُدَمْصَي «ثاع اهمْئَر
 !«دانسإلا حيحص» :لاقو ءًاضيأ جاردأقيرط نم مكاحلاو «دمحأ هاور

 : .[ش] . :«فيعضلا» يف هعضوو «هيلع خيشلا مكحي مل 22

 ةلجم» : ل نام ار نمي لاب قات ا وا ةمجعملا ءاخلاب ةلهجلا ةغبط'يف عقوو «ةلمهملا ءاحلا مضب :تلق قفز

 يف يتهيبلا دنع هنإ مث .روهمجلا هقعضو «بزقأ فيعضتلا ىلإ اذهو . «هثيدح بتكي ءفعض هثيدح ضعب يفو «قدصلا

 , طلتخا ناکو ¿ «يعيبّشلا وهو ؛قاحسٳ يبأ نع هتياور نم ۷ ٣ )«ثعبلا»
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 ٌرفاكلا هيف ٌدَّمصعي ران ْنِم ُلَبَج وعلا :لاق ؛ًارصتخم جارد نع ةعيهل نبا قيرط نم يذمرتلا هاورو
 لاق) .«ةعيهل نبا ثيدح نم الإ ًاعوفرم هقرعن ال بيرغ» :لاقو :هادَبأ كلذك هب يِوُهَيو «ًافيرَخ َنيعْبس

 هاورو .هنع مثيهلا يبأ نع جارد نع ثراحلا نب ورمع ثيدح نم مدقت امك ًاعوفرم مكاحلا هاور» :(ظفاحلا

 امهالك ؛نايفسو ليئارسإ ثيدح نمو «ًاضيأ ًاعوفرم هنع يفوعلا ةيطع نع ينهدلا رامع نع كيرش نع يقهيبلا

 , «ةدايزب هوحنب افوقوم هنع ةيطع نع رامع نع

 :لاق ؛ يع َنْوَقْلَي فْوَسَق# : هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (فوقوم فيعض) (۳)- ۲۱۳۸ ۶

 . ِتاوُهّشلا نوعي نيذلا هيف ْفَدَقُي ؛ مك منهج يف داو

 ضعب ةاورو .هنم عمسي ملو «دوعسم نب هللادبع هيبأ نع ةديبع يبأ ةياور نم يقهيبلاو يناربطلا هاور

 . تاقث هقرط

 تباع شاب موت لاق يقهيبلل ةياور يفو

 . عاطقنالا الول ديج اذه دانسإو

 :لاق «اقيؤَم مه انْلَمَجَوط :هلوق يف ؛كلام ِنْب سنأ نعو (فوقوم فيعض) (4) - ۲۱۳۹ 0

 1 .مقو عن ني واد
 "يف فلتخم وهو « مهرد نب ديزي قيرط نم هريغو يقهيبلا اور

 e ا

 يف ٍداو» :لاق ؟ ٍنْرُحلا يداو وأ  ٍنْرُحلا بج امو !هللا لوسر اي :َليق .6- ِنْرُحلا يداو وأ - ِنْرُحلا بج نم

 ' . «َنيئارملا ٍءاَرَقلل هللا ُهَّدعأ هرم َنيعبس موي لك ُمنَهَج نم دَ ؛ منهج

 . "!نسح دانسإب يقهيبلا هاور

a (فيعض) لاق لق بلا نع تع هلا يضر ةريره يآ نع يرو )+(- TIEN oVY 

 ةئم ٌعَبر | موب لك منهج نم وَ ٠ ؛ منهج يف او : :لاق ؟ِنْرُحلا بج امو !هللا ٌلوسر اي : اولاق . ؛ِنْرُحْلا بج

 ؛هللا ىلإ ِاوقلا ضبا نم لو « ءْمهلامعاب َنيئارملا ِءاَرَقِْل دِعأ» :لاق ؟هلحذَب نم !هللا لوسر اي : يق . 5

 . (ةرّوجلا ًءارمألا نوروزي نيذلا

 ١[. /صالخإلا  ىضم] .؟«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلاو « هل ظفللاو  هجام نبا هاور

eمنهج يف نإ : : لاق هلك ينا نع سابع نبا ثيدح نم يناربطلا ءاورو (ًادج فيعض) (۷)  

ko 6 
 همامتب ىضم] . ب دمحم هم ةا ْنم َنيئارملل دع رم هم را موي ّلك يداولا كلذ ْنِم ُمّنهج ُديِمَتسَ ذِيعَتْسَت ؛ًايداول

 ءىطخي هنأ ببسلاو .٠ءيشب سيل» :لاق «نيعم نبا مهنمو «هفيعضت ىلع روهمجلا نأل «عفني ال فالتخالا اذه لثم :تلق )١(

 يليقعلل ًاضيأ «ءافعضلا# يفو 07١(: /170) «ثعبلا باتك» يف ثيدحلاو .«ناسللا# : رظنا .هسفن نابح نبا لاق امك ًاريثك

 ا موتو

 .(0071) ؟ةفيعضلا# يف امهتنيب ناتلع هيفو !(070) مقرب «ثعبلا» يف هنأ ىلإ نيريشم «ةلهجلا هدلقت (؟)
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 E ت . .[كانه

 2 هل لاقي ارق مكهج يف نإ : :لاق عتام نب نمش نعو یوم لييمف) (4)- ل تل .
 ا E ئلاعت هللا لاق ٠ هلا لبي نأ لبق افيزخ َنيِعبرأ هالعأ نِ ٌرفاكلا یم
 ؛برقعلاو مولف نيعبم د ادقم ٌنُادحإ راق «ٌبِراقعو ٌتاّيح هيفأ "+ (اماثأ) : : ىع يداو منهج يف ناو

 0 هل َقِلُخ نمل وهف ءاهتغدل ةَوُمْح * نع مھ رح ْنِ دج ام هبي الو جرا دلت .ةقكوملا ةَلغَبلا لثم
 :. هج ءازجأ نم ِءُْج لثم ِءاد لك «ًءاد َنيعبس مّنهج يف ناو . .ًامدو ًاحْيق ٌليسي : (اَيَغ) : ىعدُي ًايداو منهج

 0 . مدقت فالخ هتبحص يفو "هيلع ًافوقوم ايندلا يبأ نبا هادر

IEE 0¥4لک يف و تلا نیہ انا يف : لاق راسي نب ءاطع نعو (عوطقم بفیعض) (9) -  
 ا . رانلا لأ هوجو لكأت يح ٍرْحْج لك يفو ٠ رْخُج فلا نوعبس بعش ّلك يف ءٍبْمِش فل نوعبس ار

 . شايع نب ليعامسإ ةياور نم ايندلا يبأ نبا هاور

 ديعس نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم ؟هخيرات» يف يراخبلا ءاورو (فوقوم ركنم) (۱۰) - ۲۱٤١
 نب ریت نأ ؛ ةبحنص هلو  يلامُتلا هللادبع نب جاجحلا نع مالس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي نع 8 نبا
 تلا ّنوعبس واو ٌلك يف واو تلا َنيعبس منهج يف ا : لاق موتا نمو يبنلا باحصأ نم ناكو - بیجُم

 خب لك يف هپ لا نوعي ټي لك يف «ټي فلا نوميس واد لك يف «ږاد تا نوعبس ېن لك يف ب
 .هّلك كلذ عقاوي ىتح ٌنفانملا وأ ٌرفاكلا يهني ال برقع فلا ّنوعنبس ابنُ لك ٍقذش يف «ٍنابعُت فلآ نوعبس

 لاق ؛نيعم نب ىبحي هفعض «يبحرلا' يصمحلا يماميلا وهو «فسوي نب اليعسا :(ظفاحلا لاق)
 اذه هيلع ةروأف «لاقاذك .ًاركنم هثيدح ىرأ الو ءروهشملاب سيل : متاح يبأ نبا لاقو .يوقلاب سيل : يئاسنلا
 .«ملعأ هللاو . هتراكن روهظل ؛ ثيدحلا

 (اهرعق دعب يف لضف) -
 لإ : لاق نع هلا يضر ًوزغ نب بع بطخ ؛ :لاق ٍريمع نب دلاخ نع (حيحص) (۱) - متابا ل ا

 ءان هللاو .ارْغق اهل كردي ام ًاماع َنيِعْبَس اهيف يوهيف ٠ هج ٍةَفَش ْنِم ىق رجخلا نأ | :انل ٌركُذ
 : . «؟مّتبجَمَقأ

 .اذکه ملسم هاور

 ا ينعي - اذه انربنم ىلع ناوزغ نب ةبتع لاق : :لاق نسحلا نع يذمرتلا هاورو :

Eناكو :لاق . «اهرارق ىلإ يضف امو ًاماع نيعبس اهيف يوهتف  

 .«بيغرلا قيلعتلا» يف هنايبو .روتسم رخآو ؛لوهجم اذه يفو ء(۲ /۴ق) «رانلا ةفص» يف هدعب يذلاو هجرخأ )١(
 .اهنم هذهو ؛نييندملا نع هتياور يف فيعض وه : تلق (۲)

 ًابغيأ :ايندلا يبأ نبا هقيرط نمو .اذه ركذ مث :ركنم ثيدح هل :يبهذلا لاقو «بفيعض ؛يقشمدلا يبحرلا وه :تلق (۴)
(YE)(0195) يقهيبلاو . 
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 .ٌديدح اهتماقم َّنإو «ٌديعب اهّرعق َّنإو «ٌديدش اهّرح َّنِإف ؛رانلا ٌركذ اوریا :لوقي رمع
 نمز يف ةرصبلا ناوزغ نب ةبتع مدق امنإو .ناوزغ نب ةبتع نم ًاعامس نسحلل فرعن ال» : يذمرتلا لاق

 . رمع ةفالخ نم اتيقب نيتنسل نسحلا دوو ءرمع
 َّنأ ولاا :لاق ا ٌيبنلا نع هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو (هريغل ص) (۲) ١-8599

 ."اهّرغق َعُلبَي نأ لبق افرح نيعبس یوه ؛ منهج يف هب فق أرجح
 . بئاسلا نب ءاطع قيرط نم مهلك ؛ يقهيبلاو «(هحيحص» يف نابح نباو «ىلعي وبأو رازبلا هاور....

 «ةبْجو انعمسف ةا ّيبنلا دنع انك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳) - ۳۹۷۲ 5

 َنيعْبَس ٌذنم منهج يف هللا ُهَلسرأ رجح اذه» :لاق .ُمّلعأ هلوسرو هللا :انلق ."؟اذه ام َنورْدتأ١ : الك بتلا لاقف

 . «اهِرْغَف ىلإ ینا ّنيح نالاف ءًافيرخ
 . ملسم هاور

 هللا لوسر حمس :لاق ٌيردخلا ديعس يبأ ثيدح نم “"”يناربطلا هاورو (ادج فيعض) ٠--)١(

 هذه :لاقف .«؟ليربج اي ٌتوصلا اذه ام» : 4 هللا ٌلوسر لاقف ءٌمالسلا هيلع ٌليربج ُهانأف «هَلاه ًاتوص كي

 يور امف .اهّتْوص َكَعِمْسُي نأ هللا ٌبحأف ءاهَرْعَت ْتَمَلَب ّنيح اذهف ؛ًاماع نيعبس ْنِم منهج ريفَش ْنِم ْتَوَه ةَرخص

 . هللا ُهَضَبَق ىّتح ؛هيف َءلم ًاكحاض لكي هللا وسر
 ٌةَوُخَص نأ ول» :ِلي هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةَمامُأ يبأ نعو (فيعض) (۲)- 08 ۲۱٤۷

 .(ماثأ) و (ّيَغ) ىلإ َيِهَتْنَت ىتح ًافيرخ نيعبس اهَرْعَق ْتَمَلَب ام ؛ منهج ٍريِفَش ْنِم اهب َفِذَق ؛ٍتافِلَخ رشع ْتََرَو

 يف هللا امُمَركذ ناتّللا امهو «رانلا لهأ ٌديدص امهيف ليسي ؛ منهج يف ٍنارثب» :لاق ؟(ماثأ) و (ٌيغ) امو :ليق

 . (4ًاماثأ َقْلَي كلذ ُلَمفَي ْنَمو» : هلوقو ,أََغ َنْوَقْلَي َفْوَسف ِتاوُهَّشلا اوعَبَناو ةالصلا اوعاضأ# : هباتك

 . حصأ وهو ؛ةمامأ يبأ ىلع ًافوقوم امهريغ هاورو «””عوفزم يقهيبلاو يناربطلا هاور

 . لماحلا ةقانلا يهو :(ةفلخ) عمج (تافلخلا)
 لكي هللا لوسر نأ ٌربخي.: راک هلأ ؛هنع هللا يضر يلب ِنْب ناعم نعو( هريغل ص) ٤4 _ ۳۹۷٤ - )٤(

 نهِموحشب ِتافِلَخ نس ةَ ٍةرخصك اهّرعق علي نأ ىلإ رانلا ريفش ّنيب ام ُب نإ !هديب يسمن يذّلاو» :لاق
 .ةفيرت ن نيعْبس اهّرعق لب نأ ىلإ رانلا ريفش نيب اميف يوهت ءٌَنهدالؤأو ّنهموحلو

 “سي مل ذاعم نع يوارلا نأ الإ ؛«حيحصلا" ةاور هتاورو «يناربطلا هاور

 يف جرخم رهو ء(۳١۷۲) ىلعي يبأل ظفللاو «ةروكذملا رداصملا يف اهدورو مدعل اهتفذحف (هيف) :ةدايز لصألا يف انه ناك )1(

 .(171117) ثيدحلا تحت هدهاوش ضعب عم «ةحيحصلا»

 'ةفيعضلا# يف .جرخم وهو «كورتم هيفو «(819/457 )١/ «طسوألا يف وه امنإو !«ريبكلا مجعملا» يف هنأ مهوي قالطإلا ()

.¥( . 

 .ًاضيأ عصي ال فوقوملا نأ نايب هيفو )۱۳١١(. ثيدحلا تحت «ةحيحصلا# يف هتجرخ ؛نافيعض هيف : تلق 7

 . ثيدحلا . : . لبج نياذاعم نأ انغلي :لاق يرهزلا نع (دامح ۳١١ /87) «دهزلا» يف كرابملا نبا ءاورو : تلق (5)

 سوسو



 رانلا يدار : لاق هي يبنلا نع نع هللا يضر ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (۳)- ؟ غن هم

 . هس نيعبرأ ةَريسم رادج ّلك ُكْنَك ءِرُدُج ةَعَبْرأ

 .*دانسإلا حيحصا :لاقو مكاحلاو «يذمرتلا هاور

 (كلذ ريغوأ 'اهلسالس يف لصف) ٥
 ولا : :ةلكذلا لور لاق: لاق امهنع هللا يضر '””ورمع نب هللادبع نع (فيعض) (1)- 1144-7

 ؛ةئس ةع سڪ ةَريسم يهو ؛ٍضزألا ىلإ ءامسلا ّنِم ْتلِسْرَأ - ةمجمجلا لثم راشأو - هذه َلْثم ةّصاصر نأ

 لِما لك ؛راهنلاو ليلا ًافيرَح نيعبرأ ُتّراسل ؛ةلسْلَسلا سار ني لِ اهّنأ قلو ءلالا لبق ضرألا مَ
 .“اهّرْعَق وأ] اهَلصأ

 : يذمرتا لاقو ؛هنع يفدّصلا لاله نب ىسيع نع جارد قيرط نم مهلك ؛ ؛ يقهيبلاو يذمرتلاو دمحأ هاور

 ١ .؟نسح هدانسإلا

 :لاق و لا ىلإ ثيدحلا عفر هع هللا يضر م نب ىلعي نعو (فيعض) (؟) - نك تل
 ؛ايندلا ةّياحس اهب ّنوركذيف ؟َنوِبْلطَ ِءيش ّيأ ارانلا لهآ اي :لاقيف ًةَملظُم َءادْوَس ةباحَس هللا ٌءىشني»
 بتاج د يروم ؛مهلالفا يف ٌيزت لالا مهر «تارشلا !اَنّبَر اي : :ٌنولوقيف

 .؟مهيلع
 | ا وهو هيلع انوئوم يورد يناربطلا هاور

 نب ةبتع تأ ناوزغ تنب يهو ؛هتدج :لاقيو «همأ (ةينم) و ؛روهشم 0 («ةينم, نب ىلعي) و

 ش هيبأ ىلإ بسني ام ًاريثكو «ناوزغ
Yall oYAAم  aمتت قالا :  

 ۾ .«ضزألا َّنِم ُهوُلَقأ ام ؛ِنالَقَتلا هل َعَمَتْجاَف ءضزألا يف عضو مّنهج ٍديدح ْنِم

 .«دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ىلعي وبأو دمحأ هاوز

 55 هلي اب يضرب قام رهن نحول : فك هللا لوسر لاق“ 06 لني ياردسلا يروم

 .ةداع م

 نون ردا كيساع رعبا مثيهلا يبأ نع (جارد) هيف .(1)

 :I : .؟فيعضلا» يف هثيداحأ )(

 ثعبلا» و ٤۳۸/۲0 «كردتسملا» و «(۱۹۷ /۲) «دنسملا» و )۲١۸۸(« «يذمرتلا عم اجو ١(« /۲۳۲ /5) ةيرينملا يف اذك 22

 *باوصلا و وهو ۰ 79/708/6) ؟ةرهملا فاحتإ# و ۳۷١/ 891١(2 /5) «فارشألا .ةفحت» ر :(019/745) «روشنلاو

 .[ش] .أطخ وهو !نيعلا مضب (رمُع نبا) : )٤٤1/۲( ةقباسلا ةعبطلا يفو

 6 .-14 ص) هدمزلا دئاوزا يف دمحأ نب ب هللادبع اهنودب هاورو .(۱۹۷ /۲) «دبسملا» و (؟541) يذمرتلا نم ةدايز 0

 ؛ ,(98485) «ةفيعضلا# يف هنايبو ؛عاطقناو فعض هيفو ءدحاو امهدانسإ أل ءًافوقوم الو ًاعوفرم حصي ال :تلق ()
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 حم مک .دانسإلا » :لاقو .«ًادامر ٌراصف َتَنَقَتل» : لاق هنأ الإ ؛ًاضيأ مكاحلا هذه ىورو

 . طوسلا : ليقو «قرطملا :(ُعَمْفَملا)

 سالا اهُدوُقو ًارانإ» : يلا هذه تَرَ امل : لاق مشاه نب دمحم نعو (فيعض) (4) - 116174

 هل ةمحر هرج يف ُهَسأر كي هللا ٌلوسر لّمجف < « َقِعصَف هج ىلإ ٌباش اهَعمَسف وللي يلا اهأرق « 4ةَراجحلاو

 ام كيفك امأ» : لاق ؟لَجَحلا ۽ يش ّيأ لثم ؛ ؛ أو تنآ يبأب : لاقف هيب حف مث «ّتكمي نأ هللا َءاش ام ٌتَكمف

 ًارَجَح ْمُهنم ٍناسنإ لك َعم نو اتم تيا اهلك ايندلا ٍلابج ىلع عضو ول اهنم دجاولا رجلا نأ ىلع ؟كباصأ

 . «اناطِيَشو

 لاق ؛ةءابعو . مشاه نب دمحم نع «بيلك نب ةءابع انثدح : : حاضولا نب ب هللادبع نع ايندلا يبأ نبا هاور

وحي «؟ءافعضلا» يف يراخبلا هجرخأ ؛راکنإ هثيدح يف ءقودص» : متاح وبأ
 ."*كلانه نم ل

 :لاق «ةَراججحلاو سالا اهُدوقوإ :ىلاعت هلوق يف :ٍدوعسم نبا نعو (حيحص) (1) ۳۹۷۵

 . 'َنيِرفاكْلل اهُدُِي ءاينُدلا ءامسلا يف ضْرألاو ِتاوملا قّلخ موي هللا اهقّلخ «ٍتيرْبك ْنِم ٌةَراجح يه
 ."7(نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو ًافوقوم مكاحلا هاور

 َّنإ» : ل هللا وسر لاق :لاق امهنع هللا يضر وِرِمَع نب هللادبع نعو (رکنم) ١-7198 )٥(

 ي ةافرا ا د ثوب رهظ ناجا الغلا وتس ةنم سمح ٌةَريسم اهيلت يتلا ىلإ ٍضْرأ لك َنيب َنيضَرألا

 7 ؛ًاداع كلب نأ هللا دارأ اًملف « جيرلا ج ٌةّياثلاو ؛كَلَم ديب ةرخصلاو قرْخص ىلع ٌُتوحلاو ءٍءامَس

 هل لاق ؟رؤثلا رخنم رك ق حيرلا َّنِم مهيلع لر ابر اي :لاق داع كلَ ًاحير مهيلع َلسري نأ حبرلا ناخ

 يف هللا لاق يتلا يه يااا راقي مهله ليزا نكلو ءاهيلع ْنَمو ضرألا َءىِفْكُت ًاذإ : ىلاعتو كرابت ُراَبجلا

 ٌتيربك اهيف ٌةَعبارلاو « منهج ج ةراجح اهيف ٌةثلاثلاو . ا : هياتك

 ول ؛تيربك ْنِم ٌةيِدؤأل اهيف نإ ؛ ؛هديب يس ياو معن» :لاق تير ٍراَنللا !هللا ٌلوسر اي :اولاق .

 ًةَعْمّللا رفاكلا ُعَسَْت ؛ةيدوألاك اهّهاوفأ َّنإ [منهَج] ٌتاّيح اهيف ةّسماخلاو «ٌتعامل يساورلا ٌلابجلا اهيف 5

 ٌبِرضت «ةفكوملا لاغبلاك اهنم برقع ىنذأ نإ «مّنِهَج براقع اهيف ٌةّسداسلاو ٍمضَو ىلع ٌّمْحَل ُهنم قب

 «ةفيعضلا» يف ناجرخم امهو ؛ًارارم مدقت امك فيعض وهو «حمسلا يبأ نع جارد ثيدح نم ناتیاورلا :تلق )١(

(To ‘gE 9) 

 باتك يف يذلا هنأ رهاظلا نإ مث ءلضعم رهف (نيعباتلا عابتأ) ةقبط نم هنأل «ىلرأ (مشاه نب دمحم) ب هلالعإ :تلق (؟)

 .«لوهجم وهو «يرهزلا دمحم نب بوقعي هلع ىور ءدانزلا ابأ عمس . مشاه نب دمحم :(117/1/5) «حرجلا»

 سانلا اهدوقو» :نارقلا يف هللا ىمس يتلا ةراجحلا نإ» : هظفل نكل ٠ ء(٤٩٤و۱/۲٩۲) «هصيخلت» يف يبهذلا هققاوو :تلق (۳)

 «ثعبلا» يف يقهيبلا هاور اذكهو .«ءاش امك وأ ءءاش فيك هدنع ىلاعت هللا اهقلخ «تيربك نم ةراجح : #ةراجحلاو

 باتكلا يف يذلا ظفللاب هجرخأ امنإو ء(۸۷-۸۸) «دهزلا دئاوز» يف دامح نب ميعن هاور كلذكو ءمكاحلا نع( 9

 ًاححصم !مقرلاب مكاحلل هوزعو «باتكلا ظفل اررقأف ةلهجلا امأو !(181 /) «هريسفت» يف يربطلا ريرج نبا  فرحب ًافرح -

 . هللا مهاده مهتعبط يف هيلع اورج ! !لولح فاصنأ !«نسح. :اولاقف مه امأ . .هايإ يبعذلا ةقفاوم عم هل هنم
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 اذإف لح ديو «ةمامأ دي «ديدحلاب ٌدَقصم ٌسيلنإ اهيفو قس ٌةعباسلاو ءمگهج رح اهتز وبس برص اكل

 . ملط هدابع ْنِم ٌءاشي امل ُهَقِلطُي نأ هللا دارآ

 ثيدحلاو :«نيعم نب ىيحي مامإلا .صنب هتلادع تركذ دقو «حمسلا وبأ هب درفت» :لاقو مكاحلا هاور

 يتأيو «ينابتقلا شايع نب هللادبع هلبقو «جارد وه حمسلا وبأ» :(ظفاجلا لاق) .«هاجرخی ملو حيحص
 1 .«ملعأ هللاو . ةراكن هنتم يفو ءامهيلع مالكلا

 لكوه : ًاعيمج ةمجعملا داضلاو واولا حتفب (مضولا) و . .اهبلقت : يأ ؛زؤمهم (ضرألا ءىفكت) .: هلوق
 . هعضوم نع طقس الإ محل هنم ىقبي ال هنأ انه دارملاو «محللا هيلع عضوي ءيش

 : (اهبراقعو اهتايح ركذ يف لصف) 5

 لوسر لاف: : لاق هنع هللا يضر يديبزلإ ٍءزج نب ثراحلا نب هللادبع نع (نسح) (1) - ۳۷1 دكت
 يف ناو ءًافيرخ نيعبس اهّرَح جيف ةعسللا نهادحإ عسلت ؛ ِتْحْبلا يقانعأ ٍلاثمأك تايح رانلا يف ّنإ» : هي هللا

 . «ةنس نيعبرأ اهَتَوُمُح دجيف ةعسللا نهادخإ علقة ةفكو ملا لاغبلا لاثمأک براقع رانلا

 نم مكاحلاو ؛«هحيحص# يف نابح نبا ءاورو . . هنع جارد نع ةعبهل نبا قيرط نم يناربطلاو دمحأ هاور

 ."دانسإلا حيحص) : مكاحلا لاقو «هنع جارد نع ثراحلا نب ورمع قيرط

a4ا + لك يف .ًابابجل منهجل نإ : لاق ةرجش نب ديزي نعو (فوقون حيحسص) (- ضاوي  

 :ليق فيفختلا رانا لأ لاس اذإف < ,؛!هلُدلا ٍلاغبلاك ٌبراقعو أ” يتاخبلاك ٌتاّيحو ٌماوه هيف .رحبلا ٍلحاسك

 ل ا ل و

 ؛ لاقيف ؛مظملا ودبي ىتح هدلج كيل مهدحأ نإ ىتح ؛ُبَرجلا مهيلع سيو «نارینلا مظعم ىلإ نوردايف

 1 .نينمؤملا يذؤت تنك امب كلذ : هل لاقيف معن : :لوقيف ؟اذه كيذؤي له !نالف

 E هتبحص يف فلتخم يواهرلا ةرجش نب ديزيو» : (ظفاحلا لاق) .2"يندلا يبأ نبا هاور
PIVA 044قوف ًااذع مُمانْدزؤ9 : ىلاعت هلوق يف ءهنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نعو (حيحص) (1) -  

 0 . هِلاوُطْا ٍلْخّلاك اهُباينأ ؛َبراَقَع اوديز» : لاق ؛(باذعلا

 .«ريكاتملا ريثك جارد , . .ركتم لب :تلق» : :(095 /4) هلوقب يبهذلا هبقعت : :تلق )١(
 ؟هيتف شيلا بأ) نع هتياور نم سيل «ثراحلا نب كلادبع نم هعمس (جارد) نأل كلذ )٥۹۳/٤(. يبهذلا هقفاوو :تلق ؛ (5)

 . )۳٤۲۹( ؟ةحيحصلا» يف جرخم وهو

 .1ةياهن" .قانعألا لاوظ لامج يهو :(تخُب) عمج 0

 . يجانلا هلاق . (ملدأ) عمج دوسلا : يأ )0(
 .هرجنب (484 /5) مكاحلاو ؛(10۷/۲۹۸) ؛ثعبلا" يف يقهیلا ةياور وهو «ةخسن تبثملاو ء(مهبرلقو) : :لصآلا (9)

 نب ديزي نع حیحص دنسب (۲۹۸-۲۹۹) ؛ثعبلا» يف يقهيبلاو «(455 /5) ؛كردتسملا# يف ًاضيأ مكاحلا ذاور دق :تلق )0
 ال ام ىلع ةثالثلا ةلهجلا مادقإ نم نأو 74٠"(. ) ؛ةفيعضلا# يف اهتج رخ «لاقم اهذيناسأ يف تادايزب هنع يور دقوأ: :ةرجش
 ةرلقن مه الر هيل اوي مجالي e ثيدحلا اذه ىلع مهقيلعت يف مهلوق هب مهل ملع

 !ىرهلا وه امتإو ترا طيخ) ادا نع
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 .؟نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو ًافوقوم مكاحلاو «ىلعيوبأ هاور

 (رانلا لهأ بارش يف لصف) ۷
 ؛©«ٍلْهُملاكط :هلوق يف :ِكي ّيبنلا نع هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نع (فيعض) 665 7104 - )١(

 .ههيف ههجو ٌةَوْرف ْتَطَقَس ؛ هِهْجَو ىلإ برف اذإف «تيزلا ِرَكَمَكا :لاق
 لاقو «مئيهلا يبأ نع جارد نع ثراحلا نب ورمع نع دعس نب نيدشر قيرط نم يذمرتلاو دمحأ هاور

 نم مكاحلاو «(هحیحصا» يف نابح نبا هارر دق» : (ظفاحلا لاق) .«نيدشر ثيدح نم الإ هفرعن ال» : يذمرتلا

 .ادانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو . جارد نع ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا ثيدح

 ىلع ُبَصْيِل ميمحلا نإ» : لاق اڳ يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (نسح) (1) ۳۹۷۹

 مث ؛(ٌرهّصلا) وهو ءهيمدق نم قرمي ىتح هفوج يف ام تليف هفوج ىلإ ٌصلخي ىتح ٌميمحلا ٌذفنيف «مهسوؤر
 .(«ناك امك داعي

 . ؛هفوج ىلإ صلخي ىتح ةمجمجلا ٌذفنيف ءٌصلخيف» : لاق هنأ الإ ؛يقهيبلاو يذمرتلا هاور

 بيرغ نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو «ةريجح نبا نع جارد وهو  حمسلا يبأ قيرط نم هايور
 . ۸ حيحص

 نبا نع يورو .«مهءاعمأ عّطقف ًاميمح ًءام اوقسو# : ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف روكذملا وه :(ميمحلا)
 تاوامسلا هللا قلخ ذنم يلغي :(ميمحلا)» :كاحضلا لاقو .«قرحي يذلا راحلا :(ميمحلا)» نأ هريغو سابع

 رانلا ضايح يف مهنيعأ عومد نم عمتجي ام وه :ليقو .«مهسوؤر ىلع بصيو «هنوقسي موي ىلإ ضرألاو
 . كلذ ريغ ليقو .هنوقسُيِف

 ىَقْسُيول : ىلاعت هلوق يف : ال ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فيعض) (۲) - ۷ - 71١66

 اذإف ءهسأر ُةَورف ْتَمَقَوو ُةَهْجو ىوش هنم َيِندَأ اذإف ُةُهَرْكيف هيف ىلإ ُبَرَقيا :لاق ؛4ُهْعّرَجَتَي ديدص ِءام نم
 ْنإو» :لوقيو «4مُهَءاَممأ َمْطقف ًاميمح ًءام اوُقُسو» : ٌلجو رع هللا لاق «ِِيُد نم َجُرْخَي ىتح هءاعأ عطف برش
 .4ُبارَّشلا سب هوُجْولا يِوْشَي ٍلْهُملاك ءامب اوثاغُي اودي

 . ا ملسم طرش ىلع حیحص» :لاقو مكاحلاو ««بيرغ ثيدح :لاقو يذمرتلاو «دمحأ هاور

 يتاسغ ْنِم وُلد نأ ْول» : لاق كب يبنلا نع هنع هللا يضر ٍديعس يبأ نعو (فيعض) (۳)- ۲۱۰۹ ۸
 . «ايندلا لهآ ننال ؛ايندلا يف قارهُب منهج

 امنإ» :يذمرتلا لاقو « مثيهلا.يبأ نع جارد نع ثراحلا نب ورمع نع نيدشر ثيدح نم يذمرتلا هاور

 وه امنإو . يبهذلا ةقفاوو :«دانسإلا حيحص» :لاقو  هنع هاور يقهيبلا نأ ةصاخيو - :(1//7841) مكاحلل هوزع هتاف :تلق )١(

 )۳٤۷١(. ٠ ةحيحصلا» يف هتجرخ كلذلو «مئيهلا يبأ نع سيلو «ةريجح نبا نع جارد ةياور نم هنأل ؛ طقف نسح
 ءًاضيأ هريغ دنعو هدنع ةاورلآ ضعب فيحصت نم وهو «(رسب نب هللادبع نع) نطاوم ةثالث يف هدنع ثيدحلا عقو :تلق (۲)

 باوضلاو ؛فيحصت وهو ؛ملسم طرش ىلع هححص كلذلو «هتود نم كلذكو «ملسم لاجر نم يباخص اذه (هللادبع) و
 .(5881) ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو .لوهجم وهو ءارغصم (هللاديبع)
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 ؛هب ثراحلا نب وزمع نع بهو نبا قيرط نم هريغو مكاحلا اور : (ظفاخللا لاق) . «نيدشر ثيدح نم هفرعن

 1 . «دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو

 َنوقوذي ال : هلوقو «(قاسَغعو ٌميِمَح هوقوذيلفط :ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف روكذملا وه :(قاّسغلا)
 رفاكلا دلج نيب نم ليسي ام وه :ليقف ؛هانعم يف فتحا دقو .«ًاقاّسسغو ًاميمح الإ .ًابارش الو ًادْرَي اهيف

 وه :بعك لاقو .ةمركعو ةيطعو ةداتقو ميهاربإ هلاق .رانلا لهأ ديدص وه :ليقو .سابع نبا هلاق .همحلو

 سمغيف يمدالاب ىتؤيف « عقنتسيف كلذ ريغ وأ برقع وأ ةيح نم ةمح تاذ لك ةمح اهيلإ ليست منهج يف نيع
 ريف ٠ هيبعكو هيبقع يف همحلو هدلج قلعتيو «ماظعلا نع همحلو هدلج طقس دقو جرخيف ؛ةدحاو ةسمغ اهيف

 يف قارهت هنم ةزطق نأ ول «ظيلغلا حيقلا :(قاسغلا) :ورمع نب هللادبع لاقو . هبوث لجرلا ّرجي امك همجل

 . كلذ ريغ ليقو . برغملا ّلهأ تنتنأل قرشملا يف قارهت ولو ؛قرشملا ّلهأ تدتنال برغملا

 نولخدي ال الثا : لاق لو لان ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (فيعض) (4) - مزمل _ 244
 ِرْهَت ْنِم العو لج هللا هاقس ؛زْمَخلا َنِمْدُم تام ْنَمو .ٍرْحّسلاب ُقّدَصُم و «مجرلا ٌمطاقو ءِرْمَحلا ُنِمدُم : : نجلا

 وجرت حبر ٍرانلا لَها يذؤي .ٍتاسِموُملا جورف ْنِم يرجي رهت : :لاق ؟ةطوغلا رهن امو : لبق .؛ةطوغلا
 1 . «دانسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ««هحیحض» يف نابح نباو «دمحأ هاور

 .[1 /دودحلا ١١ ىضم] . تاينازلا ّنه : ةيناثلا رسكو ىلوألا ميملا مضب (تاسموملا)

ot:برق نتا :لوقي لڳ هللا لوسز تَعمس اهنأ ؛ديزي تنب ءامسأ نعو (فيعض) (۵) - ا  

 ةّئيظ نم هيفي ن نأ هللا ىلع ًاقَح ناك ؛داع نإف ءأرفاك تام ؛َتام نإف ليل َنيعبرأ هنع هللا ضر مل ؛ٌرمخلا

 ] . «رانلا ٍلهأ ٌديدص» : لاق ؟لابخلا ًةتيط امو !هللا ٌلوسر اي : لق . ؛لابخلا

 .[كانه ًاضيأ ىضم] . نسح دانسإب دمحأ هاور

 ٩إ ءم لوطا ورم نب هللادبع ثيدح نم ؛هحيحص# يف نابح نبا اورو (حبحص) (؟) - ناي °

 !هللا لوسر اي : اولاق . N ُةيقَْب نأ هللا ىلع ًاّقح' ناك ةّميارلا يف داع ""نإف» : لاق هلآ

 .ارانلا لهآ ةراضُع» :لاق ؟لابخلا ٌةنيط امو

 . [ثيدح 58/1 /دودحلا 111 «رمخلا برش» يف مدقتو '

 نم تصبو: ءنار ربقلا َلَخد ؛ناركس وو ايندلا قراف ْنَم" :سنأ ثيذح هيف ًاضيأ مدقتو (عوضوم)

 كا E E E «نارْكَس : هل لاقي بج ىلإ] ءَنارْكَس رانلا ىلإ هب َرِمأو «ٌنارْكَس هربق

 . «ضررألاو ٌتاوامسلا تما ام مُهّبارشو مُهُماعط

 (رانلا لهأ ماعط يف لصف)

 هللا اون وقتال : :ةيألا هذه أرق ل يتلا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نع (فيعض) (1) ؟105- ۱

ov 14: ل« ناخ نبا دنع امك تبثملا باوشلار «٤نم» :(4 م١8 /9) ةقباسلا ةعبطلاو (tro ةيرينملا يف )١( 

 .[ش] . («ناسحإلا» 1 . . :

 اال



 ايندلا راد يف ْثَرِطق موُقّزلا نم ةرطق نأ ول» : ة هللا لوسر لاقف ««نوملسم متنأو الإ نوت الو هتاقت ٌّقح
 .2!؟هّماعط نوكي نمي فيكف «مهشیاعم ايندلا لهأ ىلع ثدسفأل

 ماعط هل سيل نمي فيكف» :لاق هنأ الإ ؛ «هحيحص) يف نابح نباو «هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور

 .1!؟هريغ

 ضرألا راحب يف ْتَرِطُق موقزلا نم ةرطق نأ ول !هديب يسفن يذلاو» :لاق :هيف لاق هنأ الإ ؛مكاحلاو
 «! ؟هّماعط نوكي نمب فيكف «مهشياعم ضرألا لهأ ىلع  تّرمأل : لاق وأ - تدسفأل

 . (حيحص نسح ثيدحا :يذمرتلا لاقو ««امهطرش ىلع حيحص» :لاقو

 “سابع نبا ىلع ًافوقوم يررو

715٠ - at.ىلع ىقلُي» :5 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو (فيعض) (1)-  

 ني ينفي الو نيس ال عيرَض نم ماعطب نوئاغيف ؛ نوئيغتسيف ؛باذعلا نم هيف مه ام ٌلِدْعيف ءعوجلا ٍرانلا لهأ

 ايندلا يف ّصّصَعلا نوزيجُب ”!لاوناك] مهن نوركڏيف ة ٍةّصغ يذ مامي نوثاغُيف ؛ ماعطلاب ٌنوثيغتسيف ءعوج

 توش موهوجُو نم ْثَنَد اذإف «ديدحلا بيلالكب ميمحلا ُمُهْيلِإ عف مفدیف ۰" بارشلاب نوثيغتسيف] بارشلاب

 میا كن ماو :نولوقيف «مّنهج ةنرَح اوعذا :نولوقيف «مهنوطب يف ام ْتَمْطَق مُهَتوطُي ثّلخد اذإف ؛مهموجو
 :نولوقيف ًاكلام اوعذا : ا َنيرفاكا اع امو اوف اواق یل اولاق تالاب

 َنيِبو مهئاعد نيب نأ تعب :شمعألا لاق  «نوثكام مُكّنِإ : مُهبيِجُيف :لاق «4َّكْبَر انيلَع ضقبل كلام
 انيَلَع ْتَبَلَغ ابر :نولوقيف همر نم ريح دخ الف مكبر اوعذا : ٌنولوقيف لاق ماع فلا ؛ مهاَيإ كلام ةباجإ
 الو اهيف اوئّسحْلاِط :مهبيجيف لاق «(نوملاظ ااف انْدَع ناف اهنم انجرخأ انّبر .نّيّلاض ًاموق اًنكو انئوقش

 :«ليؤلاو ةرشعلاو رفزلا يف نولي كلذ دنعو ءريخ لك نما اوسي كلذ ٌدنعف لاق :4ٍنومّلَكُت

 نب رهش نع ةيطع نب رمش نع شمعألا نع زيزعلادبع نب ةبطق نع امهالك ؛يقهيبلاو يذمرتلا هاور
 «ثيدحلا اذه نوعفري ال سائلاو :“*”نمحرلادبع نب هللادبع َلاق» : يذمرتلا لاقو .هنع ءادردلا مأ نع بشوح

 يبأ نع ءادردلا مأ نع بشوح نب رهش نع ةيطع نب رمش نع شمعألا نع ثيدحلا اذه يور امنإو :لاق

 . ىهتنا «ثيدحلا لهأ دنع ةقث زيزعلادبع نب ةبطقو . عوفرمب سيلو «هلوق ءادردلا

 ناكم يف هارت ال ٌالصفم ًانايب (1۷۸۲) ؛ةفيعضلا» يف هنايبو «سيلدت عوفرملا يفو «فيعض هيفو «هنع حصألا وهو :تلق )١(

 019430 يدمرتلا نم ةدايز (۳)

 «روشنلاو ثعبلا" و ؛«(75987) «يذمرتلا» يف يهو ءاهريغو (7 /۲۳۹/6) ةيرينملا يف ةتبثم يهر «ءةقباسلا ةعبطلا نم تطقس 61)

 .[ش] .يقهيبلل )٠0١(

 حصي الو .ثيدحلا اذه يف يذمرتلا خيش وهو ««يمرادلا دنسم» ب فورعملا «ننسلا» بحاص يمرادلا مامإلا وه :تلق (4)

 / 14) ةريسفتلا» يف ريرج نبا هجرخأ فوقوملاو ؛ىرت امك (رهش) ىلع امهرادم هنأل افرق ۆي وأ اهوقرم ؛اقلطم يدنع

 aa ۲ / 0 ق) «رانلا ةفص» يف ايندلا يبأ نباو 7

١" 



 اذ اماعط9 :ىلاعت هلوق يف : Rh EOE فس

 ا : . ٌجرخي الو ّلخدي أل ٠ .قلحلاب ذخأي وش : 0

 , 1. .«دانسإلا حيحص» :لاقو «هنع همركع نع ةبيش نب'بيبش نع ًافوقوم مكاحلا ءاور
 ٠ (اهيف مهحبقو رانلا لهأ مظع يف لصف“ 5 1

 نم الجر َّنأ ل :لاق امهنع هللا يضر ورْمَع نب هللادبع نع (فوقوم'قیعض) (۱) 51514
 ءاكي هللادبع ىكب مث :لاق خبز نتو هرم ةَشْحَو ْنِم ايندلا ٌلْهَأ تامل ؛ايندلا ىلإ جرخأ رانلا لَ

 .اديدش

 . ةعيهل نبا هدانسإ يفو < !ةقوقوم ايندلا يبأ نبا هاور
 رفاكلا يكن نب أم : لاق لكي ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (1) 5581-6

 :؟عرسبلا بكارلل ميل د ٌةَريسم [رانلا يف]

 .امهریغو ملسمو < ل ظفللاو يراخبلا اور

 : .دضعلاو فتكلا سأر عمتجم :(بكنملا)
 لثم ُةُدِخفو'ء(دحأ) لثم رفاكلا سرا: لاق ةا يبنلا نع ؛هنعو (هريغل ص) (۲) 7583-5

 . راّبجلا عارذب ًامارذ نوعبرأو نانا" دلج ةفاثكو «(ةكم)و (ديَِق) نيب امك رانلا نم هُدَمْفم دعقمو ء(ِءاضيَبلا)

 .هل ظفللاو دمحأ هاور

 ريم ٠ هِدْلِج طلو ءدَحُأ ٌلثم . رفاكلا كانا وا رفاكلا سرضا :لاق :هظفلو ملسمو (حبحص)
 , ثالث

 ب غر ء(ِيْجُأ) ُلئم ةمابقلا موي رفاكلا ٌيسرض» : ل هللا لوس لاق :هظفلو ي لاو (نسح)
 : امينا هلوق .بيرغ نسح ثيدح# :لاقو . «(هّذبولا) لدم ثالث ٌةَريسم رانلا ّنِم ُهَدَمْقمو .(ءاضِتتبلا)

 1 . ىهتنا ؟لبج : (ءاضيبلا)و «ةذبرلاو ةنيدملا نيب امك ينعي

 0 يشأ لم عرض و اعاد ةررأو ا رفع لجل ١ لاف يذمرتلل ةياور يفو (حيحص)

 .«(ةئيذملا)و (ًةكم) َنيب ام منهج نم ُهَسِلجم

 . «حیحص بیرغ نسح ثيدحا :هذه يف لاقو

 ١(. /5-8 /۷ ق) مدقتملا ردصملا يف هدنع وه ؛تلق ()

 يجز 40164 / ۸) ةيلور يف هراتلا يفا :داز هنأ الإ ؛ًامامت هلثم ملسم ظفل نأل «هفذح باوصلاو ءديفلا اذهل هجو ال : تلق 00

 . ةذاش يهو !«ماع ةئم سمح ةريسم# :(714) هل ةياور يفو .(114 )٠ ١ ؟ثعبلا» يف ًاضيأ يقهيبلا دنع

 : . 074 /۲) ؛دنسملا# نم حيحصتلاو :(هدسج) :لصألا 2
 يكتب نيب ام قاس هذه ناب ةحرصملا ىلوألا ةياورلا اهنم ةصاخبو ءتاياورلا رئاس: هتفلاخمل ذاش «ثالث ةريسم» :هلوق ()

 هلبق امعو اذه نع لفغو ء(1۷۸۳) «ةفيعضلا) رظناو .حصيف «هدسج» فيرحت. «هدلج» :هلوق نوكي نأ نكميو !رفاكلا

 5 . !ةثالثلا ةلهجلا
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 ًاعارذ َنوعبرأو نانا رفاكلا دلج 20 :لاق ءهظفلو ؛«هحيحص» يف نابح نبا هاورو (حبحص)

 .1(دُحأ) لم ةْشرضو رابجلا عارب

 موي رفاكلا ٌسرض» :لاق  ديج دانسإب دمحأل ةياور وهو - هظفلو ءههححصو مكاحلا هاورو (نسح)

 نم ةدعقمو «"ناقرو) لم ُهُدحَفو «(ءاضيبلا) لثم هدضعو ءًاعارذ َنوعْبس دلج ضرَعو (دحأ) ٌلثم ةمايقلا
 1 . مص نْطَب لدم ةطب» : لاقي ناكو :ةريره وبأ لاق .«(َدنَرلا) ييو ينب ام راّلا

 . مجعلاب كلم : ليقو ر نايس اک ا تور نر وا كلب :(رابجلا)

 َرفاكلا َّنإ» : ايك هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع هللا يضر “مع نیا نعو (فيعض) (۲) 511 ۷

 . «ٌسانلا ُهْْطَوتَي ءنْيَحَسْرَفلاو َحَسْرَفلا ةئاسل بحل

 «هجولا اذه نم هفرعن امنإ ثيدح اذه» :لاقو «هنع قراخملا يبأ نع ديزي نب لضفلا نع يذمرتلا هاور

 . ىهتنا ؟فورعمب سيل قراخملا وبأو «ةمتألا نم دحاو ريغ هنع ىور دق يفوك ديزي نب لضفلاو

 لوسر لاق : لاق رمع نب هللادبع تعمس :لاق نالجعلا يبأ نع ديزي نب لضفلا هاور :(ظفاحلا لاق)

 . «ساَللا ةع ؛ةمايقلا موي نيكس َُئاسِل وجيل رفاكلا نإ : ل هللا

 وبأ وه امنإ ءمهو «فورعمب سيل قراخملا وبأ» :يذمرتلا لوقو «باوصلا وهو «هريغو يقهيبلا هجرخأ
 اذهب هلل هللا لوسر نع هَل َسيَلا : ظفاحلا ّبَرُم ركب وبأ لاقو ؛«ىنكلا» يف يراخبلا هركذ «يبراحملا نالجعلا

 . يهتنا ؛ثيدحلا اذه الإ دانسإلا

 نیب َّنِإ ىتح ؛رانلا يف الا لهأ مني : لاق ل يِنلا نع ًاضيأ هنعو (ركنم) (۳) 7174 4

 .هدُحأ لدم ُهَسْرِض نو :ًاعارذ ٌنوعبَس هِدْلج لع نإ «ماع نم عْبَسةَريسَم هقتاع ىلإ مهدحأ ذأ ٍةَمْحَش
 .«”"نسحلا نم بيرق هدانسإو ؛ةطسوألا#و «ريبكلا» يف يناربطلاو «دمحأ هاور

 طقس وهو «هيتعبط نم ءًاضيأ «ناسحإلا» نم تطقسو «هريغو ؛(؟5117) «دراوملا» نم اهتكردتساو ؛لصألا نم تطقس )١(
 !!ةثالثلا نيقلعملا نع ًالضف «هيلع قلعملا ىلع ىفخي نأ بيرغلا نمف 3 ءرهاظ وه امك ینعملل دسفم شحاق

 / ۲۲۹) «ةلاجعلا# يف اذك . ةيؤينلا ةنيدملا نم راملا نيمي ىلع ؛(ةثيورلا)و ؛«(جرعلا) نيب فورعم دوسأ لبج :ةلمهملا رسكب (۲)

21 

 . «ةياهنلا» يف امك . عضوم وأ لبج مسا :داضلا حتفو ةزمهلا رسكب (۳)

 «ثعبلا» باتكل هوزع كلذكو .مهتداعك مقرلاب يذمرتلل هوزع مهنأ .عم ةلهجلا ةعبط يف اذكو «(ورمع نبا) :لصألا (4)

 نيريخألا دنع عقوو !(رمع نبا) ًاعيمج مهدنع وهو 2115/14 ةناوهألا» يف ايندل يبأ نبال هوزع مهتافو ! يقهيبلل

 يف يراخبلا هركذو ء(يبراحملا نالجعلا وبأ) وه امنإ ؛طلغ اذه» :يقهيبلا لاقو ء(قراخملا وبأ) ناكم (نالجعلا وبأ)
 .(1985) «ةفيعضلا# يف جرخم وهو .؟«فرعي الو ؛باوصلا وهو» : يبهذلا لاقو .:(ىنكلا)

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا )٥(

 جرخم وهو . «حيحصلا» يف يهو «سرضلا يف الإ ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم «نتملا ركتم .دانسإلا فيعض وه لب : تلق قفز

 يبأ ثيدح يقف ءضرعلا . زعمب :ظّلغلا ينعم ناك اذإ ؛(هدلج ظلغ) ةلمج ًاضيأ ىتثتسي نأ نكميو «(17777) «ةفيعضلا# يف

 اولاقو اوتفاهتف ةلهجلا ااو .رظنيلف ؛ اغاز نوعبم هدلج ضرعو» : ظفلب نسح دانساب ةياور انه ؛حيحصلا» يف م ةريره

 !!ةهدهاوشب نسح# : مهتداعك

Er 



۲٠١١ - o4موي : ىلاعت ةلوقب يف :ةق يلا نع دنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (4) -  

 شيو ءًاعارذ َنوّتس هيشج يف هل دمي دمو «هنيميب بات ین مُهْدَحَأ ىعذيه : : لاق ؛ ؛ «مهيامإب سانأ َّلُك وع

 ءاذهب انآ هللا : :نولوقيف ٍديعَب ْنِم ةنوريف هباحصأ ىلإ ُقَِطْني الت رون نم بات هِسأر ىلع ُلَعْجُيو «هّهْجو

 ُدَوَسِيَن وسيف رفاکلا اًمأوإ :- لاق - . اذه لثم كنم لجو لكِ اور : مهل ٌلوقيف مهاب ىتح ءاذه يف انل كابو

 هّللاب ذوعت : ٌنولوقيف باح هاري ران نم ًاجات ُنَبلُي مَآ ةروص يف ًاعارذ نوٽس همشج يف ُهَل دمو ٠ ههو

 ERE للا ٌمُكَدَعِبَأ :لوقيف وزا ّمُهللا :َنولوقيف ییا اذهب اننأت ال ّمهَللا ءاذه بش نم

 0 . ؛اذه ّلثم

 ضير“ هحیحص)» يف نابح نباو «- هل ظفللاو ««بيرغ نسح ٍثيدحا : لاقو  يذمرتلا هاور ش

YAY o1۰رانلا يف رفاكلا دعم : لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو (هريغل ح) (0)  

 نوعبرأ هناقعي همحل ىوس ةدلجو «(ناقرو) لثم هذخفو ا سرض لکو « مايأ الٹ ٌةريسم

 2 . «ًاعارذ

 .©”ةعيهل نبا ةياور نم مهلك ؛ مكاحلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور

 نع ىليل يبأ نب دمحم نع راتخملا نب ىسيع قيرط نم هجام نبا یورو (فيعض) )٥( ؟55- هللا

 ءان نم مظعأل ةعرض نإ ىلح مل فال ند : لاق. هنآ ؛ي يبنلا نع ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع

 : . «هسرض ىلع مُكدحأ دسج ةليضفك ؛هسرض ىلع هدسج ةليضفو

 : تلق منهج ُةَعَس ام يردتأ : سابع نبا لاق : لاق دهاجم نعو (فوقوم خيحص) ۲ ۳۹۸٤ -)٤(

 ٌةيدؤأ هيف يزجت ءًافيرخ َنيعْبس ٌةَريسم هقتاع نيبو مهدحأ نأ ةَمخش نيب نإ «يرذت ام هللاو رجا :لاق ءال

 .ةيدؤأ لب :لاق ؟راهنأ :تلق . مّدلاو حْيقلا

 . «دانسإلا حيحصا : لاو کاحلاو میخ دانا دمنا هاوار

 اهيف مهو :لاق الإ يتلا نع هنع هللا يضر ديعس يبأ ن نعو (فيعض) (3) 2107 1

 َبِرْضَت ىتخ ىلْفُسلا ةف يخرتشتو «هسأر طَسو مَن ىتح ايْلُعلا فَ د صلقتف ؛ زانلا هيوشتالا: لاق ؛4ٌّنوحلاك

 هترس . هيك 3

 «ةفيمضلا» يف جرس وهو «قبس امك نيغلا لوهجم وهو «يدشلا ليعامسإ) دلاو (ةميرك يبأ نب نمحرلادبع) هيف : تلق )۱( 

.(EATY) 

 عم ۱۲تال ةزيسس هدلج لغو" : ثيدحب ثيدحلا اذهل . (011 / ؟) ىلعي يأ ىلع قتلعملا داهشتسا هقفلا ةلق نم : تلق (0)

 .٠ !؟دوهشملا نم دهاشلا َنيَأف «هدانسإل هفيعضت

 ب لالعإ باوصلاف ؛(عمبسلا يب جارد) نع امنإو «ةعيهل نبا نع هوري مل (548 / )٤ مكاحلا نأل أطخ ميمعتلا اذه : تلق (0

 9: .هيلإ هتلقن كلذلو ء«حيحصلا» يف انه دهاش هل ثيدحلا نكل . تع امهتياور نم هنإف «(مشيهلا يبأ) .

 ىلع يبعذلا :هقفاوو Er / ؟) ؛كردتسملا»و ء(۷١1 / 5) «دنسملا» نم بيوصتلاو «(هللاو هللاو لجأ) :لصألا )٤(

 . هح يحصل
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 .داتسإلا حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛«بيرغ حيحص نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلاو «دمحأ هاور

 . «رافكلا اهيق مظعي امك رانلا يف مظعي نم ةمألا هذه نم نأ درو دق» : ميظعلا دبع ظفاحلا لاق

 :لاق سيق نب هللادبع ثيدح نم امهريغو مكاحلاو هجام نبا ىورف (فيعض) (۷) - 718 4

 هللا لوتسو i اندجي ءهنع هللا يضر شيقأ نب ٌثراحلا انيلع ّلخدف ليل ٌتاذ ةدرب يبأ دنع تنك

 دحأ نوكي ىتح راتلل مُظْمَي ْنَم يتمأ نم َّنِإو «2"دَرضُم نِ رثكأ هتعافشب هيلا لحد نم ينم نم ّنإ) : لاق لك
 1 . «اهاياوز

 نميف» :هظفل مّدقتو ."«ملسم طرش ىلع حيحص» :مكاحلا لاقو «ديج هدانسإو ءهجام نبال ظفللا

 . [باي - 4 / حاكتلا ]١0  «دالوألا نم ةثالث هل تام

 شيقأ نب ثراحلا تعمس :لاق سيق نب هللادبع نع» :لاق هنأ الإ ؛ًاضيأ ديج دانسإب دمحأ هاورو

 ءًافيحصت هارأو «يلصأ يف اذك .«هركذف. .. :لوقي يج هللا لوسر تعمس :لاق ةزرب ابأ نأ ؛ثدحي

 . ملعأ هللاو . «هجام نبا» يف امك ؛ةدرب ابأ ؛ثدحي شيقأ نب ثراحلا تعمس : هباوصو

 ثرعت : (ةّرحلا) رهقب ةريرع وبأ يل لاق :لاق يّبضلا ناسغ يبأ نعو (فيعض) (۸) - ۲۱۹۹ هالو

 ُةُسْرِضو خا لم منهج يف هخف» : لوقي ل هللا لوسر تعمس "ا: لاق ءال :تلق] ؟'*”شارخ ّنب هللادبع

 .؛هْيَدلاوب اًفاع ناك : لاق ؟هّللا ٌلوسر اي لاذ مل : تلق ءهءاضتيبلا لثم

 ينرضحي ال دانسإب يناربطلا هاور
 (اباذع مهنوهأ ركذو «باذعلا يف مهتوافت يف لصف)-٠

 لها نَوَ َّنإ» : لاق لك ٌيبنلا نع ءامهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع (حيحص) (1) ۳۹۸۵ 5

 .«مقنقلاب ٌلَجرِلا يلْغَي امك عامو امّهنم يلغي ٍناتَرْمَج هَِمَدَق ٍصَمخُأ يف ٌلجنر ًاباذَع راَلا

 امُهنم يلغي ران ْنِم ٍناكارشو ِنالعَن ُهَل ْنَم ًاباذَع ٍرانلا ٍلعُأ ٌنوهأ نِ :هظفلو ءملسمو يراخبلا هاور

 .هاباذع مهثوهأل هنو «اباذع ةنم دشا ًادحأ نأ ىر ام «ٌلَجرملا يلْغَي امك ءهُامد

 نوه َّنإ) :لاق ال ّيبنلا نع «هنع هللا يضر ٌيِردُّخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (۲) 838 ١

 . مثيهلا يبأ نع جارد ةياور نم وه :تلق ()

 .(لصف- ه رخآ / ۲۹) «حيحصلا» يف اهضعب مدقت دهاوش اهل هذه ةعافشلا ةلمج (؟)

 . كانه مدقت امك لوهجم هيف «كلذك سيل :تلق 0

 «عمجملا» و (ناحطلا 7801" /4779 /۷) «طسوألا» يفو (۲۳۹ )٤/ ةيرينملاو («فيعضلا# 404 /۲) ةقباسلا ةعبطلا يف اذك 2

 (11/7 /۲) «ليدعتلاو حرجلا# يف امك هللا همحر خيشلا هتبثأ امك ءارلاب باوصلاو !ءارلاب ال لادلاب «شادخ# )١18/48(:

 .[ش] .(ممتملا 41 /۳۷) «دعس نبا تاقبط» و

 لصألا يف ناكو :(0107) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو «فرعي ال نم هدانسإ يفو ء(۳۹٤ /1) اطسوألا مجعملا# نم ةدايز (4)

 ىلع ةلهجلا اهححصي ملو «"عمجملا#و ؛مجعملا» نم امهتححصف !(ينإو) ةدايزلا ناكمو !(ةريحلا) :(ةرحلا) ناكم

 !مهتداع
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 ىلإ رالا يف ن مهنمو ؛باذملا ١ 'ءازجأ عم امو امهم يلغي .+ران ني يَ لم لجر اباذع تلا لأ

 عم يبرأ ىلإ لا يف] نم مهنمد «باذعلا ٍءاَرْجَأ عم هيبكُر ىلإ رانلا يف ْنَم مهنمو «باذغلا ءازجأ عم هيبعك

 (َرمَتْغا دق '![باذعلا ءازجإ عم هرذص لإ اللا يف ْنَم مهنمو «باذعلا ِءازجا

 : : .«حيحصلا» ةأور هتاورو «رازبلاو دمحأ هاور

 . ین رح نِ قامو يل ران نم نيب لتتم ًابذع رالا لهأ ین نإ : ًارصتخم ملسم يف وهو

FAV O1۸لها ندا نإ : لاق 8 يتلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (5) -  

 . (ةُهامد امُهنم يل ران ْنِم ٍنالعن هَل يذلا :ًاباذع رانا

 . ؟هحيحصا يف نابح نباو: ‹ حيحص دانسإب يناربطلا هاور

TIAA O14رانا يلمأ وأ : لاتا ينل نع اموت هلا يضر سابع نيا نعو (حيحص) (1  

 . «هغامد امُهنم يلغي« ِنْيَلعَتب لَم وهو «بلاط وبا ًاباذع

 . ملسم هاور

 را لأ أَن : 5 هللا لوسر لاق : لاق ريمع نب ديبع نعو (لسرم فنيعض) ()- ۷-۰

 رانا بهل هادو رج ةئارضأو ْذَج عيا لج هناك ؛ هطامد امهنم يلغي ٍنالعن هلع لجل ًاباذع
 . «ٌروُفَي وهف ؛ريثكلا ءاملا يف ليلقلا ٌبحلاك مهرئاسو دف نيب رانا ءاشحأ ٌجرختو

 . حيحلص دانسإب السرم رازبلا هاور

TTAهذخأت نم مهم :لاق كك يلا نع هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نع (ةيحص) ()-  

 ر ا مهتم و زب" رجح ىلإ رنا هدأت نم مهنمو ويد ىل دا خات نم مهنمو ویک ىلإ الا

 )١( «راتسألا ففشك» يف اذكو «يازلاب لصألا اذك )٤ / 1007 / 187( «هرصتخماو )٤۷۷ /7 /  ۷؟عمجملا»و )1١/

  5«دتسملا» يفو .هدحو رازيلا ةياورب )۳/ ١ يل نيبتي ملو «ةلمهملا ءارلاب (ءارجإ) :(۷۸ر . 1 :

 هقفاوو «املام طرش,ىلع حيحصا ؛ لاقو «هوحنب ۱ / © كردتسملا يف ثيدحلاو «(۷۸ / ۳) ؟دنسملا# نم ةدايز قفز

 . ا . ؛رصتخملا* يف ًاضيأ رجح نبا هححصو ؛يبهذلا

  48ملسمل ىرخأ قيرط يقو تلق )١ /: )150تيد هدب يلا نابع نبا ثيدح يف يهو «بلاط يبأ همع يف كلذ لاق هنأ
 هانعمب رخآ ثيدح عم «ةحيحصلا# يف جرخم وهو ) ۵٤.(08و

 انه خلا يف عقو اذك (حیحص دائبمإبب ًالسرم هاور) : لاق» :لاق هناف ء(رازبلا) : هلوق «بيغرتلا» نم يجانلا ةخسن يف عقي مل )٤(

 . .«يقهيبلا وأ «رانلأ ةفصا : هياتك يف يلبنحلا بجر نبا هيلإ هازع امك «هدهزلا» يف يزسلا يأ نب دانه هاور : هلعلو «طقس

 «دهزلا" يف وهو ٠ و ين الما یا كلب تا نإ عال نطي ني نعل ۰ هلوق علف :تلق

 .ملعأ هللاو (12948 / ۱۵۷ / ۱۳) ةبيش يبأ نبا اذكو (۰ 4/197 /١)لاقامك

 هام تزف و قولا ءاشحأ جرختو# : )4 ٠ /5) ةيرينملل ًاعبت («فيعضلا» ٤١۹ /؟) ةقباسلا ةعبطلا يف :انلق]

 . .[ش] .[. . .هيينَج ًءاشحأ ُرانلا جرحت :«بيغرتلا» تاعبط رئاس يفو ؛4هيبنج ءاشحأ جرخي# :(19/1)

 ةيلاتلا ةياورلا يف امنإو ءةياورلا هذه يف ٠١١( /۸) ملسم يف اهل لصأ الو «هقنع ىلإ رابلا.هذخأت نم مهتمو» :لصألا يف (5)
 )£ 4( «ثغعبلالو (1۹1۹ / ۲۸۲ /۷) هریبکلا مجعملا»و ١ / 6) دمحأ دنع ىلوألا ةياورلا كلذكو .هدنع

 !ةلهجلا اهنع لفغو .ةدايزلا مهدنع سيل .
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 . هتوف ىلإ
 ْنَم مهنمو هتَوْجُح ىلإ هدخأت نم مهنمو «هيبفك ىلإ ُرانلا دخت ْنَم مهنم» :هل ةياور يفو .ملسم هاؤر

 . هع ىلإ هُذُحَأت

 قيس اَ منهج َّنِإ) :لاق ل ٌيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فيعض) (۲) - ۲۱۷۱ ۲
 .«بوقرُعلا ىلع نقلا لإ ؛مظَع ىلعأمخَل َْدَتْمّلَف َةَحْفَل مُهْنَحَفلف ِمُهْنَّشلت اهلها اهيلإ

 يما للرب تيلع ارا او ."”عوفرم يقهيبلاو «اطسوألا» يف يناربطلا هاور

 يصاوُنلاب ُدَحْؤيَفل :ىلاعت هلوق يف : : سابع نبا نع يورو (فوتوم فيعض) (۳) - ۲۱۷۲ - ۳
 . تطحلا ُفّصقُي امك ب ُفصقي مَ ؛هيَلْجِرو هسأر نيب ٌعَمِجُي : لاق ؛«مادقألاو

 5 ."فوقوم يقهيبلا هاور

 : ةيآلا هذه ارق هنأ : هه هللا يضر تاظخلا نب ريع ني يورو قوقوم ادج تضل 8]- IVT ضل

 ناف ءاهريسُفت نَع ينربخأ !ٌبْمَك اي :لاق «(َباذملا اوقوذيل اهريغ ًادولُج مهال ممدولُج تحت امّلُك)

 س اهرادقم يف وأ حاس يف دايو ُقَرحُي مد نبا دلج نإ :َلاقف .ٌكيلع ُتْدَدَر تبَذك نإو .كّقَدَص َتْفدَص

 . َتفدص :لاق .ةّرم فالآ

 . "يقهيبلا هاور

 امّلك» :لاق  يرصبلا وهو - نسحلا نع ““اضيأ ىوّرو (عوطقم فيعض) (0) - ۲۱۷4 _ ٥
 املك ءٍقّرم فأ َنيعبس موي لك رانلا ملكات :لاق ؛(َباذَلا اوفوذيل اهرب ًادولُج منل ْمُُدولج تج
 .اوناك امک نودوعیف اودوُع : مهل لي مهن

 ْنِم اينذلا ٍلهأ ممن ىتؤيا : لاق ل بتلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) 237 - 07_14
 الا .لوقيف ؟طق میمن كب رم له ؟طق ريح تبار له !مدآَنبا اي : :هل لاق مش بص ٍرانلا يف عَبضيف الا لهأ
 !مدآ َنْبا اي : هل ٌلاقُيف جلا يمة يصف «ةئسبلا لم ني ينثلا يف اسوي سدا دأب ىتوو !ٌبد اي ولاد

 .«طَق دش تيار الو ءّطق لسؤب يب رم ام !ٌبر اي هللاو ال : :لوقيف ؟طق ةَّدش ْنم كب ٌرَم له ؟طق اسب تيار لَه

 . لسم هاور

 ٠ ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو .فيعض (يناهبصألا ناميلس نب دمحم) هيف :تلق )0۳٠۲( .
  00ثعبلا# يف هجرخأ : تلف  0041 / ۲۸١0فض (كيرش)و «عاضو (يميدكلا)هيفو

 «ةفيعضلا» يف امهتجرخ دقو هئم ىعوأ دنسب ًاعوفرم رمع نع يورو اذ فعنخ هدتسو «هثعبلا» يف هجرخأ : تلق فرق

(8949). 

 لوهجملل ءانبلا ىلع هوعبطف ةلهجلا ىلع يفخ دقف ءدارملا روهظ عمو .«ثعبلا" يف يقهيبلا ينعي ؛مولعملل ءانبلاب :تلق (4)
 رظناو ءًافيعض ًاعوطقم نوكيف ؛نسحلا ىلإ دانسإلا حيحص حيحص رثألا نأ مث !!دحأل باتكلا يف وزعم ريغ رثألا راصف !(يوُرو)

 .ًاضيأ 'ةفيعضلا# يف جرخم ثيدحلاو . يتالا قيلعتلا

 .(441 / 551) «ثعبلا# يف يقهيبلاو ء(١ / 188 ق) هرانلا ةفص» يف ايندلا يبأ نبا هاور اذكو 2(
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YIVe orلم رانا لمأ ينب نأ لا ةارأ اذإ : لا ةع نب دبوس نعو (عوطقمو افيعض) (-  

 لقب م زانا هيف مرض مك ران نم رامن هیت الا قر هنم ضب ال ءران نم ف ىلع ًاقودنص مهن لجوال

 يف ٌحَرطُي وأ ىقلُي م لفي مٿ ءان امهنيب مرض م «ران نِ يتودنص يف قودنصلا كلذ لع م ءان نم يلقب
 ٠ «يوقْتاف رابع اب هدابع هب للا ُوُي كلذ للظ موت نرو رانا ن لل موقوف نِ مَ : هلوق كلذف ءرانلا .

 ج يل هل .ةريغ ًادجأ رانلا يف نأ ىرُي امف : لاق ؛ «َنوعَمْسَي يال اهيف مهو ريفر اهيف مهل : هلوق كلذو

 . وقوم نسح دانسإب يقهيبلا هاور

 ! . عطقنم دانسإب دوعسم نبا ثيدح نم هوحنب ًاضيأ هاورو (فيعض) (۷)- ” °

 نيح ةنيدملا مدقو :« ليفلا ماع وهو ءال يبنلا هيف دلو يذلا ماعلا يف دلو ةَ نب ديوس" : (ظقاحلا لاق)

 . ؛ةئمو نيرشعو عبس :ليقو «نيرشعو سمح نبا وهو «جاجنحلا نمز:يف يفوتو «هري ملو ءب يبنلا اونفد

 (مهقيهشو مهناكب يف لصف) ٠ ١١

 كلام َنوعُدَي املا لمأ نإ :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع (حيحص) (۱) 18541 4

 اند نإف اهن انجرح ابر : نولوقيف مُهّبَر نوعڏُ مث.« « «نوثكام متل :لوقي مث «ًاماع َنيعَبْرَأ مُهبِحُي الف
 الإ يه امف موقلا يأ د «(نومٌّلک الو اهيف اوُؤَسْحال :لوقي م ءاينلا لثم مهي الف «4نوملاظ نإ

 : . ريف ز اهّرخآو «قيهش اهلَوأ . . ريمحلا َتاوصأ مهئاوصأ ةبسشت «قيهّشلاو ُريفزلا

 .ةامهطْرش ىلغ حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو «ًافوقوم يناربطلا هاور

 در قيهشلا نأل ؛ريفزلا دض قبهشلا» 01 نبا لاقو .قلحلا'يف (ريفزلا)و .ردصلا يف (قيهشلا)

 7 .«سفنلا جارحإ ريفزلاو «سفنلا
 يع ةحلط يأ نب يلع ع اص نب وعم نع يل یورو (فيعضو فقم( قي ل

 . فيعض ٌتوصو ءديدش ٌتوص : لاق (قیهشو ريفر اهيف مهلإ» : هلوق يف ؛ سابع نبا

 ءاكلام اوُهْدا :ٌنولوقيف» : هيفو ءءادردلا يبأ ثيدح (فيعض) [لصف - ۸ انه] مدقتو :(ظفاحلا لاق)

 ةباجإ نيبو مهئاعد نيب نأ تين : نشمعألا لاق - ؟«نوثكام مكنإ لاق كبر انيلع ضي كلام اي» :ٌنولوقيف

 انتوفش انيلَع ْتَبلَع انّير» : نولوقیف < مکر نم ر ريخ دَحأ الف مكر اوعذا : !نولوقيف : لاق - ماع فّ هل كلام

 چ الو اهيف اًوَسْخا» : ْمهّبيِجْيَف : لاق «4َنوملاظ اًنإف انْدُع ناف اهنم انُجرحأ ابر . َنيَلاض ًاموف انُكو
 .: رغولو نهار رفا يف ولي كا دنعو +ريخ لک خو ری نلت ةنمف د :لاق

 | . يذمرتلا هاور

 ثيدخلا عن ولف هي هرو فلزملا ةمجرت نم دافي امك ءًباحص سيل لفغ ني ديوس أ ؛عوطقم وه لب : تلق 222

 نب ديزي) وهو (دلاخ وبأ) ء(0۳۹ / ۲۹۹) «ثعبلا» يف هدانسإ يف نإ مث !لمأتف .هغفري مل وهو فيكف «السرم ناكل

 يف ميعتاوبأ هنعو )۳ / همك / ۳) ًاضيأ ةبيش يبأ نبا هاور هقيرط نمو .فيعض وهو «(ينالادلا نمحرلادبع

 !!«فوقوم نسح# :اولاقف ةلهجلا امأو ١77(. / 4) «ةيلحلا»

TEA 



 ُلَسرُيا :ةقو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعر (فيعض) (۲) - ۲۱۷۸ _ ۰

 ول ؛دودخألا ةئيهك مههوجو يف ٌريصي ىتح ءمدلا ٌنوكبي مث «ٌمومدلا عطل ىتح ٌنوكييف «رانلا لمَ ىلع ًءاكبلا
 . (ْترَجَل نفسلا اهيف تلسرأ

 : لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :لاق :هظفلو «ىلعي وبأو «هجام نبا هاور

 مهدودخ يف مهُعومد ليست ىّتح رانلا يف ّنوكبي رانلا له ناف ءاوكابتف اوكبت مل ْنإف ءاوكبا !سانلا اهيأ اي»
 . «نويعلا حّرقتف - دلا ينعي  ليسيف «ٌعومدلا عطف ىتح ٌلوادج اهّنأك

 و يراخبلا مهب جتحا ؛تاقث هجام نبا ةاور ةيقبو «يشاقرلا ديزي امهدانسإ يفو

 نوكبيل رانلا لها ند : لاق ام رغ یف ن للا نس ارین خالا اورو ی 40)-

 . ؟عمدلا َناكم مدلا نوكبيل مهنإو «تّرَجَل مهعومد يف ة ٌنفسلا تّيرجأ ول ىتح

 . ")(دانسإلا حيحص» :لاقو

 . ضرألا يف ميظعلا قشلا وه :مضلاب (دودخألا)
 [ ةنجلا ةفص باتك -]

 (لوصف ىلع لمتشيو ءاهميعنو ةنجلا يف بيغرتلا)
n 7 6 ۳٣۹۲ - ۱ًاسفن َّلَتَق ْنَم» : لاق اب هللا لوسر َّنَأ ؛هنع هللا يضر ركب يبأ نع (حيحص) (۱) -  

 / دودحلا - 5١ ىضم] . ماع م ِةَريسَم ْنِم جويل نجلا حبر نف نجلا ةحئار ْحَرَي ْمَل ؛اهّقح ريغب ةدهاعم
4]. 

 ةّنجلا ٌحير» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو (ادج فيعض) (۱) - ۲۱۸۰ ۲

 . .«محر طاق الو قاع اهَحير ٌدجَي ال هللاو «ماع ٍفلأ ةَّريسَم نم ٌُدّجوي

 . يفعجلا رياج ا يناربطلا هاور

 .اهدعن مل باتكلا اذه نم ةقرفتم نكامأ يف ةنجلا قحئار ركذ هيف ثيدح ام ريغ مدقت

 (كلذ ريغو ءةنجلا ةنجلا لهأ لوخد ةفص يف لصف) ١
 :ةيآلا هذه نع اإ هللا لوسر لاس ُهّنَأ :هنع هللا يضر مولع نع (ًادج فيعض) (۱)- ۲۱۸۱ ۳

 يذلاو» : الب بنا لاق ؟ٌبُْكَر الإ ٌدفولا ام !هللا لوسر اي : تلق : لاق « «ادفو ٍنمحرلا ىلإ َنيقّتملا رشحن موي»

0 

 .(5844) ةفيعضلا» يف جرخم وهو مهضعب هكرتو ؛فيعض وهو «(يشاقرلا ديزي) مهقوفو «هنم ةدئاف ال قيثوتلا اذه :تلق 0
 جرخم وهو ءًافوقوم حصو ءطلتخا :لاق مهضعبو «ريغت ناك (مراعاب بقلي (لضفلا نب دمحم نامعنلا وبأ) هيف :تلق 0

 . (يرعشألا ىسوم وبأ) وه «(سيق نب هللادبع)و . كانه

 !ةثالثلا ةلهجلا نيسحتلاب ظفللا اذه عم اهلمش دقو «ةفيعض يهو «(ماع ةئم سمخ» : ظفلب نابح نبال ةياور لصألا يف انه )۳(

 . كانه اذه ىلع تهبن دقو (4414) مهمقرب ۰ / بدألا باتك - ۲۴) ىلإ جيرختلا يف اولاحأ مهنأ كلذو

 يف نابح نبا هاور .4ةئم سمخ ةريسم نم ُدَجوُبل اهَحير نول : ةياور يفو١ :ثيدحلا اذه دعب «بيغرتلا» يف ام صن :انلق]

 .[ش] .[«هحيحص»

۳۹ 



 هون مهلاعي رش د بَل احر هيلع هن اهل ضي قو ويف مرو نا وجرت اذ مل هدب سف

 حئافص ىلع ءارمح ةّتوقاي نم ٌةقَلَح اذإف ٠ جلا باب ىلإ نوهتتيو ءرصبلا دم ثم اهنم ِةَرْطُخ لك الألي
 ةَرضتب مههيوجُو يف ْتَرَج امه نم اوبرش اذإف ' ءٍنانيع اهلصأ ْنِم أ عين ةلجلا باب ىلع ٌةَرَجَش اذإو «بهذلا

 ني تعبت ولف a O هورطت دبا مهئاعشأ ْثَمْشَت ْمَل ىرخألا َنِ اووّصوت اذإو ٠ .ميعتلا
 نأ الولف ءبابلا هل حف اهب كبف 5 ءةلَجَعلا اهّفخَسَ « لبق دق اهَجوز نأ ءاروح ّلك نيف !يلع اي ةقلحلا
 ,كِرمأب تلكَ يذلا كق ان : لوقيف ءءاهبلاو رونلا نم ىر امم ًادجابم هَل دخل ؛ُهَسفَن ُهَقَرَع لجو رع هللا
 كب انأو يج ت : لوقتو قناعت ةّميخلا ّن نم رخ هجم امت اتجوز ينابن هر اوففیف هُم
 ىلإ ياسا نمي ب لدي «ادبأ نمش الف ةدلاحلا اأو ءادبأ سو الف ةمعادلا انأو «دبأ طس الف ةيضارل انو
 اهتم ام ٌرْفُص قئارطو ٌرْضُح قئارطو مح قئارط ِتوقايلاو وألا لدن ىلع ينب ءعارذ ف ثم هفقس

 نوعبس شارف لك ىلع ءًاشارف نوعبس ٍريرسلا ىلع ءٌريرَس اهيّلع اذإف ةكيرألا ينأيف ٠ ءاهتبجاص کاشت ٌةَقيِرط
 ېر ليل رادقي يف امج يدل ءِللخلا ناب نم اهقاس خم ىرُب لح نوعبس ةَجوز لك ىلع ؛ًةجوز
 نِ جْرْخَي مل ىِّصُم ٍلَسَع نم ٌراهنأو ءٌرَدَك هيف سيل فاص «ٍنسآ ٍربغ ِءام نم ٌراهنَأ رم راها مهيحت نم

 جرخ جرخبْمَل نط زین بَل ِنبل نم ٌراهنأو ءاهيادقأب ٌلاجرلاةرصعَت مل َنيراشلل هَ رَ نم ٌراهنأ « ٍلحّنلا ِنوطُب
 ناو يأ نم اهيونُج نم َنولكأبف ءاهتجبجلأ عرف ضيب ري مُهنءاج ماعطلا اوُهَتْشا اذإف ءةيشاملا نوط نم
 نإ ءاوؤاش امثل يأ نم نوكأ مِنْ ٌتَعَبْلا اهوهت وهتشا اذإ ادم ّرامث اهيفو بهذ ربطت م 5 ءاوؤاش
 .وؤألاك مَع مهيدبأ َنيبو ء ناد نجلا ىنجو) : هلوق كلذو انك م َءاش ْنِإو ءمئاق ًءاش

 .اذكم ًاعوفزم يلع نع“ ١ روعألا وهو - ثراحلا نع ؛ةنجلا ةفص باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 »وحن هيلع ًفوقوم يلع نع ةرمض نب مصاع نع امهريغو يقهيباو ًاضيأ يدلا يب نبا ءاورو (فيمض فيعض)

 :لاق ءايندلا يب نبا ظفلو ءرهشأو حصأ و وهو

 تحت نم جرخب ةرجش نع اودجو اهياوبأ نم باب ىلإ اوه اإ یتح آرم نجلا ىلإ مهّبر اوقتا نيذلا قاسي
 يتلا مودع يقام ثبت ءاهنم اويرشف ءاهب اورمأ امنأك امهادحإ ىلإ اودمعف «نايرجت نانيع اهقاس

 ًاريغت مُهراشبأ َريغتت نلف ٠ «ويعتلا ةرضنب مهيلع تَرَ ءاهنم اورّهطتف ىرخألا ىلإ اودمع مث «سأب وأ ّىَذق
 ميل يلم الإ: اولاقف ةئجلا ةَنَرََح ىلإ اوهتنا مث .ناهلاب اونه املاك ؛مهراعشأ مشت نلو دبا اهدعب
 ميمحلاب اينذلا لهأ نادل ُفيطي امك مهب َنوفيطي نادلولا -  مهاّقلت وأ - مهاقلي مث ڈ لاق . «نيدلاخ اهولخداف

 ضعب ىلإ نادلولا كتلوأ نم ٌمالغ قلطني مث : :لاق . ةماركلا نم كل هللا ّدِعَأ امب رشُبأ: : نولوقيف ةَ نم مد
 انآ : لوقبف ؟هتيأر تن : لوقتف ؛د ايندلا يف هب ىحنب يذلا اپ -نالف ماج دق: لوقيف ٍنيِعلا روحلا نم هجاوزأ

 يَ ىلإ ٌرظن هلزنم ىلإ یھت اذإف «"اهپاب ةَمُكسُأ ىلع موقت یتح ٌحرفلا نهادحإ فختسيف ؛يرثأب اذ وهو ءهتيَأ

 .(5914) (ةفيعضلا» يف هدعب يذلاو جرخم وهو مهضعب هبذكو «فيعض ثراحلا : :تلق ()
 .بابلا ةبتع :يأ 0

 انك



 رظنف ةأر عفر مث ءٍنول لك نمو ؛ُرمحأو ُرفصأو ُرضخأ حرص هقوف «ؤلؤللا “لدن ادنجا اذإف ؟ هتاينب ساس ِءيش
 تا أو «هجاوزأ ىلإ رظنف ُهَسأر اطاط مث ءهرصبب بهذين ملل هل رق هلا أ الول يقربلا لم اذإف ءهققس ىلإ
 اناده يذلا هلل ٌدمحلاإ :اولاقو اوأكُتا مث ةمعنلا كلت ىلإ اورظنف «ٌةثوئنم ئبارزو ؛ٌةفوفصم قرامنو ءٌةعوضوم

 َنونَعَظَت الف َنوميقُتو ا و ی ا ار دي

 . «ًادبأ نوضرمت الف - لاق هارآ  َنوُحصتو ءًادبأ

 بيرقلا :(ميمحلا) .ريغتملا وه :ةلمهملا نيسلا رسكو ةزمهلا دمب :(نسآلا) .رجحلا :(لدنجلا)

 . (قيربإ) وهف موطرخ هل ناك اذإف «هل موطرخ ال :ليقو «هل ةورع ال زوك وهو :(بوك) عمج :(باوكألا)

 . (ةيبْوُز) اهدحاو ؛ةرخافلا طسبلا :(يبارزلا) .(ةقرمن) اهدحاو «دئاسولا :(قرامنلا)

 دميحف «هنع هللا يضر َناوزغ ُنب ةبتع انبطخ : لاق ريمع نب دلاخ نعو (حيحص) (1) - مسوق ومع ع

 ةبابصك هب ةبابص الإ اهنم بَ ملو َءاَذَح ْتَّلوو مرصب ثّ دق ايندلا ّنإف ؛دعب امأ : :لاق مث ءهيلع ىنثأو هللا

 نأ ن رك دقلو ءٍمُكترضحب ام ريخب اولقتئاف ءاهل َلاوز ال راد ىلإ اهنم نولسم مكّنإو ءاهبجاص اهُباصتي ءانإلا

 . ماحزلا نم ظيظك وهو موي هيلع َنيِأيلو «ًةنس َنيبَْأةريسم امهنيب ةئجلا عيراصت ْنِم نيعارْضم

 ةريسمل ةّنجلا يف نيعارصم نيب ام» : لاق ًارصتخم

 1 /74] «دهزلا» يف همامتب مدقتو ءًافوقوم اذكه ملسم هاور

 ل هللا لوسر نع ٌيردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ىلعي وبأو دمحأ هاورو (هريغل ص) (۲) - "544 ٠
 . اًةنَس َنيعبْرَأ 55

 . بارطضا هدانسإ يفو

 ٍدمحم سفن يذلاو» :لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (۳) 759 هلله
 .؟(ةّكم)و (رَجَه) وأ (رَجَه)و (ةگم) نيب امك ةّنجلا عيراصم ْنِم ٍنيعارْضم نيب ام َّنِإ !هِديب

 وأ ء(رّجَه)و (ةكم) َنيِب امَكل» : لاق هنأ الإ ؛ًارصتخم نابح نب باو «ثيدح يف ملسمو يراخبلا هاور

 .[ةعافشلا رخآ / 7١ ىضم] .21(ىرصب)و (ةّكم) َنيِب امك

(£) 

 ٌنلْخْدَيَ ا ل يعل ا م رعب نر سر ۳141 7

 .ؤلؤللا ةراجح : يأ

 .[ش] .؟ةريسم» :(151/8 /599/7) ؛ىلعي يبأ دنسم يفو ؛«ةريسمك# :(۲۹ /7) ؟دمحأ,دنسملا يف

 يهو «نميلا دالب نم ةميظع ةنيدم يهر .(يرجه) اهيلإ ةبسنلاو ء(رجهلا) :لاقيف فّرعتو ةفورصم هذه ؛رجه» : يجانلا لاق

 يهو ءاهيف عنصُت لالقلا تناك ةنيدملا ىرق نم ةيرق كلت ء(نيتاقلا) ثيدح يف ةروكذملا (رجه) ريغ يهو :(نيرحبلا) ةدعاق

 اذه دفتساف . ةفورصم ريغ

 نبا نأ مهوي «ًارصتخم# : هلرقق هيلعو «هجام نبا دنع وه سيلو ء(۴ / ۲۲۹) ؛ةلاجعلا» نم حيحصتلاو : (هجام) : لصألا

 / ٠٤١ / 9) ًارصتخمو ؛:ريخيشلا ةياور امك ًالوطم ؛4(١١-8 / ۸) هجرخأ دقف كلذك سیلو ؛همامتب هوري مل نايح

 / ةعافشلا لصف 5 / ثعبلا - )۲١ يف ىضم دقو ءليوطلا ثيدحلا نم ريخألا فرطلا وهو ءافلؤملا ركذ امك 1

 . هطرش ىلع سيلو ؛(7719) «دراوملا» يف رصتخملا دروأف يمثيهلا ىلع اذه يفخ دقو ١7(: ثيدحلا
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 نغني یس مهل لطدب ال « صفي مهشسب ذا .«نوكسامكُم - فأ ةئمأ عبس وأ - ذأ نوعبس يأ نم اجلا

 .«ردبلا رفا ةروص ىلع مهُهوجو «مُهُرخآ

 . ملسمو يراخبلا هاور

 EE َّنإ) : ل هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حييحص) (۵)- ۳۱۹۷ - ۷
 نووي ال ءةءاضإ ءامسلا يف يرد بكوك دش ىلع مهوب نيذلاو ءردبلا هليل رمقلا ةروص ىلع جلا نولخدي

 مهجر وألا مُهراجمو ُكنملا مُهُحْشَرو ؛بّعذلا مُهطاشمأ ءَنولقتي الو نوط الو َنوطّوْعَتَي الو

 ۰ . اءامَّسلا يف ًاعارذ نوتس ؛ ؛مدآ هيبأ ةدوص ىلع ءدلحاو نجر يل ىلع مُهقالخأ ؛ٌنيملا د وحلا

 ال هربا ليل رمقلاةَروص ىلع مهد لجلالة أ: : اک هللا لوسر لاق : ةياور يفو (حيحص)

 مُهُرِياَجَمَو ءةّضفلاو بهذلا نم اسا «ٌبهذلا اهيف متنا :َنوطَوْعَتَي الو «نوطخَتنَي الو ءاهيف نوصي
 ال ا ِءارو نم ' 'امهقوش خم ىرُي ءِناتَجْوَّر مهنم ٍدحاو لكل ُكْسملا مهخشرو ولالا

 ..ًايشعو ٌةركب هللا َنوحْبَسي «ٍدجاو ٌبلق مهُبولق « ضابَت الو « مُهتِب فالتخا

 .هجام نباو يذمرتلاو « امهل ظفللاو - ملسمو ئراخبلا هاور

 مث ذبل هليل رمقلا ةروص ىلع يت نم ةئجلا نولخدي ةرمز لَو : : لاق لب ئبنلا نأ : ملسمل ةياور يفو

 يبأ نبا لاق» :لاقو «ثيدحلا ٌركذف «لزانم كلذ َدعب ْمُه مث «ٌةءاضإ ءامسلا يف جَ دس ىلع ملوي نيذلا

 0 . ؛اهحتفب ينعي (َقْلَخ ىلع» : بيرك وبأ لاقو . مالا مضي ينعي «لجر تلخ ىلعا : ةبيش

 لاق. a فلا يقل ءاجا م اهحتفو واولا ديدشتو ماللا مضبو اهمضو ةزمهلا حتفب : (ةولألا)

 ؛ .تبرع ةيسراف ةملك اهارأ : يعمصألا

TIAA oAلما لدی : لاق اي ئبنلا َّنأ ؛هنع هللا. يضر لبج نب ذاعم نعو (هريغل ص) (0 -  

 .«نيثالثو ثالث ينب ءَنيِلّحَكم ًادرُم ةنجلا نجلا

 .«بيرغ نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور
YY ۳44هللا ُلوسر لاق : :مظفلو ««بیرغ» : لاقو ا يع  

 مُهبايث ىلبت الو «مهبابش ىنقي ال لح هرم درج جلا لمأ» :

Vetoلهأ خدي : هک دا نرل لك اات ت لق يضر ورع يأ نحو فلم  

 ".:٠ افارذ نوتس ؛ ؛مدآ یل ىلع مهو «نيثالثو ثالث ءانبأ « «نيلَّصَكم «"ًاداعج ًاضيب ادْرم ادْرج ٌةّنجلا نجلا

 تیما نبا نع ناعدج نب دي نب يلع لور نم مهلك ؛ يقهيبلاو يناربطلاو ايندلا يبأ نب باو دمحأ هاور

 [ش] . ؟نيحيحصلا» نم بيوصتلاو :«دارفإلاب اهقوس# : ةقباسلا ةعبطلا يف قل

 . طّبّسلا دض وهو «رعشلا دعج انه وهو :(دعج) عمج (1)

 .ًادهاش اهل دجأ مل ينأل اهتفذح :«عزذأ ةعبس ضرع :ةلمج لصألا يفانه (۳)
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 ٍدحأ ْنِم ام» :لاق كو هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر مادقملا نعو (هريغل ح) (4) - ۳۷۰١ ه٠

 ناك ةّنجلا لأ نم ناك نإف «نيثالثو ثالث َنبا تب الإ - كلذ نيب اميف ٌسانلا امنإو  ًامرَه الو ًاطقِس ُثومي

 .«لابجلاك اوُمُحَقو اوُمُظَع رانلا لأ نم ناك ْنَمو َبوُيَأ بلقو «تفسوي ة ةّروصو ؛مدآ ةَحْسَم ىلع

 . ©"7نسح دانسإب يقهيبلا هاور

 (اهيف ةنجلا لهآ ىندأل اميف لصف) ۲

 هيلع ىسوم ّنإ' :ي ال يبنلا نع هنع هللا يضر ةبعش نب ة ةريغملا نعو (حيحص) (1) - نييك لال

 ِلُخْذا اع و ن لما لجأ اهتمي یک لر :لاق ؟ةلزنم نجلا ٍلهأ ىنذأ ام :ةير لاس مالسلا
 ِكِلَم لثم كل ٌنوكي نأ ىضرتأ : ل لاق ,E :لوقيف .ةّنجلا

 يف لاقف ."”!1[هلغمو] .هلثمو .هلثمو .هلثمو كلذ كَل :هل لوقبف .ّتَر ٌتيضر :ٌلوقيف ؟ايندلا كولم نم

 ُتيضر :ٌلوقيف .كنيع ْتَّدَلو كفن ْتَهَتْشا ام كلو .هلاثمأ ٌةَرْشَعو اذه َكَل :ٌلوقيف . بر ٌُتيضر : ةّسماخلا

 رت ْمَلَف ءاهيلع ُتْمَتَحَو «يديب مهتمارك ت ٹشرغ ؛ُتذرأ نيذلا كئلوأ :لاق ؟ةلزنم مُهالعأف ُّبَر :لاق .ّبَر

 ام لفن ٌملعت الف : لجو زع هللا ٍباتك يف ُهُقادصمو :لاق] . رب بلف ىلع رشي ملو وأ عت لو :ٌنيع

 . “"ةيلا «نْيغَأ ةّرق نم مهل يفخأ

 . ملسم هاور
 ن : لاق ال هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) () 7 ما

 !ٌّبَر يأ :لاقف ل تان رتب دل كو نجلا لبق رانلا نع ُةّهجو هللا فرص ٌلجر ةلزنم ة ةّنجلا ٍلهأ ىنذأ

 اذإف» :هرخآ يف لاق نأ ىلإ «هُيمتو ٌهنجلا هلوخد يف ٌتيدحلا َركذف 'اهّلظ يف نوكأ ِةرَجّشلا هذه نم ينبت

 :نيعلا رولا نم اتجوز هيلع ٌلُخدنف هيب لخدي مث» :لاق .؛هلاثمأ ٌةَرْشَعو كَل وه : هللا لاق ينامألا هب ْتَعْطَقنا

 1 . «تيطعأ ام ّلئم ٌدحأ يطعأ ام :ٌلوقيف :لاق . كَل انايحأو ءانَل َكايحأ يذلا هلل ٌدمحلا :نالوقتف

 .ملسم هاور

 نيلجر ُرخآ» : لاق لَ هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأو ديعس يبأ نع دمحأ هاورو (فيعض) (1)- ۲۱۸۲ -
 ٌتيدحلا ّركذف :4؟طق ًاريخ تلمع له ؟مويلا اذهل َتْددعأ ام !مدآ نبا اي :امهدحأل ُهللا ٌلوقي ٍانلا نم ناجرخي

 مايأ نم ماي ةثالث ؛ [رادقم] ىنمتيو ُلَأسيف .ِهّنمَتو لم :لجو زع هللا ٌُلوقيف» :هرخآ يف لاق نأ ىلإ هلوطب

 ««هعم هلثمو» :ديعس وبأ لاق .٠«تلأس ام كل : : لاق َعَرَق اذإف «ىّمتيو ٌلأسيف .هب هل َملعال ام هللا ةمو ءاينألا

 . تمس امب ُتّدحَأو «َتْعمَس امب ثّدح هبخاصل امهُدحأ اقف . «هعم هلاثمأ ٌةَرْشَعَو» :ةريره وبأ لاق

 .(5915) ؟ةحيحصلا# يف جرخم وهو «هريغو يناربطلا دنع تاعباتمب نسح وه امنإو ءرظن هيفو .لاقافك (1)

 ."ملسم حيحص# نم ةدايز (۲)

 .«ملسم حيحص» نم ةدايز (۳)

 «عمجملا» و ۷١( /9) ةدتسملا يف ةتبثم يهر «(«فيعضلا» 418 /۲) ةقباسلا ةعبطلاو (517/5) ةيرينملا نم تطقس (4)

 .[ش] .(2 0 )0٠/
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 أ : ١ يول ل الزل تسلا ل نو او

 ىلع «هلاثمأ ةرشعو ا ا لاقو ««هلثمو» :لاق ةريره ابأ نأ الإ ؛هوحنب «يراخبلا» يف وهو
 .[لصف- * رخآ /ثعبلا- ۲١ «حيحصلا» يف] مدقتو . سكعلا

 لوح ةئجلا لهأرخآ نإ" : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فوقوم فيعض) (1) - ا للا
 ؟نيش يل تيب لهو : لاقف «ًاسياع هيلع ليقف جلا ٍلْخداف ْمُق : :هل ٌَلاقف لجو رع هر هب رم لجر ؛ةّنجلا

 . تبرع وأ ُسْمّشلا هيلع ْتَعَلَط ام ُلثم كل ؛ْمَمَن :لاق

 '. لك يبنلا ركذ هنم طقسأ بتاكلا ىرأو «هعفر يلصأ يف سيلو «ديج دانسإب يناربطلا اور
 نيرخآلاو َنيلوأْلا هلل عمتي لاق ا يبنلا نع دوعسم نب هللادبع نع (حبحص) () ناي

eTلاق ¿ن نأ ىلإ "کي احلا ركذف «ءاضقلا لصق نورظتني ءمُهُراصِبأ ةصخاش : 

 ردق 'ىلع مهرونا مهيطعيف «مُهَسوؤر َنوعَف ريف ءمُكَسوؤر اوعقزا :- ىلاعتو ٌكَرابت ٌُبرلا ينعي وقي ملا

 «كلذ نم ٌرْغصأ رون ىطعُي ْنَم مهنمو هدي نيب ىعسي ميظعلا بجا لثم لوس ب م 5
 ىطعُي الجر مهرخآ نوكي ىتح «كلذ نم ٌرغصأ [ًارون] ىطعُي ْنَم مهنمو «هنيميب ةَلَخنلا لم ىطعُي ْنَم مهنمو
 زع نرلاو :لاق] «ماق ءىفط اذإو < «[ىشَمْف] ُهَمَد دق مده ءاضأ اذإف هرم افطُيو هرم ءيضي «همّدق ماه ىلع هّرون
 ىلع َنوُرمَيف . “اورم :لوقيو :لاق لَم لضحد ؛ ٍفيسلا دحك را ىقبيف رانلا يف ري ىتح .مهمامأ لجو

 رمي نم مهنمو «باحسلاك رمي ْنَم مهنمو «قربلاك رمي نم مهنمو ءِنْيَملا ةَقْرَطك رمي ْنَم مهنمف «مهرون ردق
 ىتحأ ؛ ؛ ٍلُجّرلا شك ري ن مهنمو « سرفلا شك ومب ْنَم مهنمو «حيرلاك رمي نم مهنمو .بكوكلا ٍضاضقئاك
 قلتو لجر ٌرختو دي قّلعتو د رت هَِلْجرَو هيدبو ههجو ىلع وبْحَي همدق ماهبإ ىلع هَرون ىطعُي يذلا رمي

 يذلا هلل حلا: :لاقف اهيلع فقو صلح اذإف ملي ىتح َكلذك لاري الف .انلا ةبتاوج ٌبيصتو ءلجر

 دوعیف < «ٌلتعف ةجلا باب دنع ريدغ ىلإ هب ُقلطْبف : لاق . اهي ذإ دعب اهنم ينان ذإ «ًادحأ طع ملام يئاطغأ

 : هل [ُهللا] لوقيف. : جلا ينل بو : ٌلوقيف ..بابلا للخ نم َةّنجلا يف ام ىريف ءمهثاولأو نجلا لأ خير هيلإ
 جلا لخديف : لاق . اهسيسح ُعَمْسأ ال ًاباجح اهنيبو ينيب لعجا بر : لوقيف ؟رانلا نم كتبت دقو هللا لأسنأ

 نإ َكّلَعل : هَل لوقيف . لزنملا كلذ ينطعأ بر : لوقيف . ملح لإ هيف وه ام ناک كلذ مام زنم هل عفر وأ ربو

 كلذ مامأ ىريو «ٌةلزنبف ةاطعتف | ؟هنم ٌنسحأ زنم یاو «هریغ كلأسأ ال كرو ال :لوقيف ؟ةريغ ناست هکنیطعأ

 نأ كلف : هل ىلاعتو ٌكرابت هللا لوقبف «لزنملا كلذ ينطعأ بر : لاق ملح هيلإ [ةبسنلاب] هيف وه ام ّنأك الزنم
 ا.

 هلك هذه عمو e ءةريره يبأ ةياور ديعس يبأ ةياور لعجف ثيدحلا هيلع بلقنا هنأ هفعض نمو ‹فيعض وهو :تلق )١(

 8 ل !!!نسحش : ةلهجلا لاق

 ةفوقوم راثآ ةلمج يف ٠ (۲ / ۲۷ /۳) «ريبكلا مجعملا» يف هجرخأ يتاربطلا نإف «يدتع رهاظ أطخ .؛فلؤملا هآراام :تلق (۲)

 . طلتخا ناكو «يعيبسلا وهو ؛قاحبسإ وبأ هدانيمإ يفو ؛دوعسم نبا ةمجرت لوأ يف

 .07839 /۲ /ثعبلا_؟5)لوأ يف مامتلا اذه مدقت (۳)

 . ؛ثعبلا» يف بيوصتلا رظناف ءيش ةرابعلا يف .(5)
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 یریو :لاق] ءهلزنيف هايف !؟هنم ٌنسحأ ٌلزنم ىنأو «[هريغ كلأسأ ال] َكتّرعو ال :لوقيف ؟ةَريغ ٌلأست ُهَكُتبطعُأ
 كملف : ُهالج لج هللا ٌلوقيف .لزنملا كلذ ينطعأ :ٌُلوقيف «ٌجلح هيلإ وه امنأك ءرخآ ٌلزنم َكلذ مام هل ٌعفرُي وأ
 ّمث [«هلزنيف هاطعيف : لاق !؟هنم ُنسحأ نوكي لزنم يأو «هريغ ُلأسأ ال َكَّرعو ال :لاق «هريغ لأست ُةَكُبطعُأ نأ

 1 ىتح كَل ُتمسقأو «َكّيختسا یئح كاس دف ابر : :لوقيف ؟أست ال َكّلام :هركذ َّلج هللا ٌلوقيف تكسي
 ویا رمو اھت موب ىلإ اھقلع دن ايندلا لدم كيطمأ نأ ضر ملأ : هركذ لج هللا ٌلوقيف . ٌكّيِبْختسا

 اذه علب اذإ دوعسم نب هللادبع ُتيأرف :لاق  .ههلوق نم ىلاعت برا ُكَحْضِِف ؟ةّزِعلا بَ َتنأو يب أزهنأ :لوقيف
 املك ؛ًارارم ثيدحلا اذه ُثّدحت َكُتعمس دق !نمحرلادبع ابآ اي :ّلجر هل َلاقف] ءٌكحض ثيدحلا نم ناكملا
 ناكملا اذه َعَلَب امّلك «ًازارم ثيدحلا اذه ُتّدحي لكي هللا لوسر ٌتعمس يّنِإ : لاقف ؟ٌتُكحض ناكملا اذه تغلب

 داق كلذ ىلع يّتكلو ءال :هركذ لج بولا ٌلوقيف» :لاق  هسارضأ ودبت ىتح '[َكِحَّض ثيدحلا اذه نم

 هل عفر سانلا نم اند اذإ ىتح جلا يف لرب لطيف سالا ْنَحْلا : لوقيف «سالاب ينفجأ :لوقيف «ْلَس
 :هل لاقیف - يبر يل ىءارق وأ ير تار :لوقيف ؟َكَلام ,كتأر غفرا : هل ٌلاقيف «ًادجاس ٌرخيف ؛ةَرد نم ٌرصق
 كنا ٌثيأر .: ٌلوقيف [؟كل ام] !هَم : هل ٌلاقيف هل دوجسلل يهتف الجر ىقلي م : لاق «كلزانم نم ٌلزنم وه امّنِ

 انآ ام لثم ىلع َنامّرْهَق ُفلأ يدي تحت د .كديبع نم ٌدبعو َكناَّرُش نم َنِزاَخ انأ امنإ : لوقيف !ةكئالملا نم كلم

 اهثالغأو اهُباوُبَأو اهقئاقس ءةَفّوجم رد نم وهو :لاق ءّرْضقلا هل َحتقَي ىتح ُهَمامُأ ُقِلَطنيف :لوقيف «هيلع

 ًءارضخ ةرهوج ىلإ يضفُي باب ٌلك .ًاباب نوعبس اهيف) «ءارمحب ًةنطبم ٌءارضخ ٌةرَمؤج هَلْ ءاهنم اهُحيتافمو
 َنُمانْدَ «فياصوو جادو رس ةرهوج لک يف «ىرخأألا نول ريغ ىلع روج ىلإ يضف ةرهوج لك ©" (ةنطبم

 اهنع ضرع اذإ ءاهئارم هدبكو هار اهدبک ءاهيلُح ءارو ْنِم اهقاس خم ىرُي :ةَّلُح ٌنوعبس اهيلع ؛ءانيَع ُءارْوَح
 نيعبس اهنيع يف دادزا ًةّضارعإ نع ْتضَرعُأ اذإو «كلذ لبق تتناك اًمع] ًافعض َنيعبس هنّيع يف ُثّدادزا ةضارعإ

 دقل هللاو تنو :هل ُلوقتو ًافْغِص نيعبس ينيع يف ِتددزا دقل هللاو :اهل ٌلوقيف «كلذ َلْبق ناك امع ًافعض
E: 0 0 22 2 7 وو  

 . كرصب هذفنَي ؛ماع ةئم ةريسم ككلُم : هل لاقيف «فرشيف «فرشا :هل لاقيف «[افعض نيعبس ينيع يف تددزا

 ؟مُهالعأ فيكف ءًالزنم نجلا لها ىندأ نع !ُبعك اي دبع مآ نبا انُثدحي ام ُعّمست الأ :رمع لاقف :لاق

 ينتاف نوكي دقو «لصألا يف تناك ءاطخألا ضعب تححص هنمو ؛هريبكلا مجعملا# نم اهتكردتسا اهلبق يتاللاو ةدايزلا هذه )1(

 اذه ىلإ )١414( ةنس يضاملا ناضمر نم ًاضيرم َلازأ ال ينإف :ًايناثو ءًالوأ بيصأو ءىطخأ رشب ينأل ةرذعمف ءيش اهنم
 . بيجم عيمس هنإ «ةرهطملا ةنْسلا ةمدخ يف يطاشن يلإ ديعيو ينيفاعي نأ هناحبس ىلوملا ًالئاس ؛(515١) بجر / رهشلا

 اذه نأ ملعاو  خاسنلا ضعب نم ةمحقم اهلعلف ءدمحأ مامإلل «ةنسلا» يف الو ««عمجملا» يف دراو ريغ نيلالهلا نيب ام 200

 هيف اوححصي ملو اوكردتسي مل مهنإف ءةنسلا ىلع نيدتعمو ةلهج مهنأب ًارارم هتلق ام دكؤيو ةثالثلا نيقلعملا حضفي ثيدحلا

 .؟ثعبلا#"و .؛كردتسملا»و ؛«عمجملا» ىلإ هجيرخت يف اوعجر مهنأل ؛ءيشلا ضعب ولو مهيلع كلذ رسيت عم ءاقلطم اعيش

 ىلإ اوعجري نأ امأ ء(لولحلا فاصنأ) باب نم حيحصتلا اولقن مهنأ عم «ثيدحلا نيسحتب اوفتكا كلذل ةلقن درجم مهنكلو

 رهو ! !تاهيه تاهيهف  يرذنملا لاق امك حيحص امهدحأ - يمثيهلا نع هولقن.امل ًافالخ نيدنسب هدنع هنأ اوفرعيو يناربطلا
 .؟ثعبلا# يف مدقت امك «ةحيحصلا» يف جرخم
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 جاوزألا ناش اماهيف لمج را لَ 0 ا ا لاق
 لفل : بمك أرق مث ءةكئالملا نم ريغ الو ٌليربج ال هقْلَخ نم ّدحأ اهّرَي ملف اهقبطأ مث ؛ «ةبرشألاو ٍتارمشلاو
 امب امهر نيت َكلذ نود قلخو :لاق . تولت انا ام ءازج ن 1 نم مه فغا ا نق علت
 ىتحا ٌدحأ اهرب مل يتلا ادا كلت يف زن نيل يف هتك لاك نم : :لاق مث ویل نم مشب نم امشارآو ءًءاش

 «ههجو ءوض نم اهل الإ نجلا ميج نم ٌةميخ ىقبت الف وكلم يف ُريسيف جرخيل نع لهُ نم للا نإ

 :لاق . هكلم يف ًريسي ّجّرخ دق «نييلع لأ نم ٍلجر حير اذه !حبرلا اذهل ًاهاو : :نولوقيف «هحيرب ٌنورشْبَتْسِيِف

 ةمايقلا موي مه نإ [وديب يسفن يذلاو] : :بعك اقف ءاهضيفاف َثّلَسْرَمَسا دق ّبولقلا هذه لإ !ٌبمك اي ٌكَحِبو

 يسف اپر :لوقيل هللا َليلخ ميهاربإ ّنِإ ىتح «ويتبکرل رخ الإ لسم يبن الو «بّرقم ِكّلَم نم ام ةرفزل
 . وجنت ال نأ تفل كمع ىلإ يمس لمع كل ناک ول ىتح ٠ , يسفن

 هركذ لج هللا نإ» : هلوق نم هرخآو ءاعوفرم دوعنسم نبا نع اذكه مكاحلاو يناربطلاو ايندا يبأ نبا ءاود
 د :مكاحلا لاقو ؛- هل ظفللاو - او . بعك ىلع ًافوقوم هرخآ ىلإ «ًاراد قلخ

 ؟'هنع راصتخاب هوحنب ملسم يف وهو . «دانسإللا

AE orteل لل لوسر تعم : لاق امهنع هللا يضر َرمع نب هللادبع نعو (فيعض) (۳) -  

 زجلا باب نم لذي ُلُجر» :لاق !هللا ٌلوسر اي ىلب :اولاق . «؟ةجرد جلا لهأ لفسأب مریخ الا : لوقي

 نع رني مث ءةنس نيعبزآ ي غبارزلا هل ُدمتف :لاق . انروزت نأ كَل َّنآ دق ءاندّيسب ًابحزم : ٌنولوقيف هئاملغ ُهاَلَتيف

 وأ ار رق دل تنو تا ا و .َكَل :لاقيف ؟انهه ام ْنَمِل :ٌلوفيف ؛ٌنانجلا 'یریف هلامشو هنيمي
 :قزاو ارقا : ٌلاقيف ءًاباب ّنوعبس ةَقرع لک يف :ةفْرُع نوعبس ٍبْمش لک ف ءًابْعِش ٌنوعْبس اهل ٌءارضخ ةدجربر

 نم ٌةقْحَض ٌنيعيسب هيلإ ىتسُيف ؛روصُ هيف هل «ليم يف ٌليم هع هيلع اکا کلم ريرس ىلإ ىهتنأ اذإ ىتح یگزیف
 «ةبرشألا ناولأب هيلإ ىمنُ مث ءاهلؤأ هل ذج امك اهرخآ هلل ذج ءاهيخأ ٍنْوَل نِ اهبف ةَقخص اھبف سیل بهذ
 را ر اذ ري مَ ناملفلا قلطنيف ةججاوزأو ةوكرا : :ٌناملِغلا لوق مَن ٠ ىهَتْشا ام اهم ُبَرشيف

 ءارو نم اهقاس خم یریف < ءاهتيحاص نول نب لح اهن سیل ؛ لح نوعبس اهيلع ؛ اهم ربرس ىلع ٌةَسِلاج نيملا
 نم «نيملا روحلا نم انأ :لوقتف ؟ِتنأ ْنَم :لوقيف ءاهيلإ ٌرّظنيف كلذ ٌقوف ٌةَوسكلاو ؛مظعلاو مدلاو محلا

 اهم لجل ىرعأ رفا ىلإ صب کر رف ءاهعةرصب تريل نحن اه ع بش لا
 متم ميلا علب اذإ مث ؛ ءاهنع رضب رصي ال ةنس َنيعبرأ اهنلإ يقت ريف ؟ٌبيصن كنم انل نكي نأ كل ّنآ ام : لوقف

 ّلهأ اي : لوقيف «نمحتا هجو ىلإ ورق هسا كرابت ثلا مهل ىلج هنم لَ میمن ال نأ وعو بم لک
 ءاينذلا يف ينُدجمُت تنگ امك يندُجَمَف مك واد اي :لوقي ّمُث ءنمحّرلا ليله َنوبَواجتيف ءينولُلَم !دّنجلا

 قول توو
 . لجو رع بر ُدواد ُدجَمِيف - :لاق

 .(7119) ًاضيأ «ةحيحصلا» يف جرخم وهو ؛هلأس نمل ًاباوج دوعسم نبا!اهاكح يتلا كحضلا ةلمج هيفو :تلق (1)
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 ."7نآلا هفرعأ ال نم هدانسإ يفو ءايندلا يبأ نبا هاور

 ید َّنإ» :لڳ هللا ٌلوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو (فيعض) -)٤( امم
 ْنَم هللا ىلع مُهَمركأو ونس ٍِفْأةريسم ورسو هَِدَخو هميعنو هجاوزأو هِانج ىلإ ب نمل ؛ةلزْم جلا لأ

 . «ةرظان اهّبَر ىلإ . ةرضان ِذِئَمْوَي هوجو : : ال هللا لوسر أرق مث . هاًيِشَعو ةع دينو ىلإ كنت

 ؛ةلِزنم نجلا ٍلهأ ینا َّنإ) :لاق ًارصتخم دمحأ هاورو . يقهيبلاو يناربطلاو ىلعي وبأو يذمرتلا هاور

 .؛همّدَحو هجاوزأ ىلإ رظْنَي اندا یری امك ُهاصْنَأ ىرَي ءس يملأ هكلُم يف رطل

 . «نيترم موي لک يف لجو رع هللا ىلإ ُرظني ْنَمَل ؛ٌةلزنم مُهَلَفأ نِإو» :هل ظفل يف اذه ىلع يقهيبلا داز
 نبا نع هارأ :لاق ريوث نع شمعألا نع ايندلا يبأ نبا یورو (فوقوم فيعض) ۷ _ 7١85 )٥(

 ىري امك اهاصقا یر ةن ٌةريسم نطق لَك نيب ءرضق فَلا هل ُلُجَرَ ؛ةلزنم ةّنجلا لمَ ىنذأ لإ : لاق ربع
 . هب ّيِبَأ الإ ٍءيٿب وعدي ام ؛ٍنادْلولاو نيحايرلاو ٍنيعلا روحلا ّنِم ِرْصَق لك يف ءاهاندأ

 . ف وقوم اذكه هاور

FEAینذأ» رك ا اا جول روس 14  

 امك «ٍتوقايو ِدَجْرَبَرو لول نم ةف هل ُبَصْنيو ةَجوَر نوعْبَسو ِناتلاو «مداخ َفلَأ نونامث هل يذلا ؛ةلجلا لها

 . «(ًءاعنص) ىلإ (ةيباجلا) نيب

 نب ورمع نع :ينعي .٤دعس نب نيدشر ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 : . جارد نع ثراحلا

 تاقثلا مالعألا دحأ وهو - بهو نبا ثيدح نم «هحيحص» يف نابح نيا هاور دق» :(ظفاحلا َلاق)

 . جارد نع ثراحلا نب ورمع نع تابثألا

TIAA 4۹لقشأ َّنإ» : لك هللا ڭوسر َلاق : لاق هنع هللا يضر ِكلام نب سن نعو (فيعض) (۷)-  

 بهذ نم ةدحاو ءٍنانَمْحِص دحاو لك ديب ,مياخ الآ ةرْشَع أر ىلع موق نمل ؛ةجرد َنيعَمجَأ نجلا لأ

 ٌدِجَي اهلا نم لأ ام لثم اهرخآ نم لا لم ىرخآلا يف سيل نوَ ةدحاو لك يف َدَّضف نم ىرخألاو

 «نوطوغتي الو نووي ال ِرذألا كسلا حير كلذ نوكي مث ءاهلوأل دج يذلا ثم ُذللاو بيطلا َّنِم اهرخال

 . (َنيلباقَتُم رس ىلع ًاناوُخِإ ءّنوطْخَتْمَي الو

 ىسوم نب هللادبع نب دمحم )ايندلا يبأ نبا خيش الإ فرعي ال نم هيف سيلو ۳۳٤(« / ١٠٠):ةنجلا ةفص» يف هجرخأ : تلق 22

 رهو ء(رفعج نب دامح) رمع نبا نع يوارلا نكل :(4845 / ه١ /؟) «ديمح نبدبع بختنم# يف عبوت دق هنكل «(يشرقلا

 نمو .هب هلالعإ يغبني ناف «عطقنم دانسإ وهف «4ةعباسلا نم «ثيدحلا نيل» : ظفاحلا لاقو ءهيف فلتخم ؛؟يرصبلا يدبعلا

 !!نيخيشلا لاجر نم وهو ؛(طانحلا باهش وبأ) ب هولعأ مهنأ ملعلا اذهب ةثالثلا لهج

 نع هوور مهلكو ١١١( / ۲۹) «هریسفت» يف يربطلل ةياور وهو ء(۷٤۸١٠ / ١١١ / #1) ةبيش يبأ نبا هاور اذكو :تلق (۲)

 .(1580) «ةفيعضلا» رظناو «مهضعب هبذك فيعض ؛ةتخاف يبأ نبا وهو ء(ريوث)

 ناني



 .تاقث هتاورو «- هل ظفللاو -:يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

oo!ةلزنم ةئجلا لأ ىنأ نإ : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فوقوم فيعض) (4) - ملامحك _  

 ا ا لا ملا 0
 اص مم ثّسيل

 1 ل

 هَل ي ذلا لجل لع ىلا : ديعس يبأ ثيدح يف لاق هنأأل «ثيداحألا هذه نيب ةافانم الو" : (ظفاحلا لاق)
 :ةريره يبأ ثيدح يفو ٠ همداخ یفالآ رع وار ىلع ٌموقي نم! : : سنأ ثيدح يف لاقو. «مداخ فل ّنونامَن

 مهنم هر ىلع ٌموقي «داخ فأ دونامث هل نوكي نأ ٌروجيف «مداخ تأ َرَشَع ةّسمخ حوربو هيلع ودغي نما

 .«ملعآ هناحبس هللاو . «افلأَرَشَع ةّسمخ موي ّلك مهنم هيلع ودغيو «فالآ ةر

oro!باهولادبع انثدح : :بلاط يبأ نب ىبحي ثيدح نم يقهيبلا یورو (خيحص) (1) - مام : 

 ْنَم ةلزنم ةّنجلا ٍلْهأ ىذا ّنإ» :لاق ورمع ِنْب هللادبع نع بويأ يبأ نغ ةدانق نع ةبورع يبأ نب ديعس انأبنأ
 اال مع رر قا الم لاق . هيحاص هيلع سیل لمع ىلع واخ لک ٠ «مداخ ُفْلأ هيلع ىعْشَي
 00 اروم

 (اهفرغو ةنجلا تاجرد يف لصف) ؟
oofلاق هلا لوسر نأ ؛ تع هللا يضر يردخلا ديعس يب نع (حيحص) (1) - نو _  E 

 «برغملاو يترشملا نِ ملا يف ٌرياغلا ي يلا بكؤكلا َنوَءارتَت امك «مهقوف نم فرعا لأ نورتي نجلا
 !هديب يسفن يذّلاو ىلب» : :لاق ؟مهديغ اهب ال ءايبنألا لام كلت !هَّللا لوسر اي : :اولاق . مهنتي ام لات
 .«َنيلّسرملا اوقّدصو للاب اونما اجر

 . ءابلا ىلع ِءارلا ميدقتب .«ٌبراغلا ٌبكوكلا َنَْءارَت امّك» :امهل ةياور يفو . ملسمو يراخبلا هاور
(WW _PYYّلمأ ن٣ :لاق هنأ الإ ؛هححصو هوحنب ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاورو (هريغل ص)  

 يف ٌعلاطلا وأ يالا يف َبراغلا ّيبرغلا َبكْؤكلا وأ قرشا ٌبكوكلا نوءارتت امك ةقرغلا"' يف نوءارتيل ةّنجلا

 :كشلا ىلع . «ٌبراغلا 0 ٌنبرغلا بك وكلاو» : خلاب ضعب يفد ٠ . ثيدحلا «ٍتاجردلا لضافت

 هيفو 1١ «سبج» :ءاوشع طبخ اولاقف - ةلابإ ىلع ًائغضامهيلع اودازو «ةثالثلا ةلهجلا امهدلقو ءيمشيهلا هعبتو «لاق اذك )١(
 يبأ نبا ةياور امأو : «مهفرعآ مل نم هيف :رخآ ناكم يف هيف يمشيهلا لاق يذلا يناربطلا دانسإ يف اذه «نالوهجمو فيعض

 : : .(070) «ةفيعضلا» يف هلك كلذ نايبو ءنارخآ نافيعض اهيفف ايندلا

 هی دلا یف حب رخو «نيل هيف رخآو «نابج نبا ريغ هقثوي مل نم هيفو ؛يبالودلاو «خيراتلا» يف يراخبلا هاورو :تلق .(۲)

MD 

 !سیلف : سيل ذإو «ديناسألا تحص ول الإ ءهيلإ ةرورض ال عمجلا اذه : تلق (۳)

 تح ؟ةفيعفلا» يف چرخ رهو ءًافوقرم ورمع نبا نع حيحص دانسإب يربطلا ريرج نباو يزورملا نيسحلا انغبأ هجرخأ )٤(

 . (ه7 ١ 5) ثيدحلا
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 . بورغلل ىّلدت يذلا بهاذلا انه هب دارملا «ةدحوملا ءابلاو ةمجعملا نيخلاب : (رباغلا)

oorجلا لأ َّنإ' : لاق لي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (7) - لاب ا  
 «تاجردلا ٍلّضافت يف علاطلا نُقألا يف َبراغلا ّيرُذلا َتكوكلا - - َنورَت :وأ  َنْوءارَت امك ةّنجلا يف َنْوَءارت

 .َنيلّسرملا اوقّدصو للاب اونَمآٌماوُقَأو !هديب يسفن يذّلاو ىلَب» : لاق ؟َنوُيبنلا َكئلوأ !هَّللا وسر اي :اولاق

 . براغلا يّردلا علاطلا بكوكلا نوري امك :هريدقتو .«حيحصلا» يف مهب جتحم هتاورو دمحأ هاؤر

 .(اغنآ) هظفل مدقتو ءيذمرتلا هاورو

 : كَ هللا وسر ان لاق : لاق ءامهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نعو (فيعض) (۱)- ۲۱۹۰ هس

 ني أفرع نجلا يف ناه :لاق .انمأو تن انيبأب !هّللا لوسر اي ىلب :تلق :لاق . «؟ةئجلا دب مكئاتحأ الام

 ال ام ف فرشلاو تاذلاو ميعنلا نم اهيف ءاهرهاظ نم اهتطابو ءاهنطاب نم اهّرهاظ یری هلک رؤتبلا ٍفانصأ

 ءمايصلا ٌمادأو ماعلا َمَمطَأو مالكا ىشفأ ْنَمِل» :لاق ؟فررُغلا هذه ْنَمِل :ٌثلق .«ثَمِمَس نأ الو ٍءثأر نبع

 . ثيدحلا «ٌماين ُنماّنلاو ليّللاب ىَّلصو

 هللاو .ضعبب هضعب ىوقي نْيلَوألا نيدانسإلا عم هنأ الإ ؛يوق ريغ دانسإلا اذهو» :لاق مث يقهيبلا هاور
 : را

 تاقدصلا -۸]و «ليللا مايق” ١ / لفاونلا- 51 يف ثيدح ام ريغ عونلا اذه نم مدقتو» :(ظفاحلا لاق)

 . لثم كلذ ريغو .«ماعطلا ماعطإلا [ 1۷ /

 نم اهتطابو ءاهنطاب نم اهرهاظ ىرُيًافَرُغ ةّنجلا يف َّنإ» : ب يبنلا نع كلام يبأ ثيدح (حيحص نسح)
 ورمع نب هللادبع ٌتيدحو .«ماين ٌساّنلاو ٍليَللاب ىَّلصو ءّمالسلا ىشْنأو «َماعّطلا ْمَمْطَأ نَمِل هللا اهّدعَأ ءاهرهاظ

 . هوحنب

 ةّنجلا يف َّنإ :لاق اب هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (4) 50084 ۴۰۵

 .؟ضرألاو ِءامسلا نيب امك نيَنَجَرَذلا َنيب ام هللا يليبس يف َنيدهاجملل هللا اهّدعُأ ةجَرد ةَ

 . يراخبلا هاور

 جَرَ هم ةّنجلا يف» ةا هللا لوسر لاق : لاق ًاضيأ ةريره يبأ نعو (هريغل ص) (0) 6 1٠١"

 . هماع ثم نيَتَجرد لك َنيب ام

 ّلك نيب ام» :لاق هنأ الإ ؛«طسوألا» يف يناربطلاو .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو يذمرتلا هاور

 . (ماع نم سمخ ٌةَريسم ِنِيتَجَرد

 .امهتيب قيرفتلل هجو الف «ةدحاو قيرط نم ؛(779و 7760 /7) دمحأ ةياورو هتياور )١(

 «يرصبلا نسحلا ةنعنع .٠ دسإ يفو .ةلمهملا نيسلاب (فرسلا) :(۲۷۹ / )٠١۸ «ثعبلا» يفو ءةمجعملا نيشلاب لصالا اذك ()

 .فلؤملا اهيلإ راشأ يتلا ثيدحلا ةمنت يف رثكأ يهو «ريكانم هظافلأ ضعبو 10017 / © ؟ينغملا» يف يقارعلا هلعأ هبو

 . ةباحصلا نم عمج نع ١١( / لفاونلا )5  يف مدقت حيحص هلصأو :(557 / ۲) «ةيلحلا» يف هاور كلذكو
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 0 (كلذ ريغو اهئابصحو اهبارتو ةنجلا ءانب يف لصف) .
 نع اقدح اللا لوسر اي :انلق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (هريغل ح) (1) - ۳۷۱۱ _- ۷

 اهُباَرُثو ؛ثوقايلاو ٌؤلؤللا اهؤابْصَحو «كسملا اهطالمو «ةضف ةنبلو ؛بَمذ هبل :لاق ؟اهؤاني ام نجلا
 . ثيزلحلا هبابش ىنفيالو باب یلبتال :ثومي ال ؛ُلَيو « سي الو مناهل نم نارفعزلا

 ومو چيا يف قبب. ةطنوألا يه ينابطلاو نازار ياب لاو هل قفا دمحأ هاور

 . مهدنع ثيدح نم ةعطق

 نم يبل جلا ًطئاحم : لاق ًافوقوم ةريره يبأ نع ايندلا يبأ نبا یورو (هريغل ص) (1)- الا هم

 اهر ولولا اهراهنأ ٌضارْضَو ّنَأ ُثّدحن اكو :لاق ُوُْؤُنلاَو ثوقايلا اهُجْرُدو ءِةَّضف نم ٌهنبلو بهذ

 .ُنارقعلا
 :ليقو ٠ ا ادودمم (ءابصحلا)و «نيتمجعم نيضاضب ءارلا حتفب , :(ضارضرلا)

 . اهراغص : ضارضرلا
 ؟ةكجبلا نع هللا لوس ليس : نا امهنع هللا يضر ر مع نبأ عز (هريغل ح) (0) - ساس _ هملول

 اي :ليق .«هبابش ین الو ءاي یلبت ال ءسابي ال اهيف منو «شومي آل اهيف ىبحي ةنجلا لدي نت : :لاقف
 اهؤايضحو نارق هارو «ُكسيلا اهطالمو ءةّضف نم هنو بهذ نم ٌةَبَل» : :لاق ؟اهؤاني ام !هّللا لوسر

 . «ثوقايلاو ولولا
 . هلبق امب نسح هدانسإو «يتاربطلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 ا ا نيطلا نأ ينعي «ءانبلا يقاس نيب لعجي يذلا بطلا وه : ميملا رسكب :(طالملا)
 ۰ . كسم طئاحلا يفو ةضفلاو بهذلا

 ين هيلا لانو ا قلقا: لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو (حيحص) (4) PVE د
 تاقف , «نونمؤملا َحلفأ دق# :تلاقف < «يمّلكت :اهل َلاقو ءُكسملا :اهطالمو ةَّضف نم نبل بهذ نم

 . ؛كولملا لزنم كل ىبوط :ٌةكئالملا

 « لبضفلا نب ب يدع الإ هعفر ًادحأ ملعن ال» : لاقو .ًافوقومو ًاعوفرم - هل ظفللاو - رازبلاو «يناربطلا هاور

 ٠ ن ةيرسب ر ا ب يدعو «هنع ةرضن يبأ نع يريرجلا نع ينعي
 . هوفر ىلع لضفلا نب يدع عبات دق : (ظفاحلا لاق)

 : لک هللا وسرق: لاق :هظفلو ءديعص يبأ نع ةرضن يبأ نع يريرجلا نع دلاخ نب هو ريفا -

 e ءراهنلا اهيف َقّقش مث ءةضف نم َةنَِل « بهذ نم نبل ةنجلا طئاح ًطاخأ ٌلجو رع َهَلا نإ»

 . ؛كولملا لزانم كل ىبوط : تلاق اهنسُح ىلإ ٌةكيشيشئالملا ْثَرظن املف

 .«ملعأ هللاو . زوهشملا حصألا وه هفقو نكلو ؛هريغو يقهيبلا هجرخأ

 هللا خا للا كور لق لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ٍنعو (فيعض) (۱)- ملول_هالككا
 حلفأ هنا :تلاقف « «يمّلكت اهل َلاقف اهيلإ رن مّن ءاهراهنأ اهيف ي شو ءاهرامث اهيف ىّلَدو ديب ندع هج

 لفل



 . اليخ كيف ينرواجُي ال يتّرعو :لاقف ‹(نونمؤملا
 ٠١[. / ربلا- ۲۲ ىضم] . ديج امهدحأ نيدانساب «طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 هللا لوسر لاق :هظفلو «هنم لوطأ سنأ ٍثيدح نم ايندلا يبأ نبا هاورو (ًادج فيعض) (۲) ٠-1941

 ءءارضخ ٍةَدَجْرِبَر نم هيلو ةارمح ةئوقاي نم لو «ًءاضيب ٍةَرَد نم نبل «هديب ٍنْدَع ج ُهَّللا 060

 حلفأ دق» :ثلاق . يقينا :اهل لاق مث .ُدبنَعلا اهبارت ولولا اهُؤابْصَح «نارفغزلا اهّشيشَح كنم اهطالمو

 َقوُي نمو : قل هللا لوسر الت مل . ؟ليخب كيف ينرواجُ ال يلالجو يتّرعو : لجو رع هللا لاقف ٠ « . نوئموملا

 . [كانه هيلع مالكلا ىضم] . 4َنوحِلُْملا مه َكِئلوأف هسفت حش

 ءُءاضيب ةّنجلا ضرأ» : لاق ب بلا نع ةريره يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (۳) ۔ ۲۱۹۳ _ ۲

 جلا لأ اهبف عمتجيف رم راه اهب ءيلمّرلا ِنابثك ّلثم ُكْسِملا اهب ًطاحأ دقو ءروفاكلا وخص اهّنَصرَع

 هتجور ىلإ ٌلجرلا م چر ؛ ِكسملا ځير مهيلع خيه «ةمحرلا حبر هللا ُتَعِنيَ ٌنوفراعتُيَف مهر مهاد

 . «ًاباجعإ د ٌدشأ آلا َكب انأو ءٌةبَجعَم كب انأو يدنع نم َتْجّرخ دق : هل ٌلوقتف ءًابيطو ًانسح دادزا دقو

 . ايندلا يبأ نبا هاور

 يف ند : ل هللا لوسر لاق الا سا و لهم عز ( تمل 417+ I44 هرجع

 .اينّدلا يف مكباود غارم لثم ؛ِكْسِم نم ًاغاَرَم نجلا

 اا يناربطلا هاور

)٥(- 11946 ortٍبيَرُك نعو (فيعض) ) لوسر لاق : :لوقي هنع هللا يضر ِديَز نب ةماسأ عمس هنأ 

 ُرْصَقو رهت ًةناحيرو للتي رون ملا برو يه ءاهل رطح ال جلا ناف ؟ةئجلل ُدمَشُم لَم الأ" : لك هللا

 ٌةميلس راد يف أ يف ٌماقَمو «ٌةريثك ٌللخو «ٌةليمج :ةليمج ءانسح ت ٌةَجْورَو ةجيضن رمت رم ر رهو ٬ٌديشَم

 :لاق ٠ 5 :اهل نورنا نحت اللا لوسر ای متن : اولاق . يهب ةيلاع َةَلَحَم يف «ةمعنو ٌةَرْبَحو ٌةرضخو ٌةهكافو

 . هللا ًءاش ْنِإ :ٌموقلا ٍلاقف . هللا ًءاش نإ اولوق»

 نب دمحم ةياور نم مهلك ؛ يقهيبلاو ««هحيحص» يف نابح نباو ءرازبلاو ايندلا يبأ نباو هجام نبا هاور

 . هنع ىسوم نب ناميلس نع يرفاعملا كاحضلا نع رجاهم

 . ىسوم نب ناميلس ينثدح : يراصنألا رجاهم نب دمحم نع :لاق ًارصتخم ًاضيأ ايندلا يبأ نبا هاورو

 هل ملعن الو « ةماسأ الإ لقي ّيبنلا نع هاور ملعن ال» :رازبلا لاقو . كاحضلا هيف ركذي مل ؛ةدمتعم كوصأ يف اذك

 . ؛رجاهم نب دمحم لجرلا اذه الإ كاحضلا نع هاور ملعن الو «قيرطلا اذه الإ ةماسأ نع ًاقيرط

 «ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو «ضعب نم ًافعض دشأ مهضعبو «دحاو قسن ىلع ءافعض ةثالث «ةنجلا ةفص» يف هدانسإ يف : تلق 0(

)4( 

 يف جرخم وهو «ثيداحألا ضعب يف يمثيهلا مهعبتو ءروهمجلا هفعض (ناميلس نب ديمحلادبع) هيف نإف ؛الك :تلق (۲)

 «نسح» :اولاقف ةلهجلا امأو )70١7(. «ةفيعضلا»
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 ار ةر معا ب جتحا ةقث يراصنألا وهو - EE :(ميظملادبع ظفاحلا لاق)

 وه لپ اح نبا ريخا ليدعت الو حرج یلع ةيف فقأ ملو ءهجام ني ريف ذآ ةئسلا بتكلا باحصا نم ه رخ 3
 7 ا يك 'هركذ يتأي ؛قدشألا وه ىشوم نب ناميلسو :نيلوهجملا دادع يف

 (كلذ ريغو اهفرغو ةنجلا مايخ يف لصف) 0
o10نمؤملل لإ : لاق كو يلا نع هنع هللا يضر يرعشألا يسوم ييأ نع (حيحص) (1) - ماباو _  

 مهيلع ُفوطَي نوله اهيف ِنمْؤمْلل ليم َنوتِس ِءامسلا يف اهّلوط «ةقّوجم ةدجاو ةَولوَل نم َةَمْيَحَل ةّنجلا يف
 ْ . (ًاضعب مهضعب ىرّي الف ُنمْؤملا

 ..امهل ةياور وهو . اليم نوتس اهضرع» :لاق هنأ الإ ؛ٰيذمرتلاو «ملسمو يراخبلا هاور
 ملم لكل نإ : :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو (فوقوم فيعض) (1) - 2147-7

 ا RS ةَميَح ٌلكلو ٌةمْيَح ةربَح لكلو ريح
 يا ب ّنُهنأك» ٠ «ٌنيغ روحإل ٍتاحاّمط الو ِتارْخس الو “ارقد الو ٍتاحرَم الو «كلذ َلْبَق

 : .ًافوقوم يفعجلا رباج ةياور نم ايندلا يبأ نبا هاور
DENYS o1يف كارول دوج :امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو (فوقوم فيعض)  

 اهلوح بهذ نم باب لأ اهلو «ٌعَسرف اهضْرَعو «حسرف اهلوط قفوجم ٍةوُد نم ةَميَحلا :لاق « 4 مايخلا

 يف يرخم وهو «نيسلدملا ضعب داتسإلا نم هطقسأ دقو ؛(كاحضلا) هنع يرارلا نم ةلعلاو «هيف فلتخم يئومألا وه : تلق ()
 . 7" هر) «ةفيعضلا)

 ۸) ملسمو ء(۸۷۹٤) يراخبلا هجرخأ « ىسوم يبأ نع هدتسب ينوجلا نارمع يبأ نع ٍدمصلادبع نب زيزعلادبع اهب درفت : :تلق (5)
 ةبيش يبأ ن نباو «0071 / ۲)ًاضبآ يمرادلاو «نيخيشلا دنع یحی نب مامه هفلاخو ءهححصو 7 ) يذهرتلاو 04

 .نارمع يبآ نع هنغ مهلك ؛(۲۳۲ / ۱۸۱) ؛ثعبلا» يف يقهيبلاو «(4159 ١411و ۲ / © دمحأو يلدت_ ` ) ٠١6
 . مامه ظفلب نارمع يبأ نع ديبع نب ثراحلا ةمادق وبأ ًاضيأ هفلاخخو . . ليم نوتس ءاملسلا يف اهلوطا ؛ ىلوألا ةياورلاب ينوجلا

 نب 'زيزعلادابع ةياور ظفلو اميس ال ؛ ؛ىفخي ال امك حجرأ امهتياورو .(۳۹۸ / ۲۳۰ هةنجلا» يف ميعن وبأو ملسم هجرخأ 1
 ةقثلأ ينيدملا نبا وهو :(هللادبع نب يلع) نع هئيدحت نم يهو دنع )٤ / 4١١( ذمحأ ةياور:يف امهل ةقفاؤم دمصلادبع
 نوثالث» : 0818 /:5) «يرابلا حتف» نتم يف عقر يراخبلا مامإلا دنع مامه ثيدح ظفل نإ مث -  ملعأ هللاو .مامإلا تبثلا
 نإف: «نيرخآلا دنع ام باوصلاو :يراخبلا خسن ضعب يف ميدق أطخ هنأ يل ودبيف.ء(۳۲۳ ص) حراشلا ىرج هيلعو !ةًاليم

 يف يراخبلا هاور»::هبقع لاقو «مدقتملا مهظفلب ميعت وبأ هقيرط نم هاور دقو «لاهتم نب جاجح هخيش نع هاور يراخبلا :
 يب م يف رار دارا لاا :هبقع لاق يراخبلا نأ هيلع لكشي نكل . «لاهنم نب جاجحلا نع «حيحصلا»
 ١ . اليم نوتس : نارمع

 i الا رخل هدب ولا نيالا وو هوت ١ RAE هيلع بقع يذلا نيبو اذه نيب رياغف
 . !ىلوألا نود ةيناثلا ةياورلا يراخبلا ىلإ اوزعف ةلهجلا امأو . ميلع ملع يذ لك قوفو . تاياورلا نيب عمجلا يف هتداع فالخ

 يف هديت مولعلا راد جيرخ ىلع اذه يفخي . . «ناسح ٌتارّيخ نهيف» : ىلاعت هلوق يف امك (تاريخ) عمجلاو ءءاروحلا : يأ فرفإ

 ,(419 / 4) ةلهجلا هدلقو !!نيحضوملا يف !(ةَريَخ) تاحتفلاب هتعبط

 :ىناعت لر نسب ناک : تلق . (تاحامط الو تارخُس ال) :هلوقو .ةحئارلا تاثيبخ :يأ ؛ةمجعملا وأ ةلمهملا لادلاب : (5)
 ه1 . نهجاوزأ ريغ ىلإ نرظني ال تافيفع ؛ يأ ؛(نيع فرطلا تارصاق مهدنعوإ»

۳۹۲ 



 . لجو رع هلا دنع نم ةيدهب لَم اهنم باب لک نم هيلع ٌلخدي «ًاخَسْرف نوسمخ ورود يف «ٌقِدارُس

 . وقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 .ةعبرأ اهل «خسرف يف سرق ٌةفّوجم رد ٌةميخلا» : :يقهيبللو هل ةياور يفو (حيحص) (۲) _ ٠-85

 . حصأ هذه دانسإو . . ؟بهذ نم عارصم ٍفالآ

 : لك هللا ٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو (حيحص نسح) (۳)- ۳۷۱۷ ۸

 لوسر اي يه ْنَمِل : يرعشألا كلام وبأ َلاقف . ءاهرهاظ نم اهّتطابو ءاهنطاب نِ اهُرهاظ ىرْي فر نجلا يف ّنإ

 . ماين سانلاو ًامئاق تابو «ماعطلا َمَمطَأو مالكلا ٌباطأ ْنَمِل» :لاق ؟هَلا

 ١١[. / لفاونلا - ١ ىضم] .«امهطرش ىلع حيحص» :لاقو «مكاحلاو يئاربطلا هاور

 الإ ؛يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم ؛هحيحص# يف نابح نباو دمحأ ءاورو (ب نسح) (4)- ۳۴1۸

 . [كانه ىضم] . «ٌماين ٌسانلاو ٍليّللاب ىّلصو «مالسلا یشفأو ماعطلا مط نمل هللا اهّدعأ» .: لاق هنأ

 لس :الاق امهنع ُهللا يضر ًةريره يبأو نيّصُح نب َنارمع نع يورو (عوضوم) (۳) 7198-8

 اراد نوعْبَس اهبف ووو نِ تلا يف ٌرْضَق» : لاق ؟4ِنْدَع ِتاَنَج يف َةَبّيط ّنكاسمو» : هلوق نع اچ هللا لوسر

 نوعبس ريرس لك ىلع < ًاربرسنوعبس يب لك يف ارض وُ نم اب نوب اد لك يف «ءارمَح ٍةّنوقاي نم

 يف اعط نم ًانؤَل نوعبس ةدئام لك ىلع «ةدئام َنوعبَس تيب لك يف «ةأرما يب شارف ّلك ىلع ءِنوَل لک نم ًاشارف

 . . اهدحاو ٍةادَع يف هلك كلذ ىلع ياي ام "؟الوقلا نم ٌنمؤملا ىطعُي د ٌةَفيِصَوو ًافيصَو ٌنوعبَس ِتيِب لك

 .هوحنب يقهيبلاو «يناربطلا هاور

 (ةنجلا راهنأ يف لصف) ١
oY:10- نا ) aيضرم نب ةللادج نم  E NOةموكلا» : اڳ هللا ٌلوسر لاق :  

 ّنِم ىلخأ هؤامو ءكْسملا َّنِم ُبَيَطأ ةتبرَت «توقايلاو ٌردلا ىلع ُءارْجَمو ءٍبهَذ نم ٌاتّاَح ءةّنجلا يف رهن

 . جلا نم ضيبأو ءِلَسَعلا

 . ؟حیحص نسح ثيدح) :لاقو يذمرتلاو «هجام نبا هاور

 لج د رع هلوق يف ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو (فوقوم ًادج ركنم) (1) - ۱ - 5١199

 ّنِم ًاضايب دش هؤام ؛خسرف بلا نوعبس ضرألا يف مْ نجلا يف ٌرْهَن وه :لاق «رثْوكلا كانْيطْعأ إو

 . ءايينألا لبق هل ي هب هللا صح «توقابلاو ُدَجربَرلاو وللا هتطاش لمعلا َنِم ىّلخأو «نبّللا

 ."فوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 مآ ىلوم (ماذاب) وه حلاص وبأو . هنع حلاص يبأ نع «يرازفلا حابصلا نب فسوي قيرط نم ( / 95) «ةنجلا ةفص» يف )١(

 .هفرعأ مل فسويو . فيعض ؛ءىناه

 دهاش اهل هنم ةريخألا ةلمجلاو 2 1) «ةفيعضلا» يف جرخم وهو .هريغو «يناربطلا ريبك» نم حيحصتلاو «(ةوقب) :لصألا (۲)

 . (لصف- ۸) «حيحصلا» يف هدجت مقرأ نب ديز ثيدح نم رخآو ؛(719) مقرب «ةحيحصلا# يف جرخم ةريره يبأل ثيدح يف

 * حص امل فلاخم هفقو عم وهو «كورتم ؛(نوع.نب دمحم) هيف ؛ًادج فيعض دنسب (140/65) «ةنجلا ةفص» يف :تلق (۳)

 لول



(O PY oYيف يس انآ اني ؛لاق لكي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيبحص)  
 «كّبر ًكلاطْغأ يذلا وكلا اذه :لاق ؟ٌليربج اي اذه ام :ُثلقف «كفجملا ولولا ُبابق ابئاح رتب ان اذإ ءدّنجلا
 . قد كن هبط اذإف هديب ُكَلَملا برضف : لاق

 . يراخبلا هاور

 راهنأ» : 5 هللا وسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (7) - مالا د مال
 : .؟كشملا ٍلابج ٍتحت ْنِم وأ - لالت تحت ْنِم ُجرخت ةّنجلا

 . "هحيحصا يف نابح نبا هاور

 ب امتی تيدنلاب سابع نب ب هللادبع يقل هنأ : ES ا قي

 ام :لاق ؟اهُرون ام لق . ةازم اهّناك ةف نم «ءاضّيب ٌةَرَمْرم : لاق ؟ةئجلا ٌضرأ ام !ساّبع نب اي : لاقف ءُهرَصَب
 امف :ٌتلق :لاق "رقت الو سضش اهف سيل هلالإ اهون كاف ؟سنشا عو اهي نوكي يتلا ةاسلا کنار
 هللا لاق ءانهه الو انهه ضیفت ا راں يخت ت اهئكلو ؛ال :لاق ؟دودخأ يفأ ؟اهثاهنأ
 اهن هللا ميلو دازأ اذإف اترا هک همن اهيف ةرَجش اهيف. :لاق ؟ةّنجللا ُلَلُح امف :تلق .ثتاكف «ينوك :اهل

 .ثناك امك حجر قبلت مل ولولا ةن ااو لش يبس نم هل كفاه اهن ني هل ثول ةو
 1 0 ”نسح ذانسإب ًافوقوم ايندلا يبأ نبا هاور
 ٌتعمس :لاق نع هللا يضر هيبآ نع يريشقلا ةيواعم نب ميكح نع يورو (نسح) ()- مال ا

 اهني راهنألا قف رش مث ِرْمَحْلل خټو "يسمي ربو نيل حبو وامل رحب ب ةلجلا يف» : لوقي ءال هللا لوسر
se 

 . دعب

 أ . “يقهيبلا هاور

 ابدا راهن َّنأ لوظ مكلعل : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (0) - ۲۷۲۳ هلال“

 «يطصلا ایر ياو 60150 «ةحيحنلا يف جرخم وهو «ضرالا هو ىلع ةعئاس نجلا راها أ ؛ًاعوفرمو ًافوقوم 5
 : . لصفلا اذه نم

 ةعوبطملا يقو «(ةلاسرلا ةسسؤم ط- of ) ايندلا يبأ نبال «ةنجلا ةفص» يف اذكو «ةعوبطملا «بيغرتلا» خسن يف اذك )00(
 .كيثملا وه باوصلاو !«ةبكسنم» :(544) خيشلا يبأل ؛ةمظعلا» يفو ء؛ةنكتسم# :(ةيرصملا ط - 1١144 /08) هنم ةيرصملا
 يف اذك ءهيلإ نورظني هب اوطاحأ : ءيشلا لوح موقلا ٌتاكتساو :40717/119/5) ميعن يال «ةنجلا ةفص» يف عقو اذكو
 .[ش] .«ناسللا»

 نم تسي امك اورا هله يف لإ فرعي الو «دحأ تاو ملو كام نب لي )١84/0( هدنع يفو «نسحلا هل نأ : :تلق ..(؟)
 ,( هوة ل ١ /۳) «ةمظعلا» يف خيشلا وبأ هجرحأ هقيرط نمو 217٠: 1۲ /۱) ؟حرجلا»

 ريغ دق عنو باوصلا ىلعو «يجانلا لاق امك خلإ (. . نبللا رحبو «ءاملا رحب) :باوصلاو «ةرامع ةعبطو لصألا اذك (7)
 .ينأب امك يقهيلا '

 دمجأو ء هححصو (۲0۷4) يذمرتلاو «(دراوم ۔۲۹۲۳) نابح نبا ًاضيأ يرغأ له ةعجنلا فتصملا دعبأ دقل :تلق )٤( 

 . قبس امك باوصلا وهو«(. .ءاملإ رحب) : ظفلب مهلك (5/0)
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 هئيطو «توقايلا ىرخألاو وُْؤُللا اهِيتْلاح ىدحإ «ضزألا هجو ىلع ٌةَحِئاسل الإ «هللاو ال ؟ضزألا يف ٌدودخأ
 .هل طلح ال يذلا :لاق ؟رْذألا ام :تلق :لاق .َكْذألا ُكْمملا

 ا باوصلاب هبشأ فوقوملاو «ًاعوفرم هريغ هاورو . ًافوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 ءربنَعلاو كشملاب «ٍناتخاضن» :لاق ًاضيأ سنأ نع َيِوُرو (فوقوم أ ًادج ض) (۳) - ۲۲۰۱ _ ۷
 .ايندلا لهأ رود ىلع ٌرطملا ُحَّضْنَي امك ؛ةّنجلا رود ىلع ٍناَحضْن

 .©"”فوقوم ةبيش يبأ نبا اور

OVAهيئاطغأ رھن ز كاذ» : لاق ؟ةّثؤكلا ام ي هللا لوسر لكس : :لاق هنعو (حيحص نسح) (3)- ماا ع  

 :رمع لاق . رجلا ٍقانغأك اهُّقانعأ ريط هيف «يلسعلا ّنِم م ىلخأو للا َنِم ًاضايب ٌدََشأ «- ةنجلا يف ينعي - هللا

 . «اهنم ممن اهُملَكأ» : هلي هللا لوسر لاق .ةَمِع ةمعانل هذه َّنإ

 .«نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور

 .ريعبلا وهو «روزج عمج :يازلاو ميجلا مضب (رزجلا)

 (اهرامثو ةنجلا رجش يف لصف) -
o۹يف لإ : ل هللا لوسر لاق لاق نع هللا يفر الاف نب. نما نھ ا 01  

 .«6بوُكَسَم عامو . ٍدودْمَم ٌلَظَو :اوؤرْاف مكنش عش نإ ۽ اهُمّطْقي ال ماع ةئ اهّلَظ يف ُبكارلا يسب ةرجش ةَّلجلا

 . يذمرتلاو يراخبلا هاور

 َّنإ» : لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ نعو (حيحص) (۲) سارا ا

 :ةاينكتي ل ماع او حرصا E ETS ب ةرجش ةّنجلا يف

 . ملسمو يراخبلا هور

 .هُمودْمَملا ٌلُظلا كلذو [:لاق]» :دازو «يذمرتلاو (هريغل ص)

 هللا لوسر تعمس :تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ًءامسأ نعو (هريغل ح) (۳) ۳۷۲۷
 كش - بكار ةئم اهب ٌلظتسي وأ ءةنس ةئم اهنم نقلا ّلظ يف بكارلا ٌريسي» :لاق «ىهتنملا ةردس ركذو لي

 1 . .«لالقلا اهرامث نأك ءبهذلا شارف اهيف «- ىبحي

 . ؟بيرغ حيحص نسح ثيدحا :لاقو يذمرتلا هاور
 .نصغلا وه :نونلاو ءافلا حتفب (نتفلا)

 رش :ٌهودْمَملا ٌلظلا :لاق امهنع هللا يضر ساّبع ِنْبا نعو (فوقوم فيعض) (1)- ۲۲۰۲ -- ۲

 رظناف ؛عوفرملا مكح يف وهو امّيس ال ؛«فوقوملاب ّلعي الف «حيحص امهنم لكو «فوقوملا دانسإ ريغ عوفرملا دانسإ :تلق )١(
 )١۱۹۳(. «ةحيحصلا)

 نع نابأ نع قاحسإ يبأ نع نامي نب ىبحي انث 07١: /۳۷) «ةفصلا» يف ايندلا يبأ نبا هنع هاور دقو ءءهفنصم» يف هرأ مل (؟)

 ءاذه نامي نبا نع 75١7/18( /۲) ميعن وبأ هاورو ؛هفرعأ مل هنع (قاحسإ وبأ) و ؛كورتم ؟شايع يبأ نبا وه (نابأ) و . سنأ

 !(ينازهلا قاحسإ وبأ) هيف عقوو .فيعض وهو
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 م ا ما رشف ءاهيحاون لک يف ماع ٌةثم اهّلظ يف جملا بارلا ريس ام ٌرذق ءيتاس ىلع ملا يف

 ا ٌلِسْريف ءايندلا َوْهَل ٌرُكذيو مهضعب يهتشيَف :لاق ' اهّلظ يف َنوئّدحتيف - مهُريغو ٍقّرْعلا
 ا 0 . ايندلا: يف ناك ِوَْل ٌلُكِ ة ةرَجّشلا كلت كحق

 »کالا ةميزخ نب اهححص دقو ؛مارهو نب ةملس نع حلاص نب ةعمز قيرط نم ابدل بأ نب هاد ۱
 .يذمرتلا اهنسحو

oAYهلا لوفي : : لک هللا لوسر لاق : لاق نع هللا يضر ةرلره يبأ نعد نسح) (4)- ني _  

 ٌلظو)» : مش نإ اوؤرفا ءرشَب يلق ىلع َرطَح الو ءس نأ الو ثأر نبال ام نيحلاصلا ّيدابعل ُتددعأ

 َلِخدأو رانلا ِنَ َحِرْحُر نقف + متكش نإ اوؤرفاو ءاهيف امو ايندلا نم ٌريخ نجلا ّنم طْوَس ٌمضْؤمو 4ِدودْمَم
 e . . «#راف دقق ٌدّنجلا

 .هضعب ملسمو يراخبلا یورو «هجام نباو يتاسنلاو يذمرتلا هاور

 قي هلل وسر ىلإ يارعأ ءاج : لاق هنع هللا يضر ٍدبع ني ةبْنُع نعو (هريغل ص) (0) نفك كتي

 اهيف !هللا لوسر اي : يبارعألا لاقف 9 :لاق ْنأ ىلإ "7غ ثيدحلا ركذف - ؟هنع ُتدحُت يذلا كّضوح ام :لاقف

 :لاق بش انضزأ رجش يأ :لاقف .«ٌَسْوَدْرفلا قباطت يه او یعذت ةرجش اهيفو «معن» :لاق ؟ٌةّهكاف

 ماشلاب ةرجش حش هبت اهّنإَف» :لاق !هللا ٌلوسر ای ال :لاق : ٠؟ماشلا َتْيَنأ نكلو ٠ َكاضْرأ رجش نِ نيش يشن سيل

 ثآحترا ولا :لاق 0 :لاق .؛اهالغأ ٌرْشَتْني مث ءدحاو يقاس ىلع تبنت «(ةّرَْجلا) ىعدُت

 ُمَظِعامف ١ :لاق .«معن» :لاق ؟ٌّبَنِع اهيف :لاق . أره اهن رسكلت ىنح اهثعطَق امل «كِمأ يلبإ ني ٌةعِذَج

 لاق« ماچ امش لاق هرفي الو يّ الو عقبال ٠ عقتألا بارغلل رهش هر ويدين ريسم» : لاق ؟اهنم ِدوُْنُعلا

 مث ءاذه يبدا :لاقف ؟كّمأ هاطعأف ٠ ةياهإ خّلسف» [:لاق . معن :لاق] . «؟ًاميظَع اسين ومنع نم وبا حیف لها

 ١ :ة يلا لاقف ؟يتتي لهأو يمي حلا كل نلف : لاق .معن :لاق . «؟انّديشام [هب] يورن ًابوُنَد هنم انل يرفا

 ٤ : . كتَريشع ةّماعو١

 ركذب «هحيحص» يف ناجح ناو «هوحنب يقهيباو ؛- هل ظفلاو -«طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 .راصتخاب دمحأ هاورو ؛رخآ يف بنعلاو « عضوم يف ةرجشلا

 ال قو ,ؤلدلا وه : E يعنصاو يقش : يأ (ًابونذ هنم انل يرفا) : هلوق

 1 . ىألملا نود وأ «ىألم تناك اذإ الإ ًابونذ ىمسُي

 هو ءدحاو ريغ هفعض (ةملس) هخيشو ءررهمجلا هفعض (حلاص نب ةعمز) نأل ؛يدنع ججارلا وهو ؛نورخآ اهفعضو : تلق 0(

 نم وهف ؛خلإ.2. . ةميزخ نبا اهححص» دقو :هلوقو )٤/۲۲۹/۲+٤(« ميعت يبأ اذکو ء(٥٤ /۲۸) ایندلا , يبأ نبا دنع

 i» : e .1ءيش هنم يبلق يف» : «هخيحصا يف لاق هنأل ؛رظن هيف مهعم ةميزخ نبا هركذ نأ ىلع « ءمهلهاست.

 . . (۲۷9۸) «ةفيعضلا» رظناو ؛«هتدهع نم ءىرب

 . (ضوحلا لصف -4 /ثعبلا'؟5) يف مدقت 5
 EET) ) «عمجملا» و «ريبكلا» و «طسوألا مجعملا" نم اهدعب يتلاو ةدايزلا هذه .(۳)
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  (VD VY _ oAدوعسم نبا ينعي - هللادبع عم انك : :لاق ليذهلا يبأ نب هللادبع نعو (هريغل ح) -

 "6 َءاَعْنَص) ىلإ انّهه ْنِم اهديقانع ْنِم دوقنُما َّنإ».: لاقف نجلا اوركاذتف «(َناّمَعه) ب وأ (ماشلا) ب

 .ًافوقوم ايندلا ىبأ نبا هاور

 :لاق لكي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ح) (۷) - ۳۷۳۱ _

 لَم ام !هللا لوسر اي :ٌلجر لاقف . «هتيبو ينيب ليحف «٠ ا ل ل

 . طق كأ ترق ولد مظَأك» : لاق ؟ٍبتِعلا ّنِم

 . "7نسح دانسإب ىلعي وبأ 0

 يف ام» : ل هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (۸) - ۳۷۳۲ - ۷

 .«ٍبهَذ ْنِم اهّقاسو الإ ٌةرَّجش ةّنجلا

 «تارف نب نسحلا نب دايز قيرط نم مهلك ؛«هحيحص» يف نابح نباو ءايندلا يبأ نباو يذمرتلا هاور

 . ؟بيرغ نسح ثيدح» : يذمرتلا لاقو

 اذإف ,"1حافّصلا) الن :لاق هنع هللا يضر هللادبع نب ريرج نعو (هريغل ص) (4) - ۳۷۳۳ ل ۸

 َقلطْناف :لاق «هّلظاف عطنا اذهب قيلطنا :مالغأل ثلقف : لاق هبت ٌسمشلا ٍتداك دق ةرَجش تحت مئان لجر

 ْنَم هتاف ءهلل ٌعضاوت !ريرج اي :لاقف هيلع ُمُلسأ هت هتينأف ءهنع هللا يضر ُنامْلَس وه اذإف َظَقيَتسا اًملف َلظأف

 :لاق .يردأ ال ا . ةّمايقلا موي هللا ُهَمَهَر ايندلا يف هلل ٌمضاوت

 . ةذجت ْمَل اذه ّلثم ةّنجلا يف َتْبَلَط ول !ُريرج اي : لاقف هْبَعَبِصأ نيب هارأ داكا ال اديوع ذَا مث مهيب سانا ُملظ

 .ثمشلا ةالعأو ءثّصذلاو ولولا اهلوصأ : : لاق ؟رجشلاو ٌلختلا َنيأف !هللادبع ابأ اي : تلق

 .نسح دانسإب يقهيبلا هاور

 ْتَللُول :ىلاعت هلوق يف ؛هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو (هريغل ص) 6 _ ۳۷۳۲ - )1١(

 لاح يأ ىلع] نيعجطضمو ًادوعقو ًامايق ةنجلا رامث نم َنولكأي ةنجلا لهأ نإ» :لاق «ًاليلذت اهفوطق
 .1”![اوؤاش

 لك هتالص ةصق يف ةريثك دهاوش هلف هلوأ امأو «ثيدحب هلبق يذلا ةبتع ثيدح هرخآل دهشي نكل «لصألا رف هتنيب رظن هيف 0(

 .ءزج اهيف يلو «راتلاو ةنجلا اهيف هتيؤرو «فوسكلا ةالص

 . «ةياهن» . ةكم ىلإ لخادلا ةرسي < ءمرحلا باضنأو (نينح) نيب عضوم :ءافلا فيفختو داصلا رسكب (۲)

 (قاحسإ وبأ) و «فيعض (كيرش) و .«قاحسإ يبأ نع كيرش» :هدانسإ يفو ؛(۳۱۳ )۱۷٤/ يقهيبلل «ثعبلا» نم ةدايز )(

 هب ءاربلا تغمس : :لاق ءهنع ةبعش مهتم ؛هنع عمج هعبات دق نكل . -ًاديلقت !ةلهجلا هنسحو هنعنع دقو «سلدم طلتخم

 نب يلعو )١124/8١١(« يزورملا نيسحلاو .( ۰ ۰ /۱۳) ةبيش يبأ نباو :؛(79/75) يربطلا هجرخأ .هرحن

 ًاضيأ ةبيش يبأ نبا هجرخأو .حيحص دانشإ وهف .(017/0) ايندلا يبأ نبا هنعو ؛(٤۸/۳۷٤٤ )١/ «هدنسم» يف دعجلا

 (١01/؟) مكاحلاو ,0701) ميعن وبأو )51١(: «دهزلا دئاوز) يف دمحأ ني هللادبعو ؛(١٠30 /۹۲ /1) دانهو «(1695)

 .هححصو «هريغو كيرش نع
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 . نيسح دانسإب ًافوقوم يقهيبلا هاور

 نإ ! للك هللا لوسر لاق : : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (أدج فيعض) (؟) - نيش نخل

 َنوعماسلا ج عبس امف «ٌقفطضتف حير اهل ُب ٍقلؤلو جرب نم اهعورفو ءٍِبَهَذ ْنِم اهُعوذُج ةرجش ةّنجلا يف
 .«هنم ذل طق ِءْيَش ٍتْوَصِب

 .ةجلا ةفص» يف ميعن وبأ هاور

 داق ني اهقوُذج ةلجلا لعل : لاق امهنع هللا يضر سابع نیا نعو (حيحص) (11)- نيفيا < كرك

 ل ٌرمحأ ٌبَهَذ اهبَركو ءرضخ

 0 ٠ . ٠ج اهبف سيل ديلا م بلاو ءيلسَلا نم ىلخأو «نبللا َنِمًاضايب دشا

 .«ملسم طرش ىلع حيحص» :لاقو مكاحلاو ؛ديج دانسإب ًافوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 ٠ ٠ .ضارعلا ظالغلا فعسلا لوضأ وه :ةدحوم ءاب امهدعب ءارلاو فاكلا حتفب (برَكلا)
 لاق هنأ : لي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ٌّيردخلا ٍديعس يبأ نغو (هريغل ص) (۱۲)- 01 ۳۷۳۹٣

 . «اهمامكأ نم جرخت ةّنجلا لهأ ُبايث ءةنس كم ٌةريسم ٌةرجش» :لاق ؟ىبوط ام !هللا لوسر اي :ٌلجر هل

 1 e | يبأ نع جارد قيرط نم «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 (كلذ ريغو مهبرشو هنجلا لهأ لكأ يف لصف) 4

PVPV o4للا لما كابا : : لكي هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع (حيحص) (1) -  

 عوبشلا ن نومه «كشملا حيرك ٌءاشُج كلذ مهّماعط ءَنولوُبَي الو ؛نوطّوغتي الو ءنوطختتني الو «نوبرشيو

 .«سمّنلا َنوُمَهْلُت امك «ريبكتلاو

 .دواد وبأو ملسم هاور

 يمتد جلا له ني لجرلا نإ : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يأ نعو (نسح) (۲) - ۳۷۳۸ 4

 . هناكم ىلإ هوعب مث ُبَرْشيِف «هدي يف عفيف قيربإلا ُءيجَيف ةّنجلا بارش ْنِم َبارشلا

 . ديج دانسإب ًافوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 ىلإ باتكلا لأ نم لجر اج :لاق هنع هللا يضر مقرأ نب ب دیز نعو (حيحص) (9) ۳۷۳۹۔۵ ۰

 نإ «هديب يگحم سقت يدّلاو ؛ معن :لاق ؟نوبرشیو نولُأي ةئجلا لها نأ مُصْت ١ !مساقلا ابأ اي : : لاقف يب ّيبنلا

 ةجاحلا هل  ن ,نوكت ُبَرْشيو لای يذلا ناف : لاق . و يف ؛ٍلجر عم ةوق يطْمْبَل مُهدَحأ

 .مسي مل هيعباتو ؛كورتم وهو « يلع نب ةملسم ٤۳۴( /؟77/1-1/1).ةدانسإ يف 0(

 ! .ىوّنلا وهو !نيكستلاب (مُجَع) :لوقت ةماعلاو :تيكسللا نبا لاق .ميجلاو نيعلا كيرحتب وه (۳)

 ءلصفلا لرإ يف مدقت امك ةباحصلا نم عمج نع حص دقف.هنم لوألا رطشلا امأ ؛ اهب وقتي دهاوش هل ثيدحلا نكل : تلق )۳

 رازبلا دنع ءرباج ثيذح نمو ؛يبهذلاو مكاحلا هححص ءورمع نب هللادبع ثيدح أم نادهاش هلف ءرخآلا رطشلا امأو

 ىلإ خاورألا يداح» يف ثلاث دهاشو :(7؟54) ةريضنلا ضورلا» و «(486) هدواد يبأإ افيعض# يف ناجرخم امهو ؛هريغو

 ۳١۹(. /۱) ؟حارفألا دالب

۹A 



 .«هنطَب رمضيف ؛كشملا حشرك مهدولُج ْنِم ضيفي ًاحشر مهدحأ ٌةَجاح نوكت» :لاق ؟ّذأ ةّنجلا يف ّسيلو

 . )حص دانسإب يناربطلاو .«حيحصلا# يف مهب جتحم هتاورو «يئاسنلاو دمحأ هاور

 دنع نحن انيب :لاق هتاياور ىدحإ يف ؟"”ظفلو حيحص دانسإب يناربطلاو (عوضوم) ٠-71١4 )١1(

 :لاقف !ٌدمحم اي كيلع ٌمالسلا :لاقف «ثراحلا نب ةبلعث :هل لاقي ءدوهيلا نم ٌلجر لبقأ ذإ ايب يبنلا

 ةرجشب نمؤت ؛معن» : الك يبنلا لاقف ؟ًاجاوزأو ًابارشو ًاماعط ةنجلا يف نأ معزت :يدوهيلا هل لاقف . «مكيلعو»

 ْنِم ٌليسي ُقَرَع ةبانجلاو لوبلا نإف» :لاق .معن :لاق کاک يت اود :لاق .معن :لاق .«؟كسملا

 . كسم مهمادقأ ىلإ مهبتاوذ ِتْحَت

 ايا: لاقف دوهيلا نم ٌلجر ا يتلا ىتأ : امهظفلو «مكاحلاو «6هحيحص » يف نابح نبا ءاورز (حيحص)

 .- هُتْمَصخ اذهب يل قا ْنإ :هباحُصأل ٌلوقيو - ؟نوبرشي دو اهيف نولكأي ةّنجلا لها َّنأ مٌعزت تشل !مساقلا ابأ

 بّرْشملاو ٍممطملا يف يلجر ةي ةوق ىطنيل مدح ن َّنِإ .هديب ٍدَّمحم لفن يذَّلاو ىلب» : لک هللا لوسر لاقف
 : ةا هللا لوسر هل لاقف !ًةجاحلا هل ٌنوكت ُبَرشيو لکي يذلا ٌناف : ٌيدوهبلا [هل] لاقف .«عامجلاو ةوّهشلاو

 .اذه وحن يئاسنلا ظفلو . هَرَمَّض دق ٌنطبلا اذإف ٠ «كنملا ّلثم هدول ْنِم ضيفي قرع مهّتجاحا

 ةّنجلا لهآ َلَمْسأ َّنإ» :لاق هعفري هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (فيعض) (۲) 5708 5

 «ٍبَهَذ نم ٌةدحاوو ءَةّضف نم ةدحاو ؛نانقځص مداخ لك عم مداخ ٍفالآ ةَرْشَع هار ىلع ٌموقي ْنَم ؛نيعمُجأ

 ال ام مّْطلاو وَلا نم هرخآل جي هلأ ْنِم لاي امك هرخآ ْنِم لاي ءاهّلثم ىرخألا يف سيل نول ِةَفْحَص لك يف
 .؛ًنوطَّخَمَتب الو َنوطَوَمَتَب الو «نولوبي ال «كسم ٌءاشُجو «ِكشِم حشر كلذ َدْمَب ُنوكي مث ءهلّوأل دج

 . [لصف -۲ انه ىضم] .تاقث هتاورو «يناربطلاو ءهل ظفللاو ايندلا يبأ نبا هاور

 لأ یا نإ : هلا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (رکنم) (6)- ۷ - ۲۲۰١

 لک هيلع ىدغُيو ءمداخ ةئم ُثالثل ُهَلَنإو «ةَمياسلا ٌةقوفو ةّسداسلا ىلع وهو ٍتاجرد َعْبَسَل هل َّنأ ؛ةلَْْم ةّنجلا

 هَل هاو «یرغالا يف سبل نول وفحص لك يف بَ نم : لاق الإ هُمّلْعأ الو - قفص نم ثالثب ايو موب
 ٌرخآ دلي امك لوا دل هاو ءرعألا يف سيل وأ نإ لك يف «وانإ تم ثالف ألا نمو رج الي امك هلل

 . ثيدحلا «ءيش يدنع اًكم صقل ب مل مِهتَفسو هّنجلا ّلْهأ ُتْمَمْطأل يل تْنذآ وَ !بر اي :ٌلوقيل هّنإو

 . [لصف ١١ همامتب یتأی] «هنع رهش نع دمحأ هاور

 E RL ON د ا ولا 0(
 ا رووا و E تاع ًاضيأ ميقلا نبا هححص دقو . .مقرأ نب نب ديز نع ةبقع

 ىرخأ ةياور نيسحتلاب اولمش مهنأ اذه دكؤي امم نإو !ديلقتلا ىتح ًائيش نونسحي ال مهو «داهتجالاب نورهاظتي .«نسح»
 .(07150) «ةفيعضلا# يف اهتجرخو « مهتم اهيف هذه بقع لصألا يف يه ؛يناربطلل

 :يبهذلا لاق امك باذك وهو ««هللادبع نت”روتلادبع هب درفت" :«طسوألا" يف يناربطلا لاق ءعوضوم ظفللا اذهب وه :تلق (؟)

 نيبو عوضوملا اذه نيب  مهتداعك  ارطلخف ةلهجلا امأو )٥۳۳١(. ؛ةفيعضلا» يف جرخم وهو «عضولاب يليقعلا همهتاو

 !!لولح فاصنأ !'نسح# :مهلوقب امهولمشو ؛«حيحصلا# يف ثيدحلا

 نيف



o4۸لاق هنع هللا يضر نأ نعو (نسح) (4)- لالا  Eلبوة  
 ممن اهُيَلكأ» :لاقف . ٌةَمِعان ٌريطل هذه ّنإ !هللا ٌلوسر اي :ٍركب وبأ لاقف .هةّنجلا رجش يف ىعرت ِتْخْبلا

 ش .ههب لع لَك نوكت ْنأ وجْرأل ياو .- ًاثالث اهلاق -
 ل .ديج دائسإب دمحأ هاور

 كاذ» : لاق ؟* رئوكلا ام لكي يبا لث : لاق : هظفلو 2.6« نسح ثيدحا : لاو ئلمرتلاو (حيحض نيسح)

 .«رْوُجلا ٍقاكأك اهقانغأ ربط هيف لسا نم ئَلخأو «ِنبللا نم ًاضايب دش ؛- نجلا يف ينعي هللا هيناطغأ رهن
 ْ .[لضف-١ ىضم] . «اهْنِم معنا اهُيلكأ» : لكي هللا ٌلوسر لاقف . ٌةّمِعانل هذه َّنِإ :رمع لاق

 . ةيناسارخلا لبإلا يه : ةمجعملا ءاخلا ناكسإو ةدحوملا مضب (تْخْبلا)

 هللا لوسز لاق : نانا مالا يطور هتيم اللا دع نم يدي اذه مش 07- ؟1 04۹

 ا . "كيدي نيب ًايوشم ''”رخيف ؛ هيهتشتف ةنجلا يف ريطلا ىلإ ٌرظنتل كنإ» : ك
 EE .(يقهيبلاو رازبلاو ايندلا يبأ نبا هاور]

 يهبل نجلا لأ نم ّلجرلا نإ : هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو (فوقوم ) (0) - ۰ _ ۳۷٤١

 SS ًاجضت ؛ قلتم هدي يف ٌعقيف ءةئجلا روبط نم ريطلا
 .ًافوقوم ايندلا بأ نبا هاور

 ٠ :لوقب ل يلتبس اهلا ؛انع هللا يضر ةنومبم نع يرو (فيعضا (*)- فل

 ير ُهَنَصَت ملو ناخد ُهْبِصُي ْمَل هناوخ ىلع َمَقَي ىتح يخبل ّلثم ء ميت ؛ةجلا يف ربل يهين لجرلا
 . هنيطتي مّ عبي ىح هنم

 . ايندلا يبأ نبا هاور

 :ةك هلا وسر لاق : 00100011 فش ا

 لكن عَ ضيقتي «ةمملا لعأ نم لجل فحص ىلع عقب ينجي «ٍةَقبر فلآ نوعبس هل ًارئاط ةّنجلا يف ّنإ»

 .٠ : ربط مث «هبجاص بشي نول اهنم سيل ءَ َنم ُدَلأو دبلن م ُنيلآو للا َنِم يأ نوَ ةَشبر
 . تملا اذه ريغل هدانسإ يذمرتلا نسح دقو ءايندلا يبأ نبا هاور

 .(51/84) :ةفيعضلا» يف جرخم وهو )۲/۳١(. يجانلا لاق امك رهاظ فيحصت وهو ؛(ءيجيف) :لصألا (1)
 .[ش] . ةقباسلا ةعبطلا نم طقاس وهو ء(١٠۲ /4) ةيريتجلا ةعبطلا نم هانتبثأ نيتفوقعملا نيب ام قفز
 .[ش] . «حيحصلا# يف رهو «مكح نرد «خيبشلا لوصأ يف اذك )(

 ةا فخ .اةنجلا ةفص» يف ايندلا يبآ نبال هازعو .باوصلا هلعلو «كاّيلقم» :(97/5١).«ررثتملا ردلا» يف (6)

Eيي !مهريغل ًاديلقت ريرج نبال هدزع و !مهنيك نم ةلهجلا هنسحو  EE 

 ”.(1۷۸4) ثيدحلا تحت «ةفيعضلا' يف

o),لیدسلاو حرجلا يف امك لرل هذه الإ فريال ؛ كيرش نب نيصحو ؛ٌعسي مل خيش هيفو :(17/61) «ةنجلا ةفص يف :: 
 )٥٠۲١(. ةفيعضلا» يف جرخم وهو ءيفوعلا ةيطع امهدحأ :نافيعض هيف :تلق )١(
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 هللا نإ :نولوقي قو هللا لوسر ٌباحْصأ ناك :لاق رماح نب مْيَلُس نعو (هریغل ص) (0) معا هم

 امو ٠ ةّيؤؤم ةرجش جلا يف هللا ركذ !هللا لوسر اي : لاقف ًاموي ٌيبارغأ لأ : لاق ٠ «مهلئاسمو بارغألاب انٌمقنيل

 0 ؛ٌردّسلا :لاق .2؟يَه امو» :لِلك هللا وسر لاق !اهّبِحاص يذؤُت ةرجش ةّنجلا يف نأ ىرأ تنك

 وش لک ناکم ّلعجف د کوش هللا َدَضَح ؛«ِدوضخَم ذس يف : لوقي هللا ّسيلأ» 0 ًايِذوُم

 . زغال هغ نول ایف ام «عامط نی آن نيعبسو نیلا نح اه ةر علا نت رمت تل الاف ؛ةرمث

 نسح هدانسإو ءايندلا يبأ نبا هاور

  010 - VEYل يلا نع يلهابل اما يآ نع رما نب ميش حا ضبأءاودو (عيحص#) ٣

 ناگ نو تامل : لاق امهنع هللا يضر سابع ِنْبا نع يورو (فوقوم فيعض) (۷) - قل

 ُتْيَح هدب عضم يف ُهدَجَو «هديرب ٌءْيش ْمُهِدَحَأ ٍرْكِذ ىلع ىرَج ناف ءاهنم َنولُكأي ريثك ٌرَشَب اهلوح ُعِمَتْجَي ةّنجلا

 . "ايندلا يبأ نبا هاور

 سيل اار رشم اننا اهّلوط ةّنجلا رَت نم َةرَْللا لإ :لاق هنع ًاضيأ هدانسإب يورو (؟) (۸) ٠-1١
 . ع اھل

 (مهللحو مهبايث يف لصف) 4
Ofمَمْنَي ةّنجلا لحي نم : لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (1)- مل[ . 

 ٍبْلَق ىلع ٌرطخ الو «ْثَعمس ّنْذَأ الو .ثأر ُنيع ال ام ةّنجلا يف ءهبابش ىنفي الو «هبایث ىلبَت ال سای الو

 .«رشب

TT 

 ٩ ه4لا#  ) )۲لاق كي ٌييبنلا نع هنع هللا يضر  دوعسم نبا ينعي - هللادبع نعو (هريغل ص) :

 يف يرد بكؤك ٍنَسْجَأ ٍنول ىلع يناثلا ٌةرمُزلاو ردبلا ةليل رمقلا ٌءوض مُهَموجو ّنأك ةّنجلا ّنولخدي ٍةَرْمُر لَوأ»
 ِءارو نم ةمهقوُس خم ىرُي «ةّلُح نوعبس ةَجْوز لک ىلع «نيعلا روُحلا نم ِناتَجْوَر مهنم ٍدحاو ّلُكِل ءءامسلا

 )١( يبهذلا هقفاوو ءهححصو (477/؟) اضيأ مكاحلا هجرحأ :تلق .
 .فيعض يندعلا رمع نب صفح (171/01) هدانسإ يف :تلق (۲)

 تحبت «حيحصلا» يف مدقت « سابع نبال رخ رثأ يف ةتباث «مّجَع اهل سيل» ةلمجو .«ةنجلا ةفص» ايندلا يبأ نبا باتك يف هرأ مل (۳)

 دوقنعلا ...» :ةنجلا ةفص يف (دوعبسم نب هللادبع نبا وه) ةديبع يبأل رثأ يف ٤۸( /۲۹) ايندلا يبأ نبا ىورو . (لصف -۷)

 (مجَع) :لوقت ةماعلار» :تيكسلا نبا لاق .ميجلاو نيعلا كيرحتب (مَجَعلا) و .يدوعسملا هيفو .«ًاعارذ رشع انثا اهنم

 .ىونلا وهو !«نيكستلاب

 نيفلتخنم نيدانسإب 2146 /4) ًاقرفم هاور امنإ ملسمو لاب م14 /۲) هل قايسلا نأل ءباصأل ًاضيأ دمحأل هازع ول :تلق )٤(

 هنم لوألا رطشلا وهو «(58155) مقرب ملسمل هوزع يف اوفتكاف ةثالثلا ةلهجلا امأ .(1947) «ةحيحنصلا» رظنا «ةريره يبأ نع

 ٠ ٠ !طقف
 .[ش] 201١511/137155. /۱۰) «يناربطلا ریبک» نم تبثملاو «اهقاس» : ةقباسلا ةعبطلا يف )٥(

۹ 



 ۰ . «ءاضنبلا ةجاجَإلا يف رمْحألا ُبارشلا ىرُب امك ؛امهِللُحو امهموحل
 هوحنب هيلع ' قفتملا ةريره يبأ ثيدح مدقتو .“'نسح دانسإب يقهيبلاو « حيحص دانسإب يئاربطلا ءاورأ

 ْ : .[لصف ١١ يتأيو «لصف ١- انه]

 ما: : لاق لك هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يوُدو (فيعض) (1) - قف

 ْنإو ؛ضيْبَأ ًءاش نإ اش كلذ يأ ْنِم ذخأيف ءاهمامكأ هل حتْفت «ىبوط ىلإ هب قلنا لإ ةّنجلا لحي دَحأ ْنِ

 .«ٌنَسْحأو ٌقَرأو «ِنامعُتلا يتئاقش لثم ءدّوْسأ ًءاش ْنإو رفضا ًءاش ناو رضا ءاش ناو «رّمخأ ءاش

 : ش .يندلا يبأ نبا هاور

 نإ » :لاق هلا وسر نع تع هللا يضر يردخلا ديعس يأ نعو (يعض) (1) - قل
 ىف نع ين: ةَبكُتَم ُبِرض ٍرضَفةارما هيأت مك «َلّوََي نأ لبق ةئس َنيعبس جلا يف ٤ مى لُجرلا

 نم :اهانَو السلا بق هلع ملف «برغملاو قرشملا نيام ميم هيلع وول یتا ناو «قارملا نم

 ا ےک وف اا ا رک اهيلع ار ی نما :لوقتف ف ينا

 يقرشملا َنيب ام ءيضقل اهنم ٍةَولْوُل ىنذآ نأ ٍناجيتلا ّنِم اهيلع ّنإو «كلذ ءارو ْنِم اهقاس حم ىري ىّتح

 1 ش ش .«برغملاو

 نب ورمع ”قيرط نم ههحيحصف يف نابح نباو ا و
 نب وِرْمَع نع نياشر ةياور نم «طقف ناجيتلا ركذ هنم يذمرتلا ىورو .مثيهلا يبأ نع .جاّرد نع ثراحلا

 !«نيدشر كيدح نم الإ هفرعن ال : لاقو ثراحلا

 جلا يف ٍنمؤملا راد لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فوقوم ًادج ض) (۳)- ق0

 نيعبس  ماهْبإلاو ةياّبسلاب ٌراشأو  ْيَعَبْضِإِب لجرلا ٌدخأيف «َللُحلا ُتِثةرَجَش اهبف راد فلآ 0
 0 1 ٠ .ٍناَجْرملاو وول ةقطنَمُم هَل ل

 '.«؟ةوقوم ايندلا يبأ نبا ةاور

 فا باي يخل ل١ بعك لاق : :لاق ٍديبع نب حيرش نعو (عوطقم بفيعض) (4) - ففي ككل

 . ْمُهَراصبأ ُهَْلَمَح امو هيلري ْنَم قص ؛ايندلا يف موبلا سل نجلا

 يدقنأ يف هدښسو . ةجاجزل | ةلمج نود هزحن ء(۳۷۰ /۱۹۵) ةريره يبأ ثيدح:نم الإ يقهيبلل «ثعبلا» يف هرأ ملو !لاقاذك )١(

 (يعيبسلا قاحنسإ وبأ) هيف نأل !ةلهجلا انه امهدلقو « يمثيهلا هعبت نإو هل هجو الف ؛ينأربطلا دانسإل هحيحصت امأو .حيحص

 )۱۷۳١(. ةةحيحصلا» رظنا . طلتخم سلدم ٠

 . نافيعض امنهو .-يصمحلا جرفلا نب دمحأ همساو - ةبتع وبأو «- يبحرلا وهو د .فسوي نب ديعس )١47/05( هدانسإ يف (۲)

 . نسح ريغ ؛«نسح بيرغل :(۲۷۸ /۲) ريثك نبا لوقف

 . .ملعأ هللاو ءهلبق يذلا ثيدحلا يف امك «نامعنلا قئاقش ةقر# لثم : يآ ؛اهتقر : دوصقملا لعل :تلق (۳)

 . كورتم رهو ؛مّرهملا وبأ )١158/05( هدانسإ يف )٤(

 نسف



 . ايندا يبأ نبا هاور

 ثألمل ضرألا ىلإ ةّنجلا ءاسن نم ٌةأرما ِتعّلْطا ولو» : [لضق ب13٠ عرتربلا نسنأ كيدا يتأيو (حيحص)

 .«اهيف امو ايندلا ّنِم ٌريخ اهِسأر ىلع- اهرامخ ينعي  اهُفيصتلو ٠ امّ ام ثَءاضألو ءًاحير امُّئيِب ام

 . ملسمو يراخبلا هاور

 (ةتججلا شارف يف لصف) ٠١
 هلوق يف ؟؛ِْلكَي ّيبنلا نع هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ نع (فوقوم فيعض) 5١١5-0١ -)١(

 . ماع ةئم ٌسسْمَح امهنيب ام ٌةَريسمو «ضرألاو ِءامسلا نيب امك اهعافتْرا : لاق ؛4ةَعوُقْرَم شّرُفو : ىلاعت
 نع : ينعي «نيدشر ثيدح نم الإ هفرعن ال «بیرغ نسح ثيدح" :لاقو يذمرتلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 نم امهريغو «يقهيبلاو ؛؛هحيحص) يف نابح نبا هاور دق» : (ظفاحلا لاق) . جارد نع ثراحلا نب ورمع

 . جارد نع ثراحلا نب ورمع نع اضيأ بهو نبا ثيدح

 نع كي هللا ُلوسر لش :لاق هنع هللا يضر ًةمامأ يبأ نع يورو (ًادج فيعض) (1) 7117-5
 1 .«ٍفيرخ ثم اهرارق ىلإ ىوُهَل ؛اهالغآ ْنِم شارف َحِرَط ْول» :لاقف ؟ةَحوفدرملا دق

 .باوصلاب هبشأ وهو ؛ةمامأ يبأ ىلع ًافوقوم هريغ هاورو .يناربطلا هاور

 نم اهُئئاطَبا» : لجو زع هلوق يف :هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (فوقوم نسح) (۱)- ۳ ۳۷٤١٩

 ؟رئاهظلاب فيكف «نئاطتباب مريخ : لاق ؛ رس

 . نسح دانسإب ًافوقوم يقهيبلا هاور
 (ةنجلا لهأ ءاسن فصو يف لصف) ١

 اذإف ٌرْظْنيق» : هيفو نجلا لها ٍلَفْسأ يف مع نبا ُثيدح (فيعض) [لصف -۲] مدقت : (ظفاحلا لاق)

 ىريف ءاهنبجاص نول نِ لح اهنم سيل لح نوعبس اهيلع ءاهَكْلُم ريرس ىلع ةَسِلاج نيعلا ٍروُحلا نم ءارْوَح

 نم انأ :لوقتف ؟تْنأ ْنَم :لوقيف اهِيلإ رظْنَيَف «كلذ َقْوَق وف ةوسكلاو ء«مظعلاو مدلاو خللا ءارو ْنِم اهقاس حم

 فعلا ىلإ هرّصب عقرب م ا نع تركيا نيو اهبلإ رظنيف «كل َنبْح يتاللا َنِم «نيعلا روحلا
 هّرصب ٌفِرْضَي ال ٌةَنس َنيعبزأ اهْيلإ يقتزيف ؟ٌبِصَت ٌكنم انل ّنوكي ْنأ كل ّنآ ام :لوقتف ءاهنم لَمْ ىر اذإف

 . ثيدحلا اهْنَع

YYIA- oflٍلهأ ىنذأ َّنإ» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (ركنم) (1) -  

 هيلع ىدغُيو ماع ل A ةعباسلا ةقوفو «ةّسداسلا ىلع وهو «ِتاجرد َعْبَسَل هل َّنأ ؛ةلزنم ةّنجلا

 هاو ءىرخألا يف ف سيل نول فحص لک يف س پھ نم : : لاق الإ هملعأ الو - خو ا حا موي لك

 ّدلَي امك لوا دليل لاو ءرخآلا يف سيل نول ِءانإ لك يف وانإ نم ثالث ب رشألا ن نمو فرخآ ڈی امك هلو دل

 عوطقم وهو .(ميعن يف نب ص :مطقنم «عوطقم وهو .(ميعن ةياور ٤١١/۱۲١ ةدهزلا» ىف اذهو ءكرابملا نبا قيرط نم )١144/05( هجرخأ :تلق )١(
 . (رابحألا بعك) ب فورعملا وهو ءأبعك كردي مل ديبع نب حيرش

YY 



 ا هنن ساق دع نمت ُميَقسو ةّنجلا ّلهأ ُتْمَمطأل يل َتْنِذَأ ول !ٌبر اي :لوقيل هنإو ءهُرخآ
 ْ ..«يم رك هت نا لر ااو او ادل یی وجدا ىوس جو نمو نا نیلا وحلا

 . [لصف -8 ىضم] . هنع رهش نع دمحأ هاور

4-oل : : لل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب ب هللادبع نعؤ (ركنم) (۲)-  

 نب ةدجاو لك قياعي بْ فالآ ةّينامثو ءركي ٍفالا َةمَبرأَو نك ل ا
 . «ايندلا يف هرمَع ر ادقم

E 

TVEV o1يف ٌةودَقلا : لاق ب هللا لوس نأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ"نعو (حيحص) (1) -  

 ريخ نجلا نم - هَطْوَس ينعي -هديق عضون وأ مكِدَحأ سؤق باق ءاهبف امو ايندلا َّنِم رخ ؛ةَحْور وأ هللا يلببس

 ام ُثءاضألو امير انهي ام كالمإ ضرألا ىلإ ةّنجلا لها ِءاسن نم ةأرما ِتعّلطا ولو ءاهيف امو ايندلا ّنم

 .«اهيف امو ايْذلا نم ريخ اهسأر ىلع اهفيصتلو ءامُهتيب

 .[1 /داهجلا ١١ ىضم] . "لسمو يراخبلا هاور

 دبا ت ی :رمعم وبأ لاقو .رذقلا وه :(باقلا) و . رامخلا : (فيصنلا)

 نولخدي رمز َلوأ نإ” : لاق ي ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص) (1) 7948-7

 .ٍناتجْوز مهنم ءىرْما لكلو ءءامّسلا يف يرد بكوك ِءوضأ ىلع اهيلت يتلاو «رذبلا ليل ملا ٍةَروص ىلع هللا
 7 ,هُبرغأ ةّنجلا يف امو خلا ءارو ْنِم امهقوس حم ىرُي ؛ِنانثا

 . لسمو يراخببلا هاور

 ءان ني ةلزملا نإ" :لاق ف يلا نأ ؛هتع هللا يضر دوعسم نبا نمو (فيمض) (7) - فق

 رنا :لوقي لجو رع هللا َّنأب كلذو ءاهُّحُم ىرُي ىتح ةَلُح َنيعْبس ِءارو ْنِم اهقاس ضايب ىريَل نجلا لهآ
 0 . «هئارو ْنم ُهتيرأل َُتَفْصَتْسا مث اكس هيف َتْلَخْدأ ول ٌرِجَح لاف ؛ثوقايلا اًمأف ٠ ,4ناَجْرَملاو ٌتوقايلا

 نبا نع يري دقر» 0 هل ظفللاو - يذمرتلاو ««هحيحص» يف نابح نباوأ ءايندلا  يبأ نبا هاور

 . حص وهو «هعفری ملو دوغسم

 )١( ؛ةفيعضلا» يف هتجرخ دقو «ركنم ثيدح وهو «فرعي ال رخآ لجر هيفو : تلق )۲ 035

 هنأل ةقذحف «اهيف امو ايندلا نم ريخ اهسأر ىلع اهجانلو : لاق هنأ الإ ؛ديج دانسإب ًارصتخم يناربطلاو» :انه فنصملا داز فق

 «طسؤألا مجعملا» نم (يطايمدلا لهنس نب: ركب) هخيش ةمجرت يف يناربطلا هجرجتأ . '"حيحصلا» .اذه طرش نم سيل

C(YIVT/NIT/Dنزعل نم تنا «!نيحيحصلا» ظفلل هتفلاخمل ًاركنم هظفل نوكيف «يئاسنلا لاق امك فيعض وهو  

 ىلإ اهنع اوجرعف ةلهجلا امأو !هتفلاخمو هدانسإ نع تكس فيك (447/11) «حتفلا» يف ظفاحلا نمو :هداتسإ دوج فيك

 !ركذ ةدايزلا هذهل كانه سيلو )١907(! مقرب هجيرخت قبس» :مهلوقب ةلاحإلا

 ,ابزعألا ةلمج (۳۳۲۷و۳۲ 0 4والا 4”والال 40) يراخبلا دنع سیلو (141/8) ملسمل قايسلاو : تلق فض

 .طلتخا ناكو «(بئاسلا نب ءاطع) ًافوقومو ًاعوفرم هيف :تلق ()

YE 



 هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر “مَيدح نب زماع نب ديعس نعو (فيعض) (4)_- ۲۲۲۱-۹

 سمشلا ًءوض ْتَبَمْذأل «كشم حبر ضرألا ٍتألمل ؛ تََرْشأ نجلا لهآ ِءاسن ْنِم ةأرما ّنأ ول» :لوقي كك

 .ثيدحلا رَمَقلاو

 .تاعباتملا يف نسح هداتسإو «رازبلاو يناربطلا هاور

Yat:لاق ال هللا لوسر ينئّدح : لاق هنع هللا يضر كلام ِنْب ستآ نع يورو (ركنم) (0)- : 

 هللا لوسر لاق ؛ةحفاصملاو َهَقَن ةقئاعملاب هلبقتستف «ِءارْوَحلا ىلع ٌلجرلا ٌلخدي : لاق ٌمالسلا هيلع ٌليربج ينثّدح»

 تدب اهِرَْش ْنِم ةقاط نأ ولو «رَقلاو سمشلا َءْوَض ُهْْوَض َتَلََل ادب اهنانب ضعب ّنأ وَ !هيطاعُت نانب ّيأبف : ليكي

 قوق نِ رون هيلع قرشأ ْذإ هتکیرآ ىلع اهم مى وه انيبف ءاهجير ٍببط ْنِم برغملاو ٍقِْشملا َنيب ام ثالمل

 ْنَم : ا نراك اكاد !هلا كلر( هيدانث ءارؤح اذإف هَقْلَخ ىلع فرشأ دق لجو رع هللا َّنأ نظيف

 نم اهدنع اذإف ءاهّدنع ُلَّوَسَتَيَف «4ٌديِزَم انّيَدَلوط :ىلاعتو كرابت هللا لاق يتاوللا ّنِم انآ :لوقتف ؟هذه اي تن

 امأ !هللا ّيلو اي : ا ير ارز اوا نام اهني ءىس وه ایف «ىلوألا عم سل ام لامكلاو ٍلامجلا

 يف ام ن ٌمَلعت الف» : لجو رع هللا لاق يتاوللا َّنِم انأ :ٌلوقتف ؟هذه اي ِتنأ ْنَم : لوقيف ؟ةَلْوَد ْنم كيف انل

 . جور ىلإ ِةَّجْوَر ْنِم لوحتي لاري الف < «َنولَمْعَي اوناك امب ًءارَج ٍنيعأ رف نم هَل

 .طسوألا» يف يناربطلا هاور

 :هلوق يف لي .ئبنلا نع هنع هللا يضر ّيردخلا ٍديعس يبأ نعو (فيعض) 5-1 _ |

 ٌءيِضْتَل اهيلع ِةوُلوُل ىنذأ َّنإو ءةآرملا ّنِم م ىَفضأ اهّدَح يف ِهِهْجَو ىلإ ري : لاق ؛«ْناجّرملاو ُتوقايلا َّنُهّنأاك»

 .ةاقلل3 دارو ل اهلاص حم قرب یس ر ایک ةلخ ورت ایی درک كلر «برقملاو ٍقِرْشملا نيب ام

 نابح نبا دانسإب يقهيبلاو «هوحنب [لصق 3 مدقت ثيدح يف «هحيحص» يف نابح نباو «دمحآ هاور

 .هل ظفللاو

 : لاق ةريره يبأ نع راصنألا نم لجر نع يظرقلا بعك نب دمحم نعو (ركنم) (۷) - ۲ _ ۲۲۲٤

 !ٌبر اي :ٌُلوقأف» : لاق ْنأ ىلإ هلوطب روصلا ٌتيدح َركذف ؛هياحصأ ْنِ اط يف وهو الڳ هللا ٌلوسر انئّدح

 وخد يف مهل ٌتْنواو كتف دق :هللا ٌلوقيف َهّنَجلا اولخْدَي [نأ] َّنَجلا ٍلْهَأ يف ه0

 نِي مُكيكاسمو ْمُكجاوزأب تراب ايندلا يف مهلا ام !ًقحلاب يتب يذأاو» :لوقي كي هللا ٌلوسر ناكف .«

 لَو نم نينو .هللا ءىش امم ةَجوَر نيمعسو نِ ا ا يا كارلا

 ىلع ةتوقاي ْنِمٍةَفُْع يف امهم ىلوألا ىلع لحد ءايندلا يف هللا امهتّدابعل هللا أشْنأ ْنَم ىلع ّلضف امُهَل مد

 «ةباصإلا» يف امك «تبثملا هباوص ءأطخ وهو !؛ميرخ» :(8/97 /4) ةيرينملاو ((فيعضلا» 489 /۲) ةقباسلا ةعبطلا يق )١(

 E دعس نباو مكاحلا دمحأ يبأل ءازعو ؛ هتمجرت يف قباسلا ثيدحلا دروأو 017

 نبا وهو - (مادقم) هيفو . صاب س تاج ا : متاح وبأ لاق ٠ ؛(يبزَر نب ديعس) ۷ ۰ ۵ )1٩ هدانسإ يف :تلق (۲)

 : . «ةقثب سيلا : يئاسنلا لاق «يناربطلا خيش «- يرصملا دواد

 نسف



 نا هنت نيب هدب عَ مق قرتتطاو سئل ني ةل نوع اهيلعد ولولا لَكُم ءِبَمَذ ْنِم ريرس
 يف كسلا ىلإ مكد هني امك ءاهقاس خم ىلإ نيل هنو ٠ اهيل اولو اهيايث ءارو نم اهِرْذَص نم ودي

 اهَدَجو الإ ٌةّرم اهينأي الو هّلَمَت الو اهّلَمَي ال اهدنع وه ابف آرم هل اهدبكو آرم اهل هديك «توُنايلا ةبصَق
 ال هَل الآ لمت الو لمَن ال كأ انْفرَع دق الإ : يدون ْذِإ كلذك وه انف ءاهّلُبُق يكتشت الو ٌهُركَد رقي ام ءَءارَذَع
 ام !هللاو :ْتلاق ٌةّدجاو َءاج امّلك ءٍةّدحاو َدْمَب ًةدجاو َنهينأيف حريف ءاِهَرْيَغ ًاجاوُرأ كل نإ الأ :ةّييَم الو يم

 : .كيدحلا «كنم ّيلإ ٌبحأ ٌءْيش نجلا يف امو «ّكنم ُنَسْحَأ ءيش د نجلا يف

 نب دمحم نع هب درفت ٠ عفار يبأ نب ب عقار نب ليعامسإ ةياور نم هباتك رخآ يف يقهيبلاو ىلعي وبأ هاور

 1 :. بعك نب دمحم نع دايز يبأ نب ذيؤي

 ةارؤح نأ ل : لام امهنع هللا يضر ساّيع نبا نع يورو (فوقوم فيعض) (8) - 1570 4

 ولج دنع سمشلا تاكل ؛ ؛اهقيصن ْتَجَرْخَأ ولو ءاهنْسُحب ی قئالخلا نّيتفال ؛ضزألاو ِءامسلا َنيب افك ْتَجَرْخَأ

 ١ سلا وامس ني اب اهنسح ًءاضأل ؛اًههْجو ْتَجَّرْخَأ ولو ءاهل َءْوَض ال سمشلا يف ةّليتفلا لثم

 1 1 .©؟ةفوقوُم ايندلا يبأ نبا هاور“

 اروح ذأ ولا :لاق ل نلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (يعض) (1) - 1715-4

 . «"اهقير ةَبوٌذع نم ٌرحبلا كلذ َبُدَعَل ؛ٍرخَب رحب يف ْتَقَرب

 اة رس E يآ ايار

 اسي يام اول : لاق ًافوقوم ساّبع ِنْبا نع ًاضيأ یورو (فوقوم فيعض) 11) ٠

 : 1 .«©0لَسَملا نم م ىلخأ ُرُحْبألا كلت تاكل ؛رْحْبأ ةَمْبَس يف ْتَقَّصِب ةّنجلا له

 اول: ٌلاقف موي يشك عمأسولُج انك : لاق 2 شايع يبأ نعو (فوقوم فيعض) (11)- قش

(r 

 م

 نع  افيعض وهو - اذه (ليعامسإ) هب درفت ءاهيبش هل ملعأ ال «تاحفص نامث وحن يف ءًادج ليوط ثيدح وهو :تلق )١(

 كشي أل امم «ضعب قرف اهضعب تاملظ دانسإ وهف مسي مل يذلا يراصنألا لجرلا هقوفو : لوهجم وهو ديزي نب دمحم
 لاقو ةركنتسم لمج هيفو «ةقرفتم ثيداحأ نم هعمج ليعامسإ نأ ظافحلا ضعب ركذ دقو .ءبكرم ثيدح هنأ ثحابلا

 ثيدح (عفار نب ليعامسإ) هنع ىور» ۸۲۹/۲٠۰(: /۱/1) «ریبکلا خيراتلا» نم (ديزي نب دمحم) ةمجرت يف يراخبلا

 كل يثاربطلا مهنم 9 : «ظافجلا نم.عمج هجرخأو 2058 4ل7980) «ثعبلا# رخآ يف يقهيبلا دنع وهو . .«حصن ملو «لسرم «روصلا

 3 .(۲۹۹/۲۰-۲۷۷) «لارطلا ثيداحألا» يف

 ا مج 10 «جاررألا يداح# يف ميقلا نبا هيلإ هازع دقو ءايندلا يبأ نبال «ةنجلا ةفص» ةعوبطم يف وه سيل .(۲)

 .فعض هيفو ؛ديلولا نب رشب هنعو «متاح وبأ لاق امك ریکانملا نم بئاجع هدنعو «(يبرز

 داصلاب تا وبأ» ىلإ هققحم ىلع فحصتو «فرعي ال لوهجم وهو ء(رضنلا يبأ) ب ميعن ذ يأ دنع ًاينكم ءاج :تلق (۳)

 «ةفيعضلا» يف هتجرخف «هريغ دنع ةداتسإ ىلع تفقو دقو ءايندلا يبأ نبال «ةفصلا» ةعوبطم يف ًاضيأ وه سيلو ؛ةلمهملا
: 1 AWD | 

 ا ر يدلل كد ےک و وو یھ ی ی اا تلق )٤(

 = ءاكرابملا نبا١ نع هاور ء(١١ /۹۲) ايندلا يبأ نبال ؛ةنجلا ةفص» نم بيوصتلاو !(امهنع هللا يضر سابع نبا) :لصألا (5)
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 مث .ايندلا هال سما ٌءيضن امك ضرألا اهل ثَءاضأل ؛اهييتاوخو هضاب ءامسلا نم يد روحلا نم ادي

 اًهُدَجْدَبَرو ُهؤُلوَلو «هّوقايو هجاتو «هلامَجو هح ُهَضايِب ؛هجولاب فّيكف اهدي : ُثْلُق امَّنإ :َل

 .رحّر نب هللاديبع هدانسإ يفو .ايندلا يبأ نبا هاور

oYرأل َنيعلا روحلا ّنإ) : لاق لب ّيبنلا نع ةمركع نع يورو (لسرم فيعض) (17) - فلك  
 الإ ُهفَّلبو «كِتَعاط ىلع هِلَقِب لبْقأو َكتَرِعِب كنيد ىلع ُهْنِعأ !مُهّللا :َّنلَكَي َنهجاوُرأل ّنوعدي :ٌنكَنم ًاددع

 . «َنيِمحاّرلا َمَحْرأ اي ؛ٌكبْرُق

 . "ةكاسرم ايندلا يبأ نبا هاور

YT ofAا ثّاق اهنع هللا يضر كل ّيبنلا جذر ةََلَس أ نع يرو (ركنم) (۱۳)-  

 “رفش ٌماَحِض :4ٌنيِعط ءضْيِب :«ٌروحإل» : لاق ؟(نيع ٌروحط : لجو رع هللا لوق نع ينريخأ !هللا
 ُتوقايلا ّنُهَّنأك# : لجو رع هللا لوق نع ينريخأف !هللا لوسر اي :تلق .«رسنلا حانج ةلزنمب (ءاروحلا)

 !هللا وسر اب :ٌتلق .«يدْيألا هّسَمَت ال يذلا فادضألا يف يذلا ٌرّدلا ِءافَصك َنُمْؤاَمَص» : لاق ؟4َناَجْرَملاو

 اي :ٌتلق .؛هوُجُولا ناسح «قالخألا ٌتارْيَح» :لاق ؟(ناسج ارب نويفا» :لجو رع هللا لوق نع ينربخأف

 9 ذ يذلا ِدْلجلا ةّقرك نهر : لاق ؟4َنوُنكَم ضب ٌنهَئاك» : لجو رع هللا ٍلوق نع ينّربخأف !هللا لوسر

 ًابرْع» : لجو رع هللا لوق نع ينزبخأف !هللا لوسر اي :ٌتلق . «”[ءىقرفلا وهو] ءّرشقلا يلي امم ضيبلا

 .يزاذ ٌنهلعجف ریکلا دعب هللا نُقل «ًاطنش ًاصْنُر زئاجع ايندلا راد يف يضيف يتاوللا َّنُم» : لاق ؟«ًابارثأ

 ٌروحلا مأ لَضفأ ايندلا ُءاَسنأ !هللا ٌلوسر اي : تلق . «دحاو داليم ىلع «ًبارتأ» ِتابّيحَتِم ِتاقْشعَتَم «ًابرع#

 ي !هللا ٌلوسر اي :ُتلق .«ةّناطبلا ىلع 5 راهظلا ٍلْضَفك «نيعلا روحلا ّنِم ٌلَضْفَأ ايندلا ٌءاسنا :لاق ؟نيعلا

 ّنمَداسُجَأَو ءّرونلا ّنُهَموِجو لجو رع هللا نبل ؛ لجو رع هللا ٌنِهَتدابعو ٌنهمايصو نهتالصب» : لاق ؟كاذ

 و الأ :َنْلُمَي ءُبهّذلا ٌنُهْطاشْمأو دلا َّنُمُرِماجم «يلخلا ْرْفُص «بايثلا ٌرْضُح ءناولألا ضيب ءريرحلا

 ىلإ (شايع) فحصت «خسانلا وأ فلؤملا نم وه يردأ ال ؛بيجع فيحصت وهو .(01-107/9/5) دامح نب ميعن هنعو =

 نبا دهز» ل هوزع مهنأ مغر - مهتداعك  ةثالثلا ةلهجلا فيحصتلا اذهل هبنتي ملو !ةيضرتلا هدنع نم فاضأ مث (سابع)

 ةثالث هنع ىور دقف «نابح نبا طرش ىلع وهو «هقيثوتب حرص نم دجأ مل ؛يرصملا يرفاعملا وه اذه شايع وبأو !!«كرابملا

 ءنابح نبا خويش نم وهو أضيأ ةميزخ نبا هححصو «يبهذلا هقفاوو «ةيحضألا ثيدح مكاحلا هل ححصو «تاقثلا نم

 نمم رثألا اذه دانسإ يف ةلعلاف . هل ًانسحم ءةيحضألا باتك «هحيحص» ىلإ ؛دواد يبأ فيعض# نم ثيدحلا اذه تلقن كلذلو

 .«دهزلا» نم ةدايزلاو . هوقعض دقف (رحز نب هللادیبع) وهو «هنود

 )١( ميقلا نبا هيلإ هازع دقو . ةعوبطملا «ةفصلا» يف سيل )١/ 775 .

 يتلا (ءاروحلا) يف لاقي الو «بدهلا يهو ؛رعشلا اهيلع تبني يتلا نافجألا فورح يهو «نيعلا رافشأ دحاو :نيشلا مضب قفز

 هدافأ .رذحيلف .اهريغ الو ةغللا نم هيلع داهشتسالا ىلإ جاتحي ال ءمولعم حيبق يماع هنإف ؛ةيروح :(روحلا) ةدحاو يه

 .هللا همحر يجانلا

 لاقف ناحطلا روتكدلا هرسفو «(ّيقولا) :«طسوألا» يفف ؛رخآ ءيش ىلإ فرحتو ؛«طسوألا' و هريبكلا مجعملا# نم ةدايز (۳)
 . (537/1) ؟يداحلا# و (۴۷ /۲۳۴) «ريرج نبا ریسفت نم حيحصتلاو ! !ءاوشع طبخ ؛يقاولا يأ» )/ ٠١(:
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 ْنحنو الأ دبا ُنَمظَت الف ٌتاميقملا ٌنحنو الأ دبا ا اا نحنو الأ ادبأ تومن الف ُثادلاخلا

 ةقالعلاو نجلا جور انمٌةأرملا !هللا لوسر اي : تلق . «انل ناكو هل انك نمل ىبوط ءًدبأ طش الف تایضارل و يس

 اهّنإ !ةَمَّلَس َّمأ ايد :لاق ؟مهنِم اهُجوز نوک ْنَ ؛اهعم َنولْخْدَيو ٌةّنجلا لخدتف ُثومت ّمُث ؛ايندلا يف ةَمَبْرألاو
 أ اي . هنوف ؛ايندلا رادلا يف ًاقّلُخ يعم ْمُهَتَسْحأ ناك اذه نإ !ٌبر يأ :لوقه الح عشا عنق ديك
 . ؟ةرخآلاو ايندلا ريخب قلخلا ٌنْسُح بهذ ؛ةملس

 . هظفل اذهو «طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 (نيعلا روحلا ءانغ يف لصف) ,١١

I04اعمتخشل جلا يف نإ : : لك هللا ٌلوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر يلع نع (ركنم) (1) -  

 الف ثامعانلا نحنؤ «ديبت الف:ٌتادلاخلا نحن :َنلعي اهو قئالخلا ٍعَمْسَت مل ٍتاوصأب نقر «نيعلا روحلل

 . «ل اًنكو انل ناك نمل ىبوط طحت الف ٌتايضارلا ٌنحنو «ٌسابَت

 . 9 قهيبلاو ««بيرغ ثيدخ» :لاقو يذمرتلا هاور
 5 7 8 9 5 01 ب : 0

 بع ْنِم اما :لاق اه ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (ادج تفيعض) (7) - 777

 يلو نجلا ٌسنإلا ُهَعِمَس ٍتْوَص ٍنّسْحآِب ناين نيعلا روحلا ّنْم ناتن هْيَلْجِرو هسأر دنع الإ ؛ نجلا ٌلخدي

 8 . 'هسيدقتو هللا ٍديِمْحَتب نكلو «ٍناطيشلا ريمازمب

 : . يقهيبلاو < يناربطلا هاور :

oجوزا َّنإ» :ل هللا ٌلوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حیحص) (۱) 51/44  
 هو

 «ُناَسجلا تاريخلا نحن : هب ني امم نإ طق حا اهعيس ام ٍتاوصأ ٍنَسحاب مجاز نيل ِةَنلا له

 000 ةت هتف ةن الف تادلاخلا نحن :هب ني امم َّنإو .نايغأ رب نورظنب «مارک موق ځاوزآ
 . ةنفجن الف تاما ْنْحَ

 )١( «ةنجلا ةفص# يف يسدقملا ءايضلا هجرخأ هقيرط نمو :تلق )۳/ 8١/١- )7:لاقو 1

 هلوق : لاق اهل دیشی: اهتم الهو رکا هداج هماغو: يدع نبا لاقو . هفعض يف فالخ ال :تلق .«مالك هيفو ؛(ةميرك

 ا 4 . ةرهاظ اهتراكتف «ثيدحلا نم ةريخألا ةرقفلل فلاخم هنإف ؛اهجارزأ رخال ةأرملا» : ل

 يف دنس نب ةللادبعو ٠٠١ 01١1 /1۳) ةبيش يبأ نبا لثم هتم هيلإ وزعلاب ىلوأ وه نم كانهو )418/7١١(. «ثعبلا» يف ()

 دمحأ ىلإ «ثعبلا» ىلع قلعملا هازعو )١54837/57(. هدهزلا دئاوز» يف يزورملا نيسحو )١65/1١(: «دنسملا دئاوز»

 : ظفاخلا لاق دعس نب نامعنلا نع, «ًاقافتا فيعض ؛ يفزكلا ةبيش وبأ قاحسإ نب نمحرلادبع هيفو . أطخ وهو.! كرابملا نباو:.

 ا 0 0 . «هريخبجتحي الف «ةبيش يبأ ريغ هنع وري ملا

 0 0 . :هءايجإلا جيرخت# يف:يقارعلا ظفاحلا لوق.«تاضقانتلاو ماهوألا نمو :0/41/4) «ريبكلا مجعملا» يف هجرخأ : تلق (۳)

 طبخ !«نسح# :اولاقو ةثالثلا ةلهجلا امهنع هلقنو !«مهفرعأ مل نم هيفو . ..» :لاقف يمشيهلا هذيملت هفلاخو !«نسح دانسإب

 « يقهيبلا هجارخأ هقيرط نمو .نيعم نبا همهتا فيعض وهو .(كلام يبأ نب ديزي: نب دلاخ) هيف نإف ؛أطخ كلذ لكو ؛ءاوشع

 ملكتي ملف اذه (دلاخ) نع هرصب درش نكلو «هلاجر ىلع لضافلا قلعملا ملكت دقو «(44) ؛ةنجلا ةفص» يف ميعن وبأ اذكو
 هذهلوأ !بجعلا لطب .ببسلا فرع اذإو !ضيزمتلا ةغيصب هايإ فلؤملا ريدصت نم بجنعتو هنسج كلذلو ؛ةلعلا وهو هيلع

 ل( ۲۸) «ةفيعضلا# يف ليصفتلاو «ةرابعلا نم نكمي ام زصخأب اهيلع هيبنتلا بجاولا نم تيأر ماهوألا
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 . «ةّلعظَ الف ٌتاميقُملا نحن

 .*حيحصلا» ةاور امهتاورو ؛«طسوالا» و «ريخصلا» يف يئاربطلا ءاور

 يف ٌروحلا نإ : : لاق هلي ئيبنلا نأ ؛هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هریغل ص) (۲) 017 ۳۷١۹

 "مارك جاوزأل نيب اا دوینا نسب: :ّنلقي َنيَنْعُي ةّنجلا

 نب سنأل ٍنبا نع يقهيبلا هاورو ."براقم هدانسإو «- هل ظفللاو  '"”يناربطلاو ءايندلا يبأ نبا هاور
 . سنأ نع همسي مل كلام

  )5( - ۲۲۳۲ - ofrل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نبا نع يورو (ركتم) :

 بم لك يف َنعََِْيف ارح ةثمو ميا الآ ةيزامثو ركب الآ هع بر زأ ؛تجلا لها نم يجر لك ىلإ ورب
 ءسان الف تامعانلا ْنحنو ءٌديبَ الف ٌتادلاخلا نحن ومي »اخل غش مَ واس تواب نل ا

 هل انکو ءانل ناک ْنَمِل یبوط « ُنَمظَت الف ٌثاميقملا ٌنحنو ءطَخْسَ الف تايضارلا ٌنحنو .

 .ةنجلا ةفصا يف ميعن وبأ هاور

 لوط اره ةّنجلا يف نإ : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (فوقوم حيحص) (۳) - 5081-4
 ةَدَل جلا يف ّنأ نوري ام ىتح ءقئالخلا اهعمسي ٍتاوصأ ِنَسْحأب نيغ «ٌتالباقتُم ٌمايت «ىراذعلا هاتقاح «ةّنجلا
 رع ٌبرلا ىلع ٌءانثو ٌسيدقتلاو ديمحتلاو ٌحيبستلا هللا ًءاش نإ : :لاق ؟ءانِغلا َكاذ امو !ةريره ابأ اي :انلق .اهلثم
 .ّلجو

 .«”فوقوم يقهيبلا هاور

 (ةنجلا قوس يف لصف) -٠؟ ١
 ةّنجلا يف َّنإ :لاق ي هللا لوسر َّنأ ؛ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (حيحص) (1) -70/05-60

 ؛«؟حيحصلا# ةاور نم سيل (ةميثو نب ةرامع) هيف يناربطلا خيش نإف ء عضوم ام ريغ يف هتنيب - ةرئاظتك رظن قالطإلا اذه يف 0(
 ال ؛هئيدح نوكلسي هلثمو ءهلع تكسو «(۲۳۰-۴۳۱ /۲۱) ؛مالسإلا خيرات» يف ة ةرصتخم ةمجرت هل «عمج هنع ىور دقو

 . ملعأ هللاو . هب درفتي مل هنأ ىلإ راشأ دق يناربطلاو اميس
 1٤۹۳(. /۲۵۷ /۷) «طسوألا» يف هنأ عقاولاو ؛«ريبكلا همجعم يف هنأ مهري قالطإلا اذه قفز
 ؛باطخلا نب نوع هيف نأل باوصلا ىلإ برقأ هانسبثأ ام لعلو .«تاقث هدانسإو» :لاق هنأ هنع يجانلا لقن يفو ءلصالا اذك ()

 «نابح نبا تاقث» يف هتيأر مث .هاوقثو هلاجرو» :يمئيهلا لوق كلذ ىلإ ريشي دق امك «نابح نبا نوكي نأ الإ دحأ هقثوي ملو
 .(895) اريضنلا ضورلا» يف ةجرخم دهاوش هلو . فقحاذف]

 هجرخأو . ىفوأ يبأ نبا نع طباس نب نمحرلادبع نع هيوري .مهضعب هبذكو «فیعض وهو ء(رون يبأ نب هللادبع) هيف : تلق )4(
 نبا وهو (ثيل) هنع هدنس يقو .٤طباس نبا لوق نم حيحصلا» ٤١۳(: /۲۰۷) لاقو «هنع ةلرهجم ىرخأ قيرط نم يقهيبلا
 )1١١۳(. ؛ةفيعضلا" يف ثيدحلا تجرح دقو . طلتخم فيعض ؛ ميلس يبآ

 نم نإو .(0018) مقري هوحن ةمامأ يبأ نع رخآ ثيدح تحت «ةفيعضلا» يف جرخم حيحص دانسإب (419 /۲۱۳) ؟ثعبلا» يف 25(
 يف يقهيبلا اور ؛فوقوم فيعض» :(0087 /444/5) مهلوق هب مهل ملع ال ام وفق ىلع مهتأرجو ةثالثلا نيقلعملا تالاهج
 !!«(1؟0) هروشنلاو ثعبلا»
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 نوعجزیف ءًالامُجو ًانْسُح نودادزيف « مهيايثو مهفوجُو يف ونختف !لامّشلا حير ُبهتف ءٍةَعُمِج لک اهّتوُنأي ( اقوسل

 :نولوقيفأ گلامجو انسخ انّدعب ْمُتدَدْرا دقل هللاو : :ْمُموُلْهأ مهل لوقتف ءًالامجو ًانْسُح اودادزا دقو مهيلهأ ىلإ

 أ . «ًالامجو ًانسُح اندعب مّتْذدزا دقل هللاو متنأو

 0 . ملسم هاور

 هللا ٌلأْسَأ :ةريره وبأ لاقف «ةريره ابأ ّيَقَ هلأ ؛ِبْيَسُملا ِنْب ديعس نعو (فيعض) (۱)- ۹ ۲۲۳٤

 لهآ نإ : هللا وسر ينربخا . ممت :لاق ؟قوس اهيفَوأ :ٌديعس لاق . نجلا توس يف كيو ينيب ّعَمْجَيْنأ

 هللا نورزوزيف ءايندلا مايا نِ ِةمُمجلا موي رادقم يف مهل نذوب ءمهلاضاأ ٍلضفب اهيف اول اهولخد اذإ جلا

 ربانمو ءؤلۇل نم ٌربانمو ءرون نم ُريانم مهل عضوتف نجلا ضاير ْنِم ٍةَضْوَر يف مهل یدو ءةَشْرَع مه ريد

 ىلع ٌةيند مهيف امو - ماندا ُسِلْجَيو ءةضف نم ٌريانمو «ٍپَّهَذ نم ٌريانمو ءٍلَجْرَبَر ْنِم ٌربانمو توقاي نم
 ٌلوسزر اي :ٌُتْلق :ةريره ىبأ لاق .«اسِلجَم مهنم َلَضْفأِب ي يساركلا ٌباحُصأ نوري ام ءروفاكلاو كْسملا ٍنابْنك

 ال كلذك» :لاق ..إل .:انلق . «؟ردبلا يل ِرَمَقلاو سمشلا ةّيؤر يف نورامتت له ٠ معنا : :لاق ؟انّبر ىرن له !هللا

 وقيل هن ىتح ةرضاحم هللا ةَرضاح الإ ؛دَحأ سلجَملا كلذ يف ىّ الو لجو رع ْمُكب ر يف َنورامتت

 ملم !ٌبر اي :ٌلوقيف ب ايندلا يف هتاردغ ّضعبُهركَدي - !اذكو اذك ته موي نلف اي رکذ ال : : مكنم جرا

 مهقوف ْنِم ةباحس مُهْتَيِشَع كلذك مه امتي ءهذه كتلزنم َتفَلَب يترِفْغَم ِةَمَسيَف ؛ىلب :ٌلوقيف ؟يل رفع

 ن مكل تدا ام ىلإ اوموق : ىلاعتو كراب اير لوقي مش طق ايش حبر لدم اودجي مل ای مهيلع ث ثرطنأف
 عَمشت مل E SR لاخي كالا ب خلع ف يرش راد :لاق . يَا ام اوذُخف ةماركلا

 كلذ يفو .ىرتمثي الو «ٌءْيش هيف ٌعاَبُي سيل ٠ ءانيهتشا ام انل ٌلَمْحُيَف :لاق «بولقلا ىلع يَ «ناذآلا

 امو ب هنود: [وه] نم ىقليف «ةّعفترملا ةلزنملا وذ ُلُجرلا ليقيف :لاق ءاضْعَب مُهضعَب ةّنجلا ٌلهأ ىَقْلي ءقوسلا

 هنأ كلذو هئم ن ندع عاملا لدي لع ی رو يدق اخ اکا نية يرام واول ر ھت

 ٌتئجدقل الشو ابحر :َنقيف ءانجاوزأاناَقلتتف ءانلزانم ىلإ فرص م : لاق ءاهيف ْنَّرْحَي ْنأ ٍدَحأل يعبي ال

 نأ ايّقحبو لجو رع َرابجلا انّ ويلا انشّلاج اإ : :لوقيف «هيلع انتقراف امم َلَضْفَأ بيطلاو ٍلامجلا َنِم كب نإو

 + : . هانبلقلا ام ٍلْثِمب َبِلَقْنت

 نع لمار ا نه نا مو تسلا رر وت اک نباو يذمرتلا هاور .

 :(ظفاحلا لاق) . '«ةجولا اذه نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح» :يذمرتلا لاقو «ديعنس نع ةيطع نب ناشح

 يبأ نبا هاؤر دقو .. تاقث دانسإلا ةاور ةيقبو «يتأيس امك هيف فلتخم د يعازوألا بتاك وه - ديمحلادبعو»

 ملسم هب E BE :ليقو ءدمحم همساو .-ًاضيأ يعازوألا بتاك دايز نب لقه نع ايندلا

 ْ : .(ثيدحلا ركذف . . . ةريره ابآ يقل بيسملا نب ديعس نأ تي :لاق يعازوألا نع «- هريغو

 هغ داي نب قمل فلاح دق هلع لدي ثيدحا ذهو ؛ فيعض ها دنع حجارلاو «؟بيغرتل باك رخآ يف ينعي :كلق 5
 : .(۱۷۲۲) «ةفيغنضتلا» يف جرخم وهو .هللا همحر فلؤملا ركذ امك ؛هدانسإ يف
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  - Ye _otYYلَو هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يورو (فيعض) (؟) :

 لَه ؛ٌةروص ٌلجرلا ىِهَتْشا اذإف ءءاسنلاو لاجرلا ّنم ُرّّصلا الإ ؛م عَ الو ًءارش اهيف ام ًاقوسل هّنجلا يف ّنإ»

 .«اهيف

 .«بيرغ ثيدح» :لاقو يذمرتلاو ءايندلا يبأ نبا هاور

 َّنِإو» :هيفو لي هللا لوسر نع رباج ثيدح [7 /ربلا 173 «نيدلاولا قوفع» يف مدقتو (ًادج فيعض)

 .هاهيف لحد ؛ةأرما وأ ٍلُجر ْنِم ةروص ٌبحأ ْنَمَف وصلا الإ اهيف سيل ءىرَتْشُي الو اهيف حابب ام ًاقوُسل ةّنجلا يف
 .«طسوألا» يف يناربطلا هاور

ofAىلإ اوقلطنا : جلا لأ لوقي١ : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (حيحص) (؟) - قي  

 :لاق . َّنُكَل تناك ام ًاحير َّنُكَل ٌدجنل ان :اولاق مهجاوزأ ىلإ اوُعَجر اذإف ٠ «كنملا ناك ىلإ نوقلطنيف .قوسلا

 . هاند نم مُتْجرخ ذإ مكل ٹاک ام حبرب مُتْعَجر دقل مُثنأو : نلف

 .ديج دانسإب ًافوقوم ايندلا يبا نبا هاور

 نوعمّتْجيو ءاهيلإ نوُجرْخي كم لابنك اقول نجلا يف َّنإ» :لاق هنعو (حيحص) (6) 580/84 ۹

 نولوقيف .انّدعب ًانسح ْمُتدَْرا دق : مِهْيلإ اوعجَر اذإ مّهولْهَأ مهل ٌلوقيف ؛مُهَّوُب اهّلخذيف ًاحير هللا ُتَعِبَيف ءاهيلإ
 .هانَدْمَب شح ًاضْيأ ْمئْدَدْزا دق مدنأو : مهيلهأل

 . يقهيبلاو ءًاضيأ ًافوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 (مهبكارمو مهروازت يف لصف) ٤

ottٍلْهأ ميعن نم نإ :لاق 5 هللا لوسر لآ ؛مامِنْب ٌيَمُش نع (لسرمو فيعض) (1) - نفض  

 .لوُبت الو ثورت ال «ةّمَحْلُم َةَج ٍةَجَرْسُم ليَ ةّئجلا يف نونو مهّنأو « ٍبْجّنلاو اياطملا ىلع نوار مها ؛ ةّنحنأ

 «ثعمس نأ الو ثار ٌنْيَعال ام اهبف ؛ةباحسلا لم مهيأ لجو رع هللا ًءاش ُثيح اوهَتْنَي ىتح ءاهتوُبكريف

 ةْيِذوُم َرْيَغ ًاحير هللا تَعَبَي َمُك «مهینامآ قؤف كلذ يهب ىتح مهيلع ٌرطملا نازي امف امف ءانْيَلَع يرطمأ :نولوقيف
 ءاهفراعم يفو ویش يصار ي كنس كلذ ای .مهلزامش نو مهناميأ ْنَع كلا نِ انابنك يلتف

 يفو :مامجلا كلت يف ُكنملا كاذ ُقّلَمَتَف ءهُسْفَن ْثّهَتْشا ام ىلع مج مهنم ٍلُجر ٌلكِلو ءمهسوؤر يفو
 اب :كتلوأ ضعب يدان ٌةأرملا اذإف «هللا ًءاش ام ىلإ اوهتني ىتح ؛ ؛َنولبقب هت «بايثلا ّنِم كلذ ىوس اميفو < «ٍلْيَحلا

 ُثْمِلَع تنك ام : لوقيف كْيحو َكُنَجْوَر انأ :لوقتف ؟تْنأ ْنَمو ؟تْنأ ام : لوقيف ؟ةجاح انيف كل امأ !هللاَدْبَع

 اوناك امب ًءازج نع ةر نم مهل يف ام شت ملت الف : لاق ىلاعت هللا نا مْ امّا :ةأرملا لوقتف «كناكمب

 لوب ام وعي الو تقي ال ؛ًافيرح نيعبزأ ٍفقوملا كلذ دعب اهنع لَ هّلعلف ! يّبرو ىلب :ٌلوقيف ؟4َنولَمَْي

 .«ةّماركلاو ميعنلا نم هيف وه ام الإ اهنع

 نابح نباو يراخبلا هركذ ّيفشو» :(ظفاحلا لأق) .2''شاّبع نب ليعامسإ ةياور نم ايندلا يبأ نبا هاور

 )1١( هاور هنإف ؛اهنم هذهو ؛نييماشلا نع هتياور يق ةقث هلأل ؛هب هلالعإل يدنع هجو ال :تلق )۷۷/  4٠كرابملا نبا قيرط نم (؟ =
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 . ؟ملعآ هللا . لاق اذك . ةبحص هل : ليقف «هيف فلتخم : ميعتوبأ لأقو . ةبحص هل تبثت الو «نيعباتلا يف

 ؤا لمصدر : لي هللا لوسر لاق : لاق نع هللا يضر يآ نع يرو (فيعض) (50- مب 0

 ءاذه ريرس ىلإ اذه ٌريرسو ءاذه ٍريرس ىلإ اذه ٌريرس ٌريسيف «ٍضْمَب ىلإ مهضعب ناوخإلا قاتشيف َةّنجلا ةّنجلا

 نوف ار يک اک : هبحاصل امُهُدَحأ ٌلوقيف ءاذه ٌءىكتيو اذه ٌءىكتيف ٠ ًاعيمَج ِناَعِمَتْجَي ىتح

 .«انل رفق «هللا انوعدف ءاذكو اذك عضم يف انك موي مَعَ : ةبحاص

 1 :.2!”رازبلاو ايندلا يبأ نبا هاور

(W  YYYA otfجلا له لإ : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو (فوقوم فيعض)  

 E 059 «سيملا ناخ اهبلع هولا بیلا ىلع نورد

 .اهيف امو ايندلا

 | ."””فوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 وهو :: نس عما ةلمهملا نيسلاو نونلاب (مسانملا) و .ةيفخ ةملظ اهضايب يف ضيب لبإ :(ٌسيعلا)

 : : . ريعبلا فخ نطاب

N CG O 

 فورت ال ؛توقايورد نم ٌةَمَجْلُم ٌةَجَرْسُم ءم ليَ اهلنا نيو ءُلَلُح اهالعأ ْنِم جُي دن ةرجشل ةّنجلا يف

 صبا يدم اهُوطَخ ٌةَحِنْجأ اهل ءُلوبَت الو ٠ ٌلَفْسأ نيذلا ُلوقبق ؛اوؤاش ثيح مهي ريطَتف هيلا لخأ اهبكَريف
 «نوبانت مثتكو ليللاب نوُلَصُم اوناك : مهل ٌلاقيف .: :لاق لك ةتاركلا هذه كد بِي ابر اب : :ٌةجرَد مهنم

 «نونبجَت مكتكو نولتاقُ اوناكو ءنولَكْبت منك َنوقُِياوناكو .نولكأت مُشكو ّنوموصي اوناكو . 0
 : : ١١[. /لفاونلا 6 ىضم] . ايندلا يبأ نبا هاور '

ottا لاق هنع هللا يضر ةدعاس نب نمح رلادبع نعو (هریغلا حا( - مالوم  

 نم ر ا چ ا القتال ناب: لاقف ؟ليخ ةنجلا يف له !هللا لوسر اي :ٌتلقف

 .«ٌتْفش ثيح كب ريطي ناحانج هل «توقاي

 .؟9تاقث هتاورو «يناربطلا هاور

 اذهو.ل لجيل يشب نب بول نعد يمأش اذهو - ملسم نب ةبلعت ينثدح هنا (ميعل -179/59) «دهزلا» يف اذهو - ج

 1 . لاسرإلا عم:ىلوأ هب هلالعإف ؛- يبهذلا لاق امك ؛لوهجم

 .(9039) «ةفيعضلا" يف جرخم وهو «نافيعض امهدانسإ يق : تلق 000

 انم داما وو ءضيبالاو «دوسألا :دادضألا ظافلأ نم (نوجلا) و . «ةياهنلا# يف امكن . .ةريسي ةرقش عم ضيا لبإلا يه 0

 . لبإلا لاحر هنم لمعت بلص رجش :(سيملا) و : هلبق ام ليلدب

 ملو ءفيعض وهو «يقيرفإلا دايز نب هللادبع وه (معنأ نبا) ر .ةريره يبأ نع معنأ نبا قيرط نم )۲٤۱/۷۷( هاور :تلق (۳

 ٍ .رظن هيلإ قيرطلا يفو «ةريره ابأ كردي

 = :لاق نم أو ا ان نيب نی افا نا ظوفحملاو ءفالتخا هدانشإ يفو .يمثيهلا لاق اذكو :تلق (5)

 انين



 اي :لاقف كو يبنلا لأس ًالجر نأ :هيبأ نع ةديرب نب َناميلس نعو (هريغل ح) (۲) _ 4 ۳۷٦

 ىلع اهيف لمحت نأ ٌءاشت الف ؛ةنجلا كلخدأ هللا نإ» : ل هللا لوسر لاقف ؟ليخ نم ةنجلا يف له !هللا لوسر

 له !هللا لوسر اي :لاقف لجر هلأسو :لاق . ؛ناك الإ ؛ٌتئش ثيح نجلا يف كب ريطت ًءارمح ةتوقاي نم سرف

 تهتشا ام اهيف كل نكي ؛ةنجلا هللا َكّلِخدُي نإ» :لاق ءهبحاصل لاق ام هل لقي ملف :لاق ؟يلبإ نم ةنجلا يف

 . «كئيع تَّدلو .كثفن

 نع ةمقلع نع نايفس قيرط نمو «هنع دثرم نب ةمقلع نع يدوعسملا قيرط نم يذمرتلا هاور
 . لسرملا ينعي ؛«يدوعسملا ثيدح نم حصأ اذهو ؟هانعمب هوحن» : لاق ةَ يبنلا نع طباس نب نمحرلادبع

 :لاقفٌيارعأ 3 ینا یت : لاق هنع هللا يضر ٌبويأ ي يبأ نع يورو (هريغل صر (۳) ۳۷۵۷ _

 «ةوقاي نم سّرفب تيت ةئجلا َتلخد ْنإ» : للي هللا لوسر لاق ؟ٌليخ ةّنجل | يفأ ءليخلا ٌبحأ يّنإ !هللا وسر اي

 . فش ٌثيح كب ٌراط مث هيلع َتْلِمُحَف ؛ناحانج هل

 .يذمرتلا هاور

 . [ثيدح ۳7 هللا ءاش نإ هدعب لصفلا يف نيسحلا نب دمحم ثيدح يتأيو

 (يلاعتو كرابت مهبر ةنجلا لهأ ةرايز يف لصف) 6

 مهان َةنجلا نجلا لهآ نكس اذإ :لاق هنع هللا يضر لع نع يور (ًادج فيعض) (۱) - 7740-7

 هّنْوَص مقرف «ٌمالسلاو ةالصلا هيلع واد ىلاعت هللا ُرُميف «َنوُعِمَتْجَيف «ةوروزت نأ ْمُكرماب هللا َّنِإ :لوقيف ُكَلَم

 اهاياوز ْنِم ٌةيِواز» : لاق ؟دْلُخلا ٌةدئام امو !هللا ٌلوسر اي : اولاق .“دْلُخلا ة ةدئام عضوت مث «ليلُهٌتلاو حيبّْشلاب

 رع ابر هجو يف ٌرظنلا الإ َقْبَي ْمَل :نولوقيف َنْوَسْكُي م َنْوَقسُي مث ٌنومَعْطْيف «ٍبرَْملاو ٍقِرَْملا نيب امم ٌعَسْوأ

 . هِءاَرَج راد يف مسن امّنِإ ءٍِلَمَع راد يف مُتْمَل :[مهل] ٌلاقبف ؛ًادَّجُس نوّرخيف مهل ىَلَجَتيَ لجو

 .""!«ةنجلا ةفص» يف ميعن وبأ هاور

 :لاق يماميلا يفيص نع هيبأ نع "”ليدب نب نمحرلادبع نعو (فوقوم فيعص) (۲) - 7141-4

 ام امأو )٠٠٠(. «ةحيحصلا» يف امهتجرخ دقو ءهدعب يذلا ةديرب ثيدح هل دهشي نكل .أطخأ (ةدعاس نب نمحرلادبع) 35

 ءوس نم وهف ؛«ةقث وهو «مارهب نب ليعامسإ ريغ ؛حيحصلا لاجر هلاجرو ؛يناربطلا هاور» : لاق هنأ ؛ يمثيهلا نع ةلهجلا هلقن

 نسحي امم نإو !رخا باب يف اذه بقع يمثيهلا دنع روكذملا باهش نب قراط ثيدح يف يمشيهلا هلاق امنإ اذه نإف ؛مهلقن

 .ريثكلا ءيشلا طلخلاو لقنلا اذه لثم نم مهلو . هبنتف . ةفيعض اهنكل «(مهروازت) يف ثيداحأ ةعبرأ لصألا يف نأ هيلع هيبنتلا

 . هعفر ىلع لدي هذعب امو ؛هعقري حرصي ملو «لصألا اذك ()

 رهو ؛(ديزي نب دلاخ) هيلإ قيرطلا يفو ءهاو دانسإ وهو «يلع نب ثراحلا نع قاحسإ يبأ قيرط نم (۳۹۷ /۲۲۹) هجرخأ (۲)

 . هاتم الو ًادانسإ ال ءاهيلع عباتي ال اهلك هثيداحأ» : يدع نبا لاق . ريمآلا يرسقلا يلجبلا

 277 /؟) ميقلا نبال «حاورألا يداح» نم حبحصتلاو ء(١۳۳ /59) ايندلا يبأ نبال «ةنجلا ةفص» يف اذكو ؛(ديزي) :لصألا (۳)

 )548/١/5(: «حرجلا: يف يذلا هنأ لمتحيو ؛هفرعأ مل ء(يناميلا) :«ةفصلا» يفو (يماميلا ينيص) و .لاجرلا بتك نمو

 ؛«ةديبع نب ىسومو ةئييع يبأ ىلوم لصاو هنع ىور ؛زيزعلادبع نب رمع ىلع مدق «بتكلا أرق دق ناكو لاله نب يفيص»

 .«ثيدحلا ركتما :يراخبلا لاقو «فيعض وهو ء(ينابيشلا ةدارع نب هللادبع) هيلإ قيرطلا يقو
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 عضو «سيمخ موب ّلك هّتاحبُس هللا ىلإ نودي مهّنإ :لاق ؟ةّنجلا فا ا لا ا

 ٌموقلا ٌدخأو هيلع اودع اذإف هيلع َتْنأ يذلا اذه َكِربِرَسِب كم هري برس فرع“ مهنم ٍناسْنِإ لك رسا مهل

 :لاق موق :ٌلوقي مث َنوُمَمْطيِف «يدفوو يناريچو يقلَخو يدابع اوميطأ : ىلاعتو كّرابت لاق ؛مهسلاجم

 ؛اوبرشو اوميط دق يدْفَوو يناريجو يقّلَخو يدابع : لوقي مث ءاهنم نوبرشيف ةملخُم یتش ناولا نة نۈتۋيق

 دق يدفوو ناريجو يقْلَحو يدابِع : وقي يث ءاوؤاش ام اهنم نولکایف ؛ ءىَلَدُم رَجَش بش ٌُثارمث ءيجتف ٍمُموُهَعف

 ءَلَلحلا الإ تبنت مل نول لکو .رّمأو ٌرَفْصأَو ٌرضخأ جش ٌثارمث ءيجتف وسا ؛اوهكقو اوبرشو اومعط
 ءاوشكو اوُهكفو اوبرشو اومهط ذق يدفوو يناريجو [يقلَخو] 0 لوقي مث ءاصمُقو الح مهيلع رشنيف

 اوبرشو اوممط دق يدفوو ناريجو يلح و يدابع :لوقي م ءرطملا ذاذر لثم كسلا مهبل ات «مهويط

 ت مث «مّهُهوُجو ْتَرِصَت هيل اورظنف ْمهل ىَلَجَت اذإف لإ ورن ىتج مهل َنيَْجَتال ءاوبيَطو اوُسُكو اوهكفو

 اي ىلع مشجر وروص ىلع اندنع نم مشجر :مهجاوزآ مهل لوقتف «مکلزانم ىلإ اوعجزا : لاقي
 .انهوُجو ْتَرِضََف هيل انرظَتف انل یلجت قانث لج هللا َّنأ كلذ : نولوقيف

 3 0 : .ًافوقوم ايندلا ىبأ نبا هاور

 97 : لک هللا لوسر لاق :لاق "''نيسحلا نب يلع نب دمحم نع يورو (عوضوم) (5) 7147-4

 رض دور اهَُرو ماع ثم هيف راسل اهلظ يف ٌريسي داوجلا ُبكارلا رَسُول (ىبوط) : اهل لاقي ريت جلا يف
 ٌتوقاي اهؤاحطَبو «ٌلَسَعو ليي اهْعْنَّصو لح اهُرَمَتو «قَربَتْسِاَو ْسْدْنُس "!هئانفأو ٌرْفُص طاير اهرْهَّرَو

 ِناجّجأتت ؛حوجنلالاو م «ٌعنوُم ٌنارفعَر اهشيشَحو رص ٌروفاكو ٌربْتَعو كسم اهبارتو رضا 00 رمح
 ُهّنوفَلأي ة ةّنخبلا لَها سلاجم ْنِم ٌسِلْجَم اهُلصأو «قيحرلاو نيعملاو ٌليَِسْلسلا اهلصأ نم رجفتي :دوقو ريغ ْنِم

 .ِتوقابلا نم تلج ابن نودوقي ٌةكئالملا ْمُهنءاج نودي الظ يف ًاموب مه انف مهن ٿ تدم
 محا ّْذ رخ ارو ءاتسحو ٌةراضَن خيباصملا اههوجو َّنأك بهذ نم لالي ٌةَموِمْؤَم « خورلا اهيف خف

 «ٍةّضايِر ربغ نم بج «ةئاهم ريغ نم لذ ءاهّبو انسخ اهم ىلإ نورطانلا ر م «ٍناطِلَمخُم ضييأ '”يّرِعرمو
 e ءرَمحألا ِبّمَّذلا نم اهُحئافَص ءِناجْرَملاو قلؤللاب ةضضفم «توايلاو ددلا نم اهحاولأ ٌلئاحّر اهيلع

 مكريرتشيو ماسلا مكر مكبر نإ :مهل اولاق ّمُث «تئاجنلا كلت ْمُهَل اوخانأف ءِناوُجْرألاَو يرل

 .(تلأس) : :ةةفصلا' ينو «۴يداحلا» يف اذكو )00

 1 .رقابلا رفعج وبأ وه (۲)

 .(ینق) و (ونق) عمج ءدملاو فاقلاب (اهؤانقأ) : اهضعب يفو .نصغلا وهو «(ننق) عمج هنأ ؛ (بيغرتلا» خسن ضعب يف اذك قفز

 . يجانلا هلاق

 ررخبلا :(جوجنلألا» (5)

 رعش) ': لصألا : تلق . : .«زنعلا رهش تحت يتلا بغزلا وهو «ةددشملا يازلا حتفو ةلمهملا نيعلاو ميملا رسكب» :يجانلا لاق (6)

 : .أطخ وهو ء(نيعلا 1

 ا اا (ناوجرألا) و .ناخفلا سفانطلا : ليقو .٠ مدل ليقو .جابيدلا وه :ليق «5)
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 ِةَمْحَر وذ هل ءهتعَس نیو هِلْضَق نم مكديزيو ْمُك حيو ُهَنوُبَحُو «مكُئَلَكيو ةتوملكتو كيل َرظَْيو + هْيلإ اورظنتل

 ل ا «هتلحار ىلع مهنم ٍلُجر لک لوحتي «ميظَع ٍلْضَفو ةَعِساو

 ْنَع ْمُهل ْتَلَحَرَو مرتكب عت لإ كبل راها نوري الو .اهتاس الآ تولت لو

 ْمُهَلَر 0 َرَفْسأ ؛ ىلاعتو كرابت راجل ىلإ اوّل اًملف :هقيفرو ٍلُجرلا َنيب رَت ؤأ ءمِهّفَص م مِلي نأ ةي ةيهارك مهقبرط

 كنمو «ٌمالسلا َتْنأ ابر :اولاق E مهل ىَّلِجَتو ؛ ميركلا ِهِهْجَو ْنَع

 د «مالسلا ينمو ماسلا انأ ىث نإ : مهر مهل لاقف «ماركإلاو ٍلالجلا نح كلو ؛مالجلا

 نيقفشُم لاح لك ىلع يتم اوناكو ءٍبْيَّملاب ينوفاخو يدع اًوَعَرو ٠ ء يّيصَو اوظفَح َنيذَلا يدابعب ًابَحَْمَ
 ا لاق ءَكَمَح لك كبلإ | انآ الو ءكرذق ىح َكاَنْرَدَق ام «كناكم ٌرّلَعو «ٌكلالجو َكِتَرِعو امأ :اولاق

 ْمُتَْصْنَأ املاطف : مكتادبأ ْمُكَل ُتْحَرأو «ةدابعلا ةّتؤم ْمُكْنَع ُتْعَضو دق ين :ىلاعتو كرابت مهُّير ْمُهِل لاقف كل

 يلع اوُنمَتو :متنش ام ينولسف .يتماركو يتمحرو يحور ىلإ ممُتْيَضْفأ َنآلاف ؛ةوجولا [يل] ُمُتَْت ميو نادبآلا

 ْوْلُعَو يلالجو ءيلْوَطو يتّماركو «يتَمحَر ِرْدَقِب ْنكلو «مگلامعأ رذّقب مويلا مكيزجأ ْنَل يّنإَف «مگینامآ مگطفأ

 عيمج ثم ینا مهنم ٌرّصقملا َّنإ ىتح ءاياطعلاو بهاوملاو ينامألا يف َنولازي امف «ينأش ةَمَظَعو « يناكم

 یحی ام ٍنودب مّتيضرو .مُكينامأ يف ِمُئْرَّصَق دقل : : مهر لاق امانا 29 لجو رع هللا اهقّلَح موي ٌدنم ءايندلا
 :مكينامأ هنع ْتَر رصف ام ىلع مكتذزو [مكتيّرذ مكب تقحلأو] مُني منَ رو ماس ام مكل تْبَجْوُأ دقف کل

 .ناجرملاو ٌردلا ّنم َةّينْبَم ٍفَرُعو ؛ىلغآلا عيفّرلا يف بابقب اذإف ٠ مت بنو يتلا مكر جاو ىلا اورظناف

 اهياوبأ ن نم روث ءرون نم اهربانمو «يترْبتسإو سدنس نم اهشْوُتو ؛توقاي ْنِم اهُرُرُسو ءبهذ نم اهباوبأ
 َنيِيَلِع ىلعأ يف ٌةَحماش د ووصق اذإو ؛ءيضُلا "”راهنلا يف يڙدلا پلا ثم ٠ «سمشلا عامشك دون اهصارغأو

 وهف ضيبألا توقايلا نم روصقلا كلت ْنِم ناك امف ءراصنألا عمتلال رْخُس بر هنأ الولف ءاهژ رون ره «توقايلا نم

 نم اهنم ناك امو ءِرَمْحألا ٌيرَقْبَعلاب شورفم وهف رَّمْحَألا توقايلا نم اهنم ناك امو «ضيبألا ريرحلاب ٌشورفم
 ٍناوُجرألاب شورفم وهف رَّمْصألا وقايلا نم اهنم ناك امو ءرّضخألا سُدْنُّسلاب شورفم وهف رضخألا توقايلا
 اهُفَرشو ؛ توقايلا َنِم اهثاكزأو اهدِعاوق ءءاضيَبلا ةّضفلاو ءرمخألا ٍبَهَذلاو ءرضخألا د رمزا هوَ رقضألا

 توقايلا نم ُنيِذارَي مهل تبر مهر مُهاطعأ ام ىلإ اوفرَصْنا اًملف «ناجْرَملا ُفَرُعغ اهُجورُبو ولولا ٌبابق

 اهثتعأو اهثمجلاو «نوذرب ٌةمَكَح مهنم ديلو لك ديبد :نودّلَخملا ٌنادلولا اهبْنَجِب «ٌحورلا اهيف حوت « ضيبألا

 مهب ْتَقلطْناَف قرْيَتْسِإلاَو سُدنُشلاب ةشورفم ٌةَنوِضْوَم رش اهُجْرْسو .توقايلاو ٌردلاب ٍةَقَوَطَتُم ءاضيب ةّضف نم

 ْمهَِلع ممبر هب لوط ام عيمج + اھیف اودَجَو ْمهلْزانم ىلإ اوهتنا اًملف «ةّنجلا ضاير رظنَتو مهب رَت ُنيذاربلا كلت

 عوبطم يفو ؛ميعن يبأل ٤١١( /557 /۳) ؟ةنجلا ةفص# و (؛فيعضلا» ٠١٠ /۲) ةقباسلا ةعبطلا يف فورحلا رخآ ءايلاب تعقو )1١(

 259/١ /5) ةيرينملا يف امك (قوف نم ةانثم) ءاتلاب باوصلاو «- نونلاب  (قرفن) :205 )۸١/ ايندلا يبأ نبال «ةنجلا ةفصا

 .[سشا] .قايسلا هيضتقي يذلا وهو :«تاعبطلا رئاسو

 يبأ نبال (05 /85) ةنجلا ةفص١ يف امك ؛«راهنلا» : هباوص ءأطخ وهو !!«رانلا» :(«فيعضلا» ١٠1 /۲) ةقباسلا ةعبطلا يف (0)

 [ش] . تاعبطلا رئاسو (۲۷۲ /5) ةيريتملا ةعبطلا يف ةداجلا ىلع تعقوو . ميعن يبأل (؟564/١١ /۳) و ايندلا :
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 ناتو بالا تاو ناس :ٍنانج عبر أ روصقلا كلت ْنِم رصف لك باب ىلع اذإو ءاوّنمَتو هولأس امم

 ,«مايخلا يف ٌتارؤصقم دوح» و «ِناِجْرَر ةهكاف ّلك ْنِم امهيفط و «ٍناَبَحاَضَ ِناَنْيَع امهيف# و «ِناتماَعْدُم»
 انیضر مَعَ : :اولاق ؟ًاقح مكبر ْمُكَدَعَو ام م ٌدْدِجَو لَه : مير هَل لاق ْمُهرارق مهب قتساو مهام اؤ اًملف

 ريغ ًءاطع ًائينه انه « يتكئالم مُكْنحَفاصو « يجو ىلإ مرتو ؛ يراد لح منع ياضرپ : :لاق ءاّنع ضْراف

 روق اب 9 َنّرَحلا اًنع َبَمْذأ يذلا هلل ٌدْمَحلا اولاق» كلذ َدنعف ءٌدْيِرْضَت الو ٌصيغنت هيف سیل ءْدَوْذْحَم

 : .«(4ٌبوُقُذ اهيف اًنَسَمَي الو ٌبّصَن اهيف انمي ال هِلْضَف نم ةّماقُملا راد انّلَحأ ''7يذلا] . ٌروكش

 . ملعأ هللاو .””ركنم هعفرو «ًالضعم اذكه ميعن وبأو ايندلا يبأ نبا اور

 :ليقو وقل اهل سبل ادحاو جيس ركن ءالم لك : يهو ء(ةطير) عمج : تحت ةانثملا ءايلاب (طايولا)
 ماللاو ةزمهلا حتفب (جوجّنلالا) و . ثيدحلا اذه يف دارملا هنأ رهاظلاو . ُبيكسلا نبا هاكح . قيقر نيل بوث لك
 0 هانعمو هنزو «نابهتلت : (ناججأتت) . روخبلا دوع وه : ةمومضم ىلوألا يودع

 : (بصنلا) و « متبعتأ : يأ (ْمَتبَصْنأ) .قيرطلا نع مهل ثّحنت هانعم :نيتحوتفم ةلمهم ء

 0 ةتلذو تعض :يأ ؛ ؛ «موُيَقلا ّيَحْلل ةوجولا ِتتعو# : یلاعت هلوق نم وه 0

 و : نيتمجعم نيلاذو ميجب (ُدوُذُجَملا) .هوحنو ماجللاك ةبادلا هب داقت ام يه :فاكلاو ءاحلا

 3 لاكيالو سقس الو SE : لاق هنأك ٠ « ليلقتلا (ُديِرْصَتلا١ و

 ال جلا لأ 3 لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع يورو (فوقوم ًادج غ) (4) - ۲۲۹۲ - 02

 ىلعو «نامجلاك ْمهِدوُلُج ْنِم ردّت كنم هيف ْمُه يذلا مهيمن امّنإ َنونْمُي الو ٌنوطََخَسَتَي الو نوطّوْعَتَي 5

 الكم عد ني يسارك ىلع نوسلجيف « نرم ةَممُجلا يف العو ّلَج هللا نوروزي «كني نب ابنُ مهیا

 ني لا ىلإ مِهُّدَحَأ بّلقْلا اوُماق اذإف < نها ٌرظنیو لجو رع هللا ىلإ َنورظُنَي ءدَجْربَرلاَو توقايلاو ولولا
 ِدَجْرَيَرلاو توقايلاب ةَلَلَكُم < باب َنوعْبَس اهل ِةَفْرُغ

 ؛.."”فوقوم ايندلا يبأ نبا هاور

 راد انلحأو نزحلا .....8# :اذكه ةرامع ةعبط يفو ءايندلا يبأ نبا ةياورل ًاعبت لصألا يف فسألا عم ةفرحم ةيالا تعقو )١(

 تاف فيك يزدأ ال بيجع فيرحت وهو .!«روكش ررفغل انبر نإ بوغل اهيف انسمي الو بصن اهيق انسمي ال هلضف نم ةماقملا

 كور :رطاف] ل ةيألا وزع مهنأ مغر ٠ ءريطخلا فيرحتلا اذه اوكرت دقف «ةثالثلا ةلهجلا مهنمو !نيححصملاو نيقلجملا ىلع

 نأ ىلع . ًارارم هيلع تهبن امك < ءاهيف أطخ نم نوكي دق ام نوححصي الو ءاهماقرأ ىلإ نوريشي 4 كيداحألاب ن ولفي امك امامت

 ل ا E !ناتيآ امهنإف ؛ [ 9و ٣٣ : رطاف] روكذملا وزعلا يف' باوصلا
 !!امهنيب لصف نود ًادحاو ًاقاسم نيتبآلا قاسو ءامهنم لوألا مقرلا

 يتلا اول .«عوضوم يدنع وهو ءينطقرادلا لاق امك كورتم وهو ؛(ناتس نب سيزدإ سايلإ وبأ) امهدانسإ يفو :تلق (۲)

 ضعب طلغف ؛(يلع نب دمحم) مالك نم نوكي نأ هبسحو ءدعفر حصي الا :0731/5) ميقلا نبا لاقو .ةرهاظ هيلع عضولاو

 .٠ ملعأ هللاو . ًاضيأ (يلع نب دمحم) مالك نم نوكي نأ ًادج دعبتسأ ينإ لب : تلق | هب همالك نم هلعجق ءاقعضلا ءالؤه

 نو ا ) «دهزلا» يف اذهو :كرابملا نبا قيرط نم (۹۸ )٤٥/ هجرخأ ةرفز

 . هنم بيرق - يناهلألا وهو ديزي نب يلعو . (رحز نبا) لجأ نم ًادج فيعض دانسإ اذهو . هنع مساقلا نع ديزي
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 .ؤدلا : (نامُجلا)

 (ىلاعتو كرابت مهبر ىلإ ةنجلا لهأ رظن يف لصف) 7

TVoA_ otelىرن له !هللا لوسر اي :اولاق ًاسان نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع م  

 : لاق !هللا لوسر ايال :اولاق . .«؟ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف َنوٌراَضْن لَه : : الڳ هللا لوسر لاقف ؟ةمايقلا موي ابر

 . هلوظب ثيدحلا ركذف «١كلذك ُهَنْوَرَت مكّنإف» :لاق .ال :اولاق . «؟ٌباحَس اهّنود سيل سمشلا يف َنوُراضُت ْلَه»

 .[۱۹/۳ /ثعبلا 7١7 ىضم]

 . ملسمو يراخبلا هاور

_ofoYلهآ لغاز: : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٍبيهص نعو (حيحص) (؟) - اللهو  

 انُجَتتو جلا الخد ملأ ؟انَموجو ضب مَ :نولوقيف ؟مکڈیزآ اش نوديرُت : لجو رع هللا ُلوقي ءّدّنجلا ةا

 َنيذدّلل» : ةيآلا هذه الت منا. . مهر ىلإ رظنلا نم ْمِهْيل | ٌبحأ ايش اوطْعَُأ امف «ٌباجحلا ُفَشُكَيف : لاق ؟رانلا ّنِم

 .28ةدايزو ىنْسحلا اونّسخأ

 . يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور

PV otoةّنجلا يف َّنإ» : لاق ال هللا لوسر نأ ؛هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو (حيحص) (7 -  

 ءنِمؤملا مهيلع ُفوطي «نيرخآلا نوري ام ّلهأ اهنم ةبواز ّلك يف اليم َنوتس اهْضْرَع ءةَفوجم ِةَوْلؤل نم ٌةمْيَح

 مهر ىلإ اوري نأ نيبو ٍمْوَقلا َنبب امو ءامهيف امو امه بهذ نم نانو ءامهيف امو امها ةف نم ٍناََنجو

 . (ٍنْذَع تانج يف ههْجو ىلع ءايرثكلا ًءادر الإ

 . يذمرتلاو ملسمو «- هل ظفللاو  يراخبلا هاور

 : ب هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر هللادبع ِنْب رياج نع يورو (عوضوم) (1) 11440

 ذق ىلاعتو كرابت ُبرلا اذإف ؛مُهَسوؤر اوعقرف 0 ا ا

 مكاو «يراد ْمُكَّلَحأ يئاضر : لاق ءاّنع اضّولا كلاسي :اولاقف .ينوُلَس اهّنجلا َلْهأ اي :َلاقف ءمهْيلع ٌفَرشأ

 دمر اهي مرا رمحأ توقاي نم َبْئاجَتي ¿ن نتي :لاق ءةدايّرلا َكلأَسن :اولاق «ينولسق اهثاوأ اذهو « يتّمارك

 اهيلع راجشاب لجو رع هللا رمي اهر یهتنم دنع اهرفاوح ضن ءاهْيَلع َنولَمْحُيَف ٌُرَمْحأ ٌتوقايو بضخ

 «تثومت الف ٌتادلاخلا ٌنحنو ءسات الف ٌثتامعانلا نحن : : نلقي َّن ّنهو ؛ٍنيعلا روحلا ّنِم راوج َءيجتف ٌرامثلا

 «ةريثملا : : اهل لاقي ًاحير ْمِهْيَلع ريف ف «رّقذأ بتا كش ْنِم ناب لجو رع هللا رمابو ارك نينمؤم موق جوزا

 ًابحْرم : لوقيف .ُموقلا ءاج دق ا!انّبر اي :ةكئالملا ٌلوقنف نجلا ٌةَبَصَق يهو ءٍنذَع ةنَج ىلإ ْمِهب يوت یه ىتح

 روب نومي ءیلاعتو كّرابت هللا ىلإ نورظنیف تالا عيل بتي :لاق «نيعئاطلاب ًابحرم «نيقداصلاب

 مهضعب َرَصْبَأ دقو ن َنوُعِجْرَيَف . ٍفَحّنلاِب روصقلا ىلإ مُوعجزأ : لوقي م . اب مهضْب َرظْنَي ال ىتح ِنِمْحّرلا

 , .(ميحَر روف ْنِم ًالُوُنظ : هلوق كلذف» : لك هللا لوسر لاقف . ؛ًاضعب

 .اهطسو :دارملا لعل )١(
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 يقو تلا بانک يف ينعي باتکل اذه يف یضم دقوا: : لاقو «_ "هل ظفللاو - يقهيبلاو ميعن وبأ هاور
 . ىهتنا «ربخلا اذه يف يور ام دكؤي ام «ةيؤرلا باتك»

 مهيمن يف اجلا لف اني: نكي هللا وسر لاق : لاق ًارصتخم ايندلا يبأ نباو هجام نبا دنع وهو (ركنم)
 لأ اي ْمُكيلع السلا : : لاقف موقوف نم مولع َفَرْشأ دق ةلالج لج ٌبرلا اذإف مُهَسوؤر اوعقرف رون مهل عطس ذإ
 اوما ام ميلاني هيف مم امي ءْيَش ىلإ نوت الف < ««ميحَو بو ن الق مالس) : لجو رع هلوق وهو !ةّنجلا

 . «هروئو هنکرب مهيف ىّقْبتو ْمصْنَع بتحب ىح هبلإ ٌنورظْنَي

 . وجنب رخآلاو «هجام نبا ظفل اذه

fooيناتأ» :ةل هلا ٌلوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو (هريغل ح) (4) - نشل  
 اهُضِرَْيُةَعمُجلا هذه : لاق ؟ٌليربج اي هذه م : ُتلقف ؛ةادوس ع اهيف «ًءاضيبًةآري هدي يفو ٌمالسلا هيلع ليربج
 ام :لاق . كعب ْنِم ىراصتلاو ُدوهيلا نوكتو «لّوألا تنأ نوكت « كعب ْنِم َكِمْوَقِلو اديع كل نوكتل كّير كيلع

 الإ مق ب هل سیلو .هايإ ةاطغأ الإ ٌمْسق هل وه ريخب اهبف هّبر اعد ْنَم ٌةعاس اهيف ءمكل بخ اهيف :لاق ؟اهيف انل
 ري قاما اإ ؛تارتم هيلع سيلوأ ٌمَداَغَأ الإ :ٌبوتكم هيلع وه رش ّْن نِ اهي رعت وأ ءم ٌمَْعأ وه ام هل رجا
 ءانّدنع ٍماّيألا دب وهو عملا موي موقت ةَعاسلا هذه : :لاق ؟اهيف ًءادؤسلا ٌةتكتلا هذه ام :ٌتلق .هنم مظْعَأ
 يف ذَا لجو رع كبر نإ : لاق ؟ديزَملا َموي هتوعدت مل : تلق :لاق . (ديزملا موي) : ةّرخآلا يف هوعن نحنو

 فح مث ؛هيسرك ىلع َنيلع ْنِم ىلاعتو كرابت لزن ةَمُمجلا موي ناك اذإف ءضييأ كنم نِم حيفا ايداو ةّنجلا
 ًءاج مث بهذ نم ّيساركب ربانملا فح مث ءاهيلع "وسلجَب ىتح نونا ءاجو ءروُن ْنِم ٌربانمب ّيسركلا
 مهل ىّلجَتبف ٠ بيكا ىلع وسلب ىتح نجلا لها ءيجي مث ءاهيلع “وسلب ئتح .ًءادهشلاو نوقيدصلا
 اذه ينمي مكيلع ٌتْممنأو يدْعَو ٍكتفَدَص يذلا انأ :لوقي وهو ءههجو ىلإ رقي ىتح ىلاعتو كرابت مهب
 ؛ ينولسف «يتمارک مُكلنأو يراد مُكّلَحأ يناضر : لجو رع لوقيف ءاضكرا هتولأسيف ؛ينولسف «يتمارك لحم

Eبا او مالا  Eىلإ رسب لق ىلغ رطح الو  

 ار هينا م وو «يشاقرلا ىسيع نب لضفلا نع هدنسب «باذك رهو ء(يميدکلا) ٩۳/۲۹ هدانسإ يف :تلق )١(
 نمر ( ۰ 8/50 هتیلحلا يف ًاضيأ ميعن وبأ (يميدكلا) قيرط نع ءاورو : هدعب تالا وهو هوحن ًارصتخم هنع هريغ هاور 1

 . (771/7-177) «تاعوضوملا# يف يزوجلا نبا هقيرط

 امك (يشاقرلا) هيفو :(118/1-91/119) «ةفصلا# يف ميعن وبأ اذكو ء(۹۷ /44)إ ؟ةنجلا ةفص» يف ايندلا يبأ نبا ينعي قفز
 : مهول امغولسشو ءامهتي اوزيمب ملف اسر ام هلق يذلا نيو هي ایل مهجيرخب يف ثا ةلهجلا اخو «فنأ ترك

 . (ةعساتلا ١!١/ ص) «ةيواحطلا حرش ىلع يقيلعت يف جرخم رصتخملا اذهو !! طقف ؛«فيعض» ١
 يجانلا لقن يف نكل ءانه ةبصان (ىتح) نأ ىلع راج وهو «(188-197 /4) ةراتسألا فشك» يف كلذكو ءلصألا اذك )9( ٠
 (ىتح) ةظفل نأ ريدقتب نونلاب انه :ظافلألا هذه تدجو اذك : لاقو عضاوم ةثالثلا يف نونلاب (نوسلجي ىثح) ظفلب 79 ا

 '.ةملعأ هللاو . يمئيهلل ةدئاوزلا عمجم# يف رجح نبا انخيش طخب فلألاب اهلك اهتيأرو ؛ةبصانلا تسيل
 1 ` :ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (5)
 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (5)

AA 



 نوقيّدصلاو ُءادهشلا هعم ُدَمصيف يسرك ىلع ىلاعتو كرابت برلا ُدَعْص مث ةعُمُجلا موي سانلا ٍفرَّصتُم رادقم
 وأ ؛ءارمح ةتوقاي وأ ءّمْضَو الو اهيف َمْضف ال ءًءاضيب ٍةَرُد مهفرغ ىلإ فرغلا ٌلهأ عجريو - :لاق هبسحأ -
 اوسيلف ءاهُمدَحو اهُجاوُْرَأ اهيف ءاهّرامث اهبف ٌةيَلدَتم ءاهُراهنأ اهيف ٌةدرطم ءاهّباوُبأو اهُمَرُق اهنم ؛ةارضخ ةدجربز

 كلذلو «ىلاعتو َكرابت ههجو ىلإ ًارظن هيف اودادزيلو «ًةمارك هيف اودادزيل ةعمُجلا موي ىلإ مهنم جوخ ٍءْيش ىلإ

 1 . ؟(ديزملا ٌموي) ّيعُد

 نادر ارفع ناو ا ی عاملا وانك ههرالا وسلا ءايندلا يبأ نبا هاور

 .هل ظفللاو ءرازبلاو ««حيحصلا» ةاور

 .بيعلاو عدصلا :واولاب (مُضَولا) و . هلصفت نأ ريغ نم ءيشلا رسك وه :ءافلاب (مْضَقلا)

 ينانأ» : ال هللا وسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع يورو (ادج فيعض) (۲)- 1140 - 5401

 ام !ٌليربج اي :ٌُتلق  :لاق  :ُءادْوَس 0 ءاهيسْحأو ايارملا ىَفْصأك ٌةآرم همك يف اذإف ٌليربج

 هذه :لاق ؟اهليسو يف ٌءادؤَسلا 9 هذه امو :ٌتلق  :لاق  .اهُنْسُحَو اهؤافَص ايندلا هذه :لاق ؟هذه

 Ea فرش كرپخأسو فم كر ا لاق ؟«ةعمجلا امو» :تلق] :لاق ءٌةَعُمُجلا

 ىَجْرُي ام اّمأو حلا رفآ هيف عمت ىلاعتو كرابت هلل نإ ؛ايندلا يف هّمْساو هّلَضَقو ُهَفَرَس أ : ةرخألاو اينذلا

 ُهَقَرَس امأو .هاّيإ امهاطغأ الإ ؛اربخ اهيف هللا نالان ةع ب وأ ٌملسم ٌدبع اهقفاوي ال ةعاس هيف َّنإف ؟ هيف

 ْمِهْيَلَع ثّرَجو ءّرانلا رانلا لهآ َلَحْدأو د نجلا ىلإ ةّنجلا َلْهأ َرْيَص اذإ ىلاعت هللا نف ؛ةرخآلا يف هُمشاو ُهَُلْضَقو
 نيحلا يف ةَعُمُجلا ٌمْوَي ن ناك اذإف «هتاعاسو كلذ ٌرادقم هللا مِلَع دق الإ ٌراهت الو ُلْيَل اهب سيل ٠ ءامهتعاسو امهُماَيأ

 مني ال ؛ديزملا راد ىلإ اوجّرخا ةَلجلا لهآ اي : دانم ىدان ْمِهَتَعُمَج ةعمج ىلإ ٍةَعْمَجلا لهآ هيف جُرْخَي وأ رب يذلا

 بادي كارل نر هولا فجر دق و ؛ٌّلجو رع هللا الإ اهلوطو اهَضْرَعو اهَتَعَس

 .توقاب ْنِم ّيساركب نينمؤملا ناملغ جّرخَيو ءرون ْنِم َربانمب ءايبثألا نامل ُجُرْخَبف :لاق  ءاذه ْمُكَقيقد
 مُهِيَلَع ريت «ةٌريثُملا ىعدُت ًاحير ْمِهِيَلَع ىلاعتو كّرابت هللا َتَعَب «مهسلاجم متل ذعأو مهل تو افاد : لاق

 تيك ُمَّلْعَأ حيرلا كلف .مهراعشأو مههوجو يف ُهُجِرْخُتو .مهبايث تحت ٍتْحَن نِ لحذف ءٍضييْبألا كْسملا َريباثأ

 ىلإ هتاحبس هللا يحوي َمُث] - : لاق .  هللا ِنْذِإب ٌبيطلا كلذ اهْيلإ عقد ول ل مكدحأ ٍةأرما ٍنِم كلا كلذب حص

 يدابع َنْيأ :ّلوقي [ْنأ هنم َنوعَمْسَي ام ُلَّوأ ٌنوكيف ُبُجُحلا مهتيبو هيب ةّنجلا ينارهظ نيب ٌعَضويف ٍشْرَملا َِلَمَح

 - :لاق  ؛ديزملا موي اذهف ينولَسف ؟يرئأ اوْبَتاو يلُسُر اوقّدصو ءينوُرَي ْمَلو ءِبَِملاب ينوعاطأ نيذلا
 لأ اب نأ :مهلوت يف ىلاعت هللا ٌعجريف  :لاق  ءاّنع ضْراف َكْنَع انيضَر ّبَر :ِةَدَحاَو ِةَمِلَك ىَلَع َنوعمَتْجَيُف

 ٍةَمِلَك ىلع َنوعمَتْجَيَف  :لاق - ٍديزملا ٌموي اذهف ينولَسف يج ْمكئنَكْسأ امل منع ضزأ مل ول يثإ حلا
 ْمُهَل ىّلَجَتِيو َبُجْحلا َكْلَي ىلاعتو كرابت هللا فش ,هيلإ زظ اترا [كهجو ٌُبر] ٌكَهْجو !ٌبر :ةّدحاو

 «راخزلا رحبلا يف تبثم وهو ؛(١1/۲۷ /4) ةيرينملاو ((فيعضلا» 5107 /1) ةقباسلا ةعبطلا نم طقس نيتفوقعملا نيب ام 2
 .[ش] )٠١/ ٤١١(. ةدئاوزلا عمجم» و (۱۹۳ /4) «راتسألا فشك» و (189/9)
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 اقيم :ل لاق - .وروُت نِ مهم اگم اوقرتحال اوقرتخَي ال ذأ مناع ىضق هلآ الول يش هرون نِ مُاَْيف م
 ا .ْمِهجاوْرأ ىلغ اوُقَح دقو ْمِهِلْرانَم ىلإ َنوعْجْرَيف - لاق. ْمُكِلزانَم ىلإ اورا : مهل

 اوناك يتلا مهِرَوُص ىلإ اوعجري ىتح َنكمأو ٌرونلا دارت مهلزانم ىلإ اوراض اذإف « 'ئلاعتو كرابت هرو نم مُهَيشَع
 ۔ :لاق - ..اهريغ: ىلع مُتفَجْرو (ةّروص ىلع انينع ْنِم ْمُتِجرخ القلا : مهجور ْمُهل لوقف - :لاق ۔ .اهیلع

 ٍةَعبسن لک يف مُهَّلف - :لاق .مُكيلَع هب انيفَخ ام ىلإ هن هلم انظف انل ىلج ىلاعتو كرابت هللا ّنأب كلذ :نولوقيف

 اهب اج نمضي نب و ی غا ام نت ماتت لجو رع ةلوق كلذو : لاق 1 . اوناك ام ىلع ٌفْمّضلا م اي

 ..[4َنولَمْمي اوناك

 .رازبلا هاور

ofoVىنذأ نإ : :لاق ل هللا لوس نأ ؛امهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع يرژو (فيعض) (10 - 7145  

 ْنَم هللا ىلع ْمُهُمّرْكأَو قنس يلا ةريسم هِرُسو همدخو هميم هجاوؤأو هنانج ىلإ رن نم لزم نجلا له

 .٠.١ «ةرظان اهير ىلإ . ةرضان اثم هوجو : ل هللا لوسر أرق م . ةع وذ هِهْجَو ىلإ ظن
 .[4 لصف ١- انه] مدقتو «يذمرتلاو دمخأ ٠ هاور

 ري نم نم جلا لا لقا ٠ : لك هللا لوسر لاق : لاق هنأ الإ ؛ًارصتخم "ایندلا يبأ نبا هاورو

 . نيم موب لك ىلاعت هللا هجو ىلإ

 نإ" : :لاقؤ هلا لوسر نأ تع هللا يضر يردخلا دعس يب نعو (خيحص) (0) - نيف ىو

 :لوقيف !كْيدي يف ٌريخلاو .ءكِيَدْعسو ابر َكِئَب :نولوقيف !ةّنجلا لهأ اب : ةّلجلا ٍلممَأل ٌلوقي لجو رع هللا

 مكيطعأ الا : :وقب كلَ ني ادحا نعام اعف دقو اير اب ىضرنال ال امو : :نولوقيف ؟متیضر له

 ES :وقيف !؟كلذ نی لَضْفأ ءيش ياو : نولوقيف ؟كلذ ْنِم َلَصْفأ

 . «ادبأ

 ا رتلاو مم 7 يراخبلا ءار

 ةدئاززلا عمجيما ر )۱۹۳/6-۱۹٤( «راتسألا فشک»ز ۷ هراخزلإ رحبلا' :هدنسم يف هقايب :تلق ()
 نم اذه ينفف : قايسلا نع فلتخي  ؛كورتم وهو «بيطم نب مساقلا هيفو» :لاقو «رازبلل هازع دقو ب (:؟؟/١٠)

 ««هللأ نذإب بيطلا كلذ» : هلوق كلذ يف سيل كلذكو ؛تافوكعملاب اهيلإ راشملاتادايزلا اهمهأ ؛كاذ يف سيل ام تادايزلا ٠

 هلوطب ثيدحلا قاس دق هتدجوف ««حارزألا يداح» :ْميِقلا نبا باتك ىلإ تعجر قيقحتللو .ةاينذلا لهأ بيط» هيف امنإو

 قابس هنأو ؛ةطب نبال هنأ يل ىلجت «رازبلا قايسب هيف هقايسل يتلباقم ىدلو ءرازبلا دانسإبو ءةطب نبا دانسإب (۱۲۱۹- ۷70

 - ةيعبطم اهلعل  ءاطخألا ضعب «بيغرتلا» نم عوبطملا انلصأ يف ناكو اذهو . ًاضيأ ةطب نبال هوزعي نأ هيلع ناكف ؛فلؤملا

 .اهتقذحف :/بيطلا كلذ» : هلوقو ةاهيلإ عفد ول مكدحأ ةأرما> :هلّوق نيب ام لماك رطس ةدايز اهمهأ «يداحلا# نم اهتححص

 اب وفرع مهار يل SE الا

 .نوفرعي ال

 .يقهببلا ةياوز يف كانه مدقتو «(95/45) «ةنجلا ةفص» يف ۳

 ليلا



 لابلا ىلع رطخي ام ىلعأ نأ يف لصف) ۷

 (كلذ قوف اهلهأو ةنجلاف ةمدقتملا تافصلا نسح نم لقعلا هزوجي وأ

 رع هللا لاق» :ِِكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (حيحص) (۱) . ۳۷۹۳ 8

 ْنإ اوؤرفاو .ٍرّشَب بلق ىلع َّرطخ الو ءْتَمِمَس ّنُدَأ الو «ثأر ٌنيعال ام َنيحلاصلا يدابعل ٌتذدعأ :لجو

 .04ٍنيخأ رق نم ْمُهَل َيِفحَأ ام لفن ُمَلْعَت الف : منش
 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

oهللا لوسر نم تدهش : :لاق نع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نعو (حيحص) (1- ناش  

 الو ؛ثّعمس ند الو ؛ثأر ٌنيع ال ام اهيف» :هثيدح رخآ يف لاق مث .ىهّتْنا ىتح ةّنجلا هيف ففصو ًاسلجم هلك

 امو ًاعّمطو ًافْوَح مُهّبر نوعذي عجاضملا ِنَع مهيونُج ىتاجتت) : :نيتيألا نيتاه أرق مث ارب ٍبْلق ىلع رطخ

 .«َنولَمْحَياوناك امب ًءازج يأ ف نِ مهل يف ام نفت لَ الف . نوقف ْمُهانْفَرَ

 . ملسم هاور

 هللا يضر هدج نع هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب رماع نب دواد نعو (حيحص) (۳) - ۱ _ ۳۷٦۵

 «ضرألاو تاوامسلا يفاوخ َنيب ام هل فرخزتل ؛ادب ةّمجلا يف ام رف لقب ام َّنأ ولا : لاق لي بتلا نع هنع
 .«موحُنلا َءوض ٌسمشلا سيطت امك سمشلا ءو َنسمَطَل ؛ ؛هراوس ب ادبف ّلَطا نجلا ٍلْهأ ْنِم الجر َّنأ ولو

 001 بيرغ ع یخ لاقو يذمرتلاو ايندلا يبأ نبا هاور

 َنقَلَخ املا :قو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (فيعض) (1) - قي

 . يملك : اهل لاق ّمُك ر رسب ٍبْلَق ىلع رطخ الو ءْشَممَّس نوا الو ثأر ٌنْيَعال ام اهيف َقّلخ (ِنْدَع) َةَنَج هللا

 .4نومؤملا َحَلْفأ دق : ْثّلاقف

 :اهل اقف اهيل َرَظَن مك ءاهّراهْنأ اهيف شو ءاهّرامم اهيف ىَلَدو هديب ِنذَع ََنَج هللا قّلَخ» :ةياور يفو
 . «ليخب كيف ينٌرواجُي ال يلالجو يتّرِعَو :لاقف .َنونمؤملا حلف دق» :ثّلاقف . يملك

 نبا هاورو .[لصف -4 لوأ انه ىضم] .ديج امهدحأ نيدانسإب ؟طسوألا» و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 .[7 /لصف -4 ًاضيأ] هظفل مدقتو .هوحنب سنأ ثيدح نم ايندلا يبأ

 : لوقي ةا ّيبنلا تعمس : لاق هنع هللا يضر ٌيردخلا ديعس يبأ نعو (هريغل ص) (5) 70755 ۳

 .«ٍرشَّب بلق ىلع رطخ الو ءْثّممس ذأ الو «ثأر ٌنيعال ام نجلا يفد
 . حيحص دانسإب رازبلاو يناربطلا هاور

 ٌديق» : الڳ هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حيحص نسح) (8) 8/9 _ 4

 نوقلعملا مزج دقف يذمرتلا نيسحت مغرو ء(١۳۳۹) «ةحيحصلا# يف امك ىرخأ ًاقرط هل نإف « ىلعأ لب لاق امك وهو :تلق (۱)

 «ىلاعت هللا مهحلصأ !يذنرتلا قيرط ريغ نمو ؛ديج دانسإب هدنع وهو :«يراخبلا خيرات" ل هوزع مهنأ عم !هفعضب ةئالثلا

 .ًاريثك اودفأ دقف
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 هلو اناني زيخ لجان موا سوق اأو اھت هلو اهف امو ايدل مخ لا يف مكيحأ يو
 للملا لاق ؟فيصَتلا ام !ةريره ابأ اي : تلق . ءاهعم اهلثمو ايندلا نم ريخ نجلا نم ٍأرما فيصلو ءاهّم

 ا .ديج دائسإب دمحأ هاور

 هيلع ا امم ريخ ةّنجلا يف سوق ثاقل» :لاق للي هللا لوسز نأ : هظفلو «يراخڼلاو (نسح)

 . «سمشلا

 هيرا یش لع طازج هلا لیس يف خلوف ا

 لا ف وش شرم نإ :هي هللا لوسر لاق :هظفلو .هححصو يذمرتلا هاؤرو (حيحص نسح)

 غ الإ االق اا امو راف قف لكلا ليلو رانا نم حرز نفط كاف كه نإ | اوؤرقاو ءاهيف امو ايندلا نم ريخ

 : ا .«(رورُغلا

 هللا لوسر لاق : هظفلو o ا

 . ؛ضرألاو ءامسلا َنيِب امم ريخ ةّنجلا يف طوس ٌحضومل» : هك

 ُباَقَّلو ءاهيف امو اندلا يي حو ذأ هللا ليس يف ةو : لاق :هظفلو ««هحيخص» يف نابح نباو

 ٍلْهَأ ءاسن نم ضْألا ىلإ َْمَطاةارما نأ ؤلو .اهيف او ا ر لا نع مد ٌعضوم ؤأ مكدَحأ سْؤق

 . هيف امو ايندلا َنِم ريخ اهسأر ىلع اهُفيِصنَلو حبر امه ام ثآلملو ءامُهًئيبام ثءاضأل ةّنجلا

ofليس يف“ ةوذُعل» : لاق داي هللا لوسر َّنأ ؛هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (7) - مال  

 ءاهيف امو ايلا ّنِم ريخ نجلا يف "هد عضوم ؤأ مُكِدَحأ سْؤَق ُباقّلو :ءاهيف امو اينّدلا ّنم ريخ ٌةَحْوَر ؤأ هللا

 اهم ءأحير امه ام ثألملو "مهيب ام ثءاضأل ضألا ىلإ ََْْلَطاهَجلا له ءاسن نم ةأرما َّنأ ولو

 . «اهيف امو ايندلا ّنم ريخ اهّرامخ ينعي س

 . هل ظفللاو «هححصو يلموتلاو «ملسمو يراخبلا هاور ش

 فلا و ..ناباق سوق لكلو «هتيس ىلإ سوقلا ضبقم نم :ليقو ”ردَقلا وه : ليق ؛انه (باقلا)

 . E .( E نايا كسلا لصالا ()

 5 لجان اط ظفاحلا يلع هبن دقو ء(١١١٠) «يذمرتلا» نم حيحصتلاو «؛اهيف امو ايندلا تءاضأل» و «ةودغ»' : لصألا قفز

 يف دمحأ اذكو )1 و يراخبلا دنع عقو باوصلا ىلعو ءةلهجلا ةثالثلا هنع لفغو «هللا همحر ١

 .ةودغلا ةلمج الإ هنم )۳١/7( ملسم دنع سيلو «(٤٠۲و۷١٠و١٤٠ /۳) «دنسملا»

 !«هديأل :ًاضيأ راشب .ط يف اذكو ء(ركاش ط )1481/4-1١47- و (ةيدنهلا ط ۱۹۸ )١/ «يذمرتلا» يفو ء«همدقال :لصالا فرز

 .[ش] .ءدّيؤي بيرغلا ىلع - يتلا E ء(۴۷۹7) يراخبلا نم تبثملاو

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا )٤(

 ظفاحلا يلع هب ام: هطرش ىلع سيل هاف «كلاذل هجو الو ۰ و۲۹٠۲) «دراوملا# يف يمثيهلا هدروأ ظفللا اذه : تلق ()

 . هشماه يف رجح نبا
 ريثألا نبال ا نمو «تاعبطلا رئاسو )۲۷۸/٤( ةيرينملا نم تيثملاو !هدقلا» :(0۲۹/۳) ةقباسلا ةعبطلا يف )0

 .[نشل .014/)
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 عضوي يذلا عضوملا ردق وأ «مكدحأ سوق ردقلو :ثيدحلا ىنعمو . طوسلا وه :لادلا ديدشتو فاقلا رسكب

 . اهيفامو ايندلا نم ريخ ؛هطوس هيف

 . «اهيف امو ايندلا َّنِم ريخ ةَّنجلا يف طوس عضوم» :لاق نسح دانسإب ًارصتخم رازبلا هاور دقو (هريغل ص)

 يف امم َءي يش ةّنجلا يف ّسيل» : :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (حيحص) (۷) - سفح < كولا

 .«ءامسألا الإ ايندلا

 .ديج دانسإب ًافوقوم ''”يقهيبلا هاور

 (توملا حبذ يف ءاجامو ءاهيف رانلا لهأو ءاهيف ةنجلا لهأ دولخ يف لصف) ٠۸
 ءنَمَيلا ىلإ ُهثَعب كي هللا وسر نأ :هنع هللا يضر لبج ِنْب ذاعم نع (هريغل ص) (1) ال٠ ۷

 وأ ةّنج ىلإ ؛هللا ىلإ ًدرملا َّنأ مكربخي «مكيلإ لكي هللا لوسر ٌلوسر ينِإ !س انلا اهّيأ اي» :لاق مهيلع مد دق اًملف

 . «نْعَظ الب ةماقإو ؛ِتوَم الب ٍدولخ ءران
 .ًاعاطقتا هيف نأ الإ ؛ديج دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا ءاور

 ال ُدّلَخبو ءسابي الو ُمَمْنَي اهلخدي ْنَم» :هيفو «ةنجلا ءانب» يف ةريره يبأ ثيدح [لصف -4] مدقت

 . هلثمب ًاضيأ رمع نبا ثيدحو .ههُيابَش ىنفي الو «هّبايث ىلْبَت ال «تومی
 : لاق اب يبنلا نع امهنع هللا يضر ةريره يبأو ٌيردخلا ٍديعس يبأ نعو (حيحص) (۲)- مالالا 4

 ,ءأدبأ اوتومت الف اوُيَحَت ْنأ مكل َّنإو ءًادبأ اومَّقْسَت الف اوحصت نأ مكل َّنِإ : دانم يدا نجلا َّنجلا ُلْهأ ّلخد اذإ»

 نأ اودونو# :لجو زع هللا لوق كلذف ءًادبأ اوسأبت الف اومَمْنَت ْنأ مكل َّنإو ءدبأ اومرهت الف اوُيشَ د ْنأ مكل َّنإَو

 .«4َنولَمْعَت ْمكنُك امب اهومتنرو ُهنَجلا ُمُكلَي

 . يذمرتلاو 0 اور

 : كي هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ًاضيأ يردخلا ٍديعس يبأ ن نعو (حيحص) (۳) - ۳۷۷۲ ۹

 له : لوقيف «نورظنيو َنوُبئَرْشيف !ةَجلا ّلهأ اي :دانم يدانيق «َحّلْمأ ٍسْبَك ةّئبَهك ةمايقلا موي توملاب ىتؤُي»
 «نورظُيو َنوُيئَرْشيف ارال لهآ اي :دانم يدب مق'ءءوأر دق ملکو ُتْوَملا اذه ؛معن :نولوقيف ؟اذه َنوُفِرْعَت

 اي :لوقي مث ءرانلاو نجلا نيب ُحَبْذْبَ «هؤأر دق مهّلكو ؛ثوملا اذه ؛معن :نولوقيف ؟اذه نوفرعت لَه :ٌلوقيف

 ْمُهو ُرمألا يضف ْذِإ ةَرْسَحلا موي ْمُهرذنأو» :أرق مث ءَتْوَم الف ٌدولخ !رانلا َّلْهَأ ايو ءَتْوَم الف ٌدولخ اهّنجلا ّلْهَأ

 . «ايندلا ىلإ هديب راشأو ؛ 4َنونِمْوُب ال ْمُهَو ةَلْفَع يف

 ىلع حيحص دانسإ اذهو .سابع نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع عيكو قيرط نم (778/1) ؛ثعبلا» يف هجرخأ : تلق : ()

 نم هاور دق هنإ مث !؟فوقوم نسح» : ملع ريغب اولاقف ةثالثلا ةلهجلا امأو «(5144) «ةحيحصلا» يف هتققح امك يراخبلا طرش

 يف ءايضلا هجرخأو ءهي عيكو انثدح :(749/1) هدهزلا» يف لاق يرسلا نب دانه وهو «يقهيبلا نم وزعلاب. ىلوأ وه

 .1؛ةحيحصلا) رظنا . «ةراتخملا»

 ةنجلا كلتوإ» )۳۲١١(: يذمرتلا دنع ةيآلا ضنو ؛(47 /فارعألا ةروس) يف ةيالاو-«(48/8١) «ةنجلا ةفصا ىف هل قايسلاو (7)

 هبتف .0977 /فرخزلا ةروس) يف يهر (٠ . . .اهومتئروأ يتلا
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 :يئاسنتلاو ملسمو يراخبلا هاور

 يشيكلاك ٍتوملاب يأ مابقا موي ناك افلا : : لاق :هظفلو «يذمرتلاو (اذج فيعض) * - ۲۲٤۸ -)١(

 ًادحإ نا ولو جلا لها تامل احرف تام ادحا نأ ولف «نورظني مهو ُحَبْبف ءِرانلاو ةنجلا نيب ٌفقويف ا

 ش . رانلا لهأ تامل ًانزح تام

 506 : يأ ؛ةددشم ةدحوم [ءاب] مث ةروسكم ةزمه مث ءار مث.ةنكاس ةمجعم نيشب (نوبترشي)

 5 .اورظنيل

 ىتۉي» :ةلك هللا لاسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو (حیحض نسح) () 809 ٠/041

 مهناكم ني وجَرْخي نأ نيلجو َنيقياح وعلب !ةئجلا لأ اب :لاقثف « «ظارّصلا ىلع ٌفتويف ةَمايقلا موي ثوملاب

 ؛لاقبف «ذيف مه يذلا مهناكم نم اوجرخُب نأ نيحرف َنيرِشسم َنوعِلطيف !رانلا َّلْهأ اي :ُلاقُي مث هيف ْمُه يذلا

 os وير ناوي SU جتك بوت لاق ُثوملا اذه ؛معن : :اولاق ؟اذه َنوفرْعَت له

 1 :«ادبأ اهيف توم ال «نودجت اميق ٌدولُخ

 . ديج دانسإب.هجام نيا هاور

VVE ۷۱موب ٍتوملاب توم : لكي هللا ٌلوسر لاق: لاق هنع هللا يضر سنأ نعو (حيحص) (6)  

 :لاق ءانّير كيب :ٌنولوقيف'!َةّنجلا َلْهَأ اي : دانم يداني مث ءرانلاو نجلا َنيب ُفقويف ٠ حلما سنك هت ةَمايقلا

 ءانّير َكْيَب ل ا !رانلا َلْهأ اي : :دانم يداني مف ءُثوملا اذه ابر معن : نولوقيف ؟اذه نوفرعت لَه : :لاقيف

 مو ؛جالز لا ءةلشلا خذت امك حيف .ثوملا اذه ءار معن : : نولوقيف ؟اذه نوفرغت لَم : لايف :لاق

 1 . اءالؤه ءاجر

 . "حاحص مهديناسأو ا .- هل ظفللاو  ىلعي وبأ هاور

 طا راص فا : اک هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو (حيحص) (5)' ۳۷۷۵ - ۲

 اي :دانم يدان مث ءبي مث ءرانلاو نجلا نيب لَعْجُي ىتح ٍتْؤملاب َءيج ؛رانلا ىلإ رانلا لهأو ءةَلحلا ىلإ ةّنجلا

 ىلإ تز رانا لنا [هادزي] و ؛مهجرف ىلإ ًاحرف نجلا لَه ُدادْريف ءَتوم:ال !رانلا لهآ اي توم ال !ةّنجلا لأ

 4 ..مهنزح

 دوم موقي مل الا رانلا لها [لخدي] و ءّةلجلا ةّنجلا َلْهَأ هللا لخدي»' : لاق غلب ّيبنلا نأ : ةياور يف ٠

 : .«هيف وه اميف ٌدلاخ لك ءَتْوَم ال !رانلا َلْهَأ ايو ءتومال !ةّنجلا َلْهَآ اي : لوقيف « مُهَتْيَب

 . "السمو يراخبلا هاور

 . 0571 /7) ؟دتسملا# يف اذكوأ ء(۳۲۷٤) «هجام نبا نتس# ل قفاوملا وهو «لصألا اذك 222

 نج :ارلاقف مهتداعك اوطش وتو هولهاجت كلذ عمو ءةلهجلا هلقن يذلا يمئيهلا مالك هرحنو ؛لاق امك وهو :تلق '(۲)

 + هير كقرع دف ت ف رع نم: اولاق ًاميدقو' «مهسفنأب مهفرعو هللا مهاده

 هوحْب | يراخبلاو ءةئم ةدايزلاو «ملسبل ىرخألاو كلفن TOA خ) ”ءامهتم امهتم ةدايزلاو ءامهل ىلوألا ةياورلا :تلق (۳)

 ُ : . !مهنداع ىلع ةثالثلا نوقلعملا هلك اذه نع لفغو هيف ؤه اميف دلاخ لك# : ةهلوق نم (1854)
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 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح وهو «هّباتك هللا همحر يراخبلا هب متخامب باتكلا (متخنل) و

 هللا َناحْبُس :نازيملا يف نالت ءِناسّنلا ىلع ِناَتَميِفَح ءنمْحّرلا ىلإ ِناَبِبَح ِناَمَمِلَك١ :ِهِلَي هللا ٌلوسر
 .[۷ /ركذلا ١6 ىضم] .«ميظَلا هللا َناحْبُس هِدْمَحِبو

 اذه نم هب هللا اندارأ ام مت دقو# :(هنع هللا يضر باتكلا اذه يلمم ميظعلادبع نيدلا يكز : ظفاحلا لاق)

 لك نإف ؛نايسن هيلع بلغ وأ ؛لوهذ هلخاد وأ «ناسللا هب لز امم هناحبس هللا رفغتسنو ؛كرابملا ءالمإلا

 عم يلمملاب فيكف «كلذ نم ءيش نع ٌكفني نأ لق - ركفتلا لوطو «رظنلا ناعمإو ينأتلاو ةدؤتلا عم - فّئصم

 يف باوبألا نم ةدع ءالمإ قفتا دقو !؟هبتك ةبيغو «هنطو ةبرغو «هلاب لاغتشاو «همومه فدارتو «هتقو قيض
 ءاهريغ يف اهرٌكذتو «نكامألا كلت يف اهراضحتسا مدع كلذ ببسو ءاهريغ يف ركذت نأ اهب قيلألا ناك نكامأ
 ءالمإلا اذه يف مدقت كلذكو .كلذ لجأل باتكلا لوأ باوبألا تسرهف انمدقو «قفتا ام بسح هانيلمأف

 تلق لب «كلذ نم ريثك ىلع هبنن مل ؛ٌناسحو ءامهدحأ وأ نيخيشلا طربش ىلعو «حاحص ًادج ةريثك ثيداحأ
 كلذ ىلع صنلا نم عنم امنإو ؛كلذ وحن وأ ؛4(حيحصلا) ةاور» وأ ««تاقث هتاور» وأ ءهديج هدانسإ» :ًابلاغ

 مل «ًادانسإ وأ ًانتم ةذاشو ةبيرغ ةريثك ثيداحأ مدقت كلذكو .ءالمإلا عم ينرضحت ال ةّلع دوجو زيوجت

 'لوطلا وذ هنإ ؛هب عفني نأو «ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي نأ لأسأ هللاو «"اهذوذشو اهتبارغ ركذل ضّيعتأ

 . «ميظعلا لضفلاو ؛ عساولا

 تحرش دقو «كيدحلا ةيوفت ينعي ال .٠ . .تاقث هتاور» :هريغ كلذكو وه هلرق نأ هللا همحر فلؤملا نم صن اذه :تلق (0)
 يف صن هنأل «ديجب سيل ؟ديج هدانسإو» :هلبق ام لوقلا اذه عم هنرق نكل .ماه هنإف هيلإ عجراف ؛باتكلا اذه ةمدقم يف كلذ

 !هبنتف ؛(ثيدحلا حلطصم) ملع يف فورعم وه امك «نسح هدانسإ» : هلوقك «ثيدحلا ةيوقت

 ىلاعت هدمحأو :عسوأو نيبأ ةروصب ٍفيعضلا يف كلذو «مدقت امك باتكلا اذه يف تعطتسا ام كلذ تكردتسا دقو :تلق 0
 . بيجم عيمس هنإ ؛هيف تأطخأ نوكأ دق امم هرفغتسأو ؛هيلإ تقفو ام ىلع
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 حج نم مهيف ةئئألا هركذ امو «مهيف فّلتخملا ةاورلا ركذ نم 037 اندعو اميف نآلا مَرْشتلو)

 . مجعملا فورح ىلع ًابترم ءراصتخالاو زاجيإلا ليبس ىلع «ليدعتو

 باتكلا اذه يف مهيلإ راشملا مهيف فلتخملا ةاو ,رلا ركذ باب

 فلألا

 نبا ةركذو + يلجعلاو دمحأ هَل «كورتم : يدزألا حتفلا وبأ لاق «ثيدحلا نيل .يندملا قاحْسإ نب ناب

 .1تاقثلا» يف نابح

 :يزاخبلا | لاقو منيش سيل: :نيعم نب ىيحي لاق . يندملا يك دج منبو ميهاربإ
 . «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو ««هحيحص» يف هب دهشتساو «يوقلاب سيل مهولا ريثك

 نبا لاقو ءقدصلا هَلَحَم ٠ َكاَذِب سيل : متاح وبأ لاقو «ثيدحلا ركنم.: يدع نيالا وم

 هيلو ؛يوقلا كاذب سيل : يناس لاقو «فيعض :دمحأ لاق .يكسكسلا يقيل يم

 ١ .ًاركْنم ًاثيدح هل ر نأ ملا: يدع نبا لاقو «يراخبلا هل جرخأو «ةبعش

 «ةميزخ نباو نابح نبا هلو «يوقب سيل : متاح وبأ لاقو «نيعم نبا هَفّمَض .ٌيِرَجَهلا ملسم نب ميهاربإ
 تور م اوركاا اهنإ : يدع نبا لار ءصّرخألا يبأ نع ثيدح ام زيغ «امهّبَحيحص» يف هل اجرخأو

 . ةميقتسم اهتماعو «هّللا دبع نع صوحألا يبأ نع

 َريغ «هحيحص) يف هل جرخأو. ««تاقثلا يف نابح نبا هركذو « يناربطلا هنو .يناسغلا ماشه نب ميهاربإ

 .هريغو ةَعْرَر وبأ هبّدكو «ثيدح ام

 « قبو دقو «وهاَو . ةكمب زوخلا بعش ىلإ بوسنم  يازلاو ةمجعملا ءاخلاب - ٌيِزوخلا ديزي نب ميهاربإ

 ا . يذمرتلا هل نحو «هثيدح بّتْكُي : يدع نبا لاقو «هنع اونكس : يراخبلا لاقو

 ال هنأ وجر «ًادج ةركنملاب هثيداحأ تسيل : يدع نبا لاقو «ءيشب سيل .: نيعَم نبا لاق .نانس نب رهزأ

 . هب سأب
 E متاح وبأ لاق . ره زب نارا نا قاع

 Es ُقوُدَص .يورفلا ةورف يبأ نب [هّللا دبع نب] ليغامسإ نب دمحم نب قاحسإ

 :يئاسنلا لاقو ؛دواد وبأ هاّمّوو ؛ةتاقثللا ين ةايسوبا هركذو «قوُدَص :هريغو متاح وبأ لاقو ءكهحيحص)

 متيل ؛يرذنملا لوضأ يف امك ءانتبثأو «هفيعض» و «بيغرتلا حيحص» نم فوذخم ةينآلا ةمئاخلا ادع دعب امف انه نم )١1(
 طبضو ٠ ءاهّضن ميوقت يف اندهج اللو ءاهاوس ىلإ جاتحب الو ءاهريغ نع ةعبطلا هذهب ثحابلاو ءىراقلا ينغتسيو: «باتكلا
 1 0 .[شل .يداهلاو قفوملا هللاو ءاهظافلأ :

 ' .[ش] .«فعض هيف : ظفاحلا لاق».:(175/1) ةفيعضلا» يف خيشلا لاق 5
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 ءملعلا لهأ شعب فشق :يذمرتلا لاقو ءمهّشمب هام ار .ةرصبلا لير يندعلا عار نب ليمامسإ
 .ثيدحلا براَقُم ةقث وه : لوقي - يراخبلا ينعي ادهن تعيس

 ْثَّدَح :يدع نبا لاقو «ينطقرادلاو متاح وبأ هفّعِض .يفوكلا يلَجَبلا حيجن نب ورمع نب ليعامسإ

 . ؟تاقثلا» يف نابح نبا هركذو ؛اهيلع باي ال ثيداحأب

 يف أطخلا ريثك :نابح نبا لاقو «فيعض :يئاسنلا لاق .ماشلا لهأ ملاع « يصمحلا شايع نب ليعامسإ

 ال :ةميزخ نبا لاقو «فيعض يدنع ليعامسإ :ينيدملا نب يلع لاقو «هب جاجتحالا دح نع جرخف هثيدح

 نيعم نبا نع سابع ىور اذكو «ةقث شايع نب ليعامسإ :لوقي نيعَم نبا تعمس :دواد وبأ لاقو «هب ُجّتحي

 وهو «ليعامسإ يف موق ملكت :ىوَسفلا لاقو «نييندملا نع طلخو « ةياغ نييماشلا يف وه : مْيَحُد لاقو .ًاضيأ

 لاقو «نييزاجحلا تاقث نع ِبرْغُي :اولاق هيف اوملكت ام رثكأ «نييماشلا ثيدحب سانلا ملعأ لْدَع ةقث

 .نيل : متاح وبأ لاقو «رظن هيفف مهريغ نع ثدح اذإو «حيحصف هدلب لهأ نع ثدح اذإ : يراخبلا

 زوجي ال :ناب> نبا لاقو ءدعس نبا هفَّعض ءقوُدَص .يطساولا «مهالْؤَم «ينهجلا ديز نب غبصأ

 . ينطقرادلاو نيعّم نبا هقثوو «هب سأب ال : يئاسنلا لاقو «هب جاجتحالا

 مهدنع وه :يراخبلا لاقو «يوقلاب سيل :نيعم نبا لاق .ةماميلا يضاق «ىبحي وبأ «ةبتع نب بويأ

 نع هك امأ : متاح وبأ لاقو «ثيدحلا برطضم : يئاسنلا لاقو «هثيدح بنكي : َيِدَع نباو يلجعلا لاقو «نيل

 . طلغيف هظفح نم ثّدحي هنكلو « ةحيحصف ريثك يبأ نب ىيحي
 ءابلا

 . هب سأب ال هنأ وجرأ : ّيِدَع نبا لاقو «هريغو نابح نبا هفَعَض . مكحلا نب راش

 : يدع نبا لاقو «هريغو نيعَم نبا هاّرَقو ""ريغو دمحأ هفعض . ينارجنلا «طابسألا وبأ «عفار نب رشب

 .ًاركنم ًاثيدح هل َّرأ مل ؛هرابخأب ساب ال

 وأ انثدح لاق اذإ :هريغو يئاسنلا لاق ءسْنَدُم هنكل ءروهمجلا دنع ةقث .مالعألا دحأ ءديلولا نب ةيقب

 ًادهاش !هحيحص» يف ملسم هل یورو «شايع نب ليعامسإ نم لإ كارم :دمحأ لاقو «ةقث وهف انربخأ

 . هانركذام ىلإ عجري ريثك مالك هيفو «هريغ هل وْرَي مل (ْبِجْيْلَف وخت ْأ سْرُع ىلإ َيِعُد ْنَم» ثيدح
 ءافعضلا ةلمج نم وه :ّيدع نبا لاقو ؛ءيشب سيل :نيعُم نبا لاق .ةركب يبأ نب زيزعلا دبع نب راكب

 .هب سأب ال هنأ وجرآ ‹مهثيدح بتكي نيذلا

 . يوقب سيل : متاح وبأ لاقو «ةياور يف نيعم نبا هقّثوو هاو . دباعلا يفوكلا سينخ نب ريكب

 سيل ؛هب ساب ال هنأ وجرأ :يدع نبا لاقو ءتو دقو «كرابملا نبا هاكر . يناسارخلا فورعم نب ريكب

 .ًادج ركنملاب هثيدح

 ةفضفرل / fy FIV I ةفيعضلا» :- لاثملا ليبس ىلع رظنا .هبتك نم باتك ريغ يف خيشلا هدمتعا يذلا اذه )١(

 .[ش] cA IgE |g ١١970(. ° ¥ /5و ATT »00۹ /١1)«ةحيحصلا» و
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 ١ 1 ءاتلا .

 :متاح وبأ لاقو ءرظن هيف :يراخبلا لاقو تقف ريغ : هريغو يدع نبا لاق . .نسحلا نع حبجن نب مامت

 نيم نب ىيحي هقّنوو «؛ثيدحلا ٍبهاذ

 ءءاثلا

 رم 1 ا .ُلاَقَم هيفو «"هریغو يراخبلا هب جحا ؛قودَص .دباعلا 1 يركا دهن كيا

 :هریغو يالا لاقو هئيدح ناطقا ىبحي كرت .ةعيشلا ملاع ءينوکل فنا ديزي نب رباج

 1 !.ةقث يفعجلا ًارباج نأ اوُكُشَت الف ءيش يف متككش ام : عبكو لاقو «يروثلا نايفسو ةبعش ةقثوو "كورم

 قب يار :نابح نبا لاقو «ريمن نبا هبذك .يفوكلا «ةبلعت نب ب هّللا مْيَل يميتلا ريمع نب عيمج

 يدمر هل نوب تاع وبا زوو :كيدطلا

 .«امهيحيحص" يف هئيدح اجرخأو ,“ ةنابح ن نباو ةميزخ نبا ةقثوو ءَةَعْرَُز وبأ هفعض . .مّلس نب ةدانج

 عاجلا

 لاقو « ينيدملا نباو يبعشلا هك .نيعباتلا ءاملع ,رابك نم ؛روعألا ينادمهلا هّللا دبع نب ثراحلا

 نإ : :ميهاربإ نع روصنم لاقو «لطاب هنع هللا يضر يلع نع يوري ام ةا نأ ىَرَي نيريس نبا ناك :بويأ
 ةَ :ةرم لاقو ءسأب هب سيل :ةرم لاقو ؛فيعض :ةرم لاقف ؛نيعم نبا نع هيف فلتخاو ؛ مهنا ثراحلا

 ؛نابح نبا يأر هيف فلتخاو ؛يوقلاب سيل :هنغ يورو «هرمأ ىّوقو هب جتحاو «سأب هب سيل : يئاسنلا لاقو

 يف ادوعسم نبا نع هثيدح ؛ةحيحص» يف هل جرخأو «ثيدحلا يف ًايهاو عيشتلا يف ًايلاغ ثراحلا ناك :لاقف

 .سانلا ٍبَسْحأآو] سالا ضّرْفأو سانلا هَّقْفأ نم روعألا ثراحلا ناك :دواد يبأ نب ركب وبأ لاقو “ابرلا

  0١هو 47+ / 1 «ةفيعضلا» يف خيشلا هدمتعا يذلا اذه /  .)۲١١.[ش] ١

 هریغ هفعضو افلا" يف شت وه هركذ دقق «يراخبا ل ىو نارا )١١۸(: هةنملا مامت" يف - هللا همحر - خيشلا لاق )(

 : . ی :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق كلذلو «هظفح لبق نم

 : 'ء[ش] ۱١١(, /۲) «ءاورإلا» :رظناو

 را ow’ ۷s ITY Jog TE FAY / Ey Yo E Fy / 5) «ءاورإلا» يف خيشلا هررق يذلا اذه (۳)

 0 .[ش] .اهريغو )١8 ١ «عافدلا» و ؛(ةمدقملا / )١9 ؟ولعلا

 نع : يأ] هنع هقيثوت ذخأ نابح نبا نأكو» N / 415 /۳) اةفيعضلا» يف خيشلا لاق 1178 /۸) (هتاقثا يف همجرت )©

 اا ت تعشق: ور للا لأ ا یا ی ا ی او ميت نال :[ةميزخ نبا
 ١ .«امهنم دامتعالاب

 / ه) «لامكلا بيذهت» :رظناو .يزملاو يجاسلاو نييزارلا متاح يبأو ةعرز يبأو يراخبلا نع هفعض ركذ دق ناكو :تلق

 .[ش] ٠٠٠١(. / 1511-477 / 0) ًاضيأ «ةفيعضلا» و ء(٤۲۲ /۳۴) ياطلغمل «هلامكإ#“ و ٦
 .[ش] . ةرازإلا دجي مل نمل ليوارسلا» :لاق «يلع نع (۳۷۸۳) مقرب هل ىورو ؛«ناسحإلا -۴۳۲۵۲) مقرب 065
 شا . .(589: / ۲و 50٠ ؛184 / )١ ةةاكشملا» ىلع قيلعتلا : - ًالثم -رظنا . ةيلمعلا هتاقيبطت يف ًاديدش خيشلا هفَعضي 49
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 ديز نب دامح ناكو «يئاسنلاو متاح وبأو ةعرز وبأو نيعم نبا ةو . ةكم ليزن يرصبلا ريمع نب ثراحلا

 رفعجو ديَمح نع ىوري :مكاحلا لاقو «تاعوضوملا ءايشألا تابثألا نع يور :نابح نبا لاقو «هيلع ينْنُي

 . ةعوضوم ٌثيداحأ قداصلا

 لاقو «يوقلاب سيل : يئاسنلا لاقو ءهب جتحي ال :هريغو ينطقرادلا لاق . مالعألا دحأ َةاَطْرَأ نب جاجح

 وبأ لاقو «ءاوس يدنع قاحسإ نباو وهو :ناطقلا ىيحي لاقو ءسْلَدُي قودص وهو «يوقلاب سيل : نيعم نبا

 نم جرخي امب ملعأ دحأ يقب ام :يروثلا لاقو ءهظفحو هقدص يف بانر ال حلاص وهف انثدح لاق اذإ : متاح

 هل یورو ءظافحلا نم ناك :دمحأ لاقو «نايفس نم هثيدحل اندنع رهقأ ناك :ديز نب دامح لاقو ءهنم هسأر

 . ناظفاح امهنإف قاحسإ نباو ًةاَطْرَأ نب جاجحلا نع اوبتكا : ةبعش لاقو ءرخآب ًانورقم هحيحص» يف ملسم

 . “هب ساب ال هنأ وجرأ : يدع نبا لاقو فيعض . يعازخلا ةبيتق نب نسحلا

 يف نابح نبا هركذو «ملعأ اميف ملسم نب ديلولا ريغ هنع وري مل «ثيدحلا حليوص .بعصم نب مكحلا

 ."”ءىطخي :لاقو ءًاضيأ «ءافعضلا» يفو ىتاقتلا»

 َنّسَْحو «مهضعب هاَّنَمو «يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «كورتم :هريغو ينطقرادلا لاق .ريبج نب ميكح
 : الي

 . امهريغو نابح نباو «نيعَم نبا هقّلَوو «ءيشب سيل : ةعرز وبأ لاق . يقرلا عفان نب ميكح

 . يذمرتلا هل نّسَحو «هريغو ةعرز وبأ هيلو «لوهجم ثيدحلا ركنم : متاح وبأ لاق .دامحم يبأ نب ةزمح

 ءاخلا

 . يذمرتلا هل نّسَحو «متاح وبأ هقّنَوو «نيعم نبا هفعض «يعيش قودص . نامهط نب دلاخ

 :ينطقرادلا لاقو «ةقث ريغ :يئاسنلا لاق .يقشمدلا كلام يبأ نب نمحرلا دبع نب ديزي نب دلاخ

 . ةقث : يقشمدلا ةعرز وبأو حلاص نب دمحأ لاقو ءايتف بحاص : ميحد لاقو «فيعض

 سيل :متاح وبأ لاقو «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو «نيعم نبا هفّمّض . يعبضلا ةرم نب ليلخلا

 . حلاص خيش :ةعرز وبأ لاقو «كورتمب سيل : ّيدع نبا لاقو «يوقلاب

 ةلمهملا لادلا

 :يئاسنلا لاقو ٌريكاَتَم هثيداحأ :دمحأ لاقو ءامهريغو ينطقرادلاو متاح وبأ هفّعَض .حْمّسلا وبأ جارد

 نع هثيدح ححصو ءامهريغو ينيدملا نب يلعو نيعم نب ىيحي هقّنَوو «يوقلاب سيل :ًةرم لاقو «ثيدحلا ركنم

 .مهريغو « مكاحلاو ؛«امهيحيحص") يف نابح نباو ةميزخ نبا هب جتحاو ؛ٌيذمرتلا مثيهلا يبأ

 لاق «كلاه وه لب :لاق .هي سأب ال هنأ وجرأ :هيف يدع نبا لوق ييهذلا در» :(85 / ۳) «ةفيمضلا» يف خيشلا لاق )21١

 صخنو «مهولا ريثك : يليفعلا لاقو . ثيدحلا يهاو :يدزألا لاقو «فيعض : متاح وبأ لاقو «ثيدحلا كورتم : ينطقرادلا

 .[ش] .1كورتم» :( ل١ / 4) هنع هلوقب اهيف كلذ

 .[ش] .'لوهجم» ١47(: / ؟)'6ةفيعضلا» ىف هنع لاق )¥(

 .[ش] ۔ هبتك نم ريثك يف اذكو ءهفعض ررقو ( ٥ /) ؛ةفيعضلا» يف خيشلا هبقعتو «مكاحلا :لثم (۳)
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 ا ءاولا

 هقّتَرو ءرظن هيف :يراخبلا لاقو هبي ال ٌفيعض : ينطقرادلا لاق ی وک

 . امهريغو نيعم نباو ميحد

 8 :ذمحأ لاقو «ثيدحلا ركنُم :يراخبلا لاق . .يردخلا ديعس يبأ نب دخلا دبع نب حيبر

 :رامع نب هللا دبع نب دمحم لاقو «خيش : ةر وبأ لاقو ءهب ساب ال هنأ وجرأ : يدع نبا لاقو «فورعمب

e 
 . ةقن حیبر

 1 : )ريب ال بيرق مالک هيف تق . يرصبلا «رْبَج نب موثلك نب ةعيبر
 قف هثيدحا' - :جرخخأو «نابح نبا هقّئَوو «هریغ هنالأو «نیعَم نبا ِهفّعض .يطقسلا حيبص نب ءاجر

i ON PEE) 

 لاقؤ «فيعض : ةعرز وبأ لاقو «كورتم : يئاسنلا لاقو «ءيشب سيل :نيعم نبا لاق .دعس نب نيدْشر

 و «ثيدحلا حلاص هنأ وجرأ :ًاضيأ لاقو «قئاقرلا يف ساب هب هب سیلو «ىور نمع يلا ال :دمحأ

 : ."ئذمرتلا

 لع هعباتي ال هيوري ام ٌةَماَع :نيعم نبا لاقو ور : ينطقرادلا لأق .ينالقسعلا حارجلا نب دار

 «ريكانمب نايفس نع ْثَّدَح هنأ الإ «ةنس بحاص «هب سأب ال :دمحأ لاقو «يوقلاب سيل : يتاسنلا لاقو «سانلا

 ِْتَلَص اذإ, ثيدح ينعي - نايفس نع هئيدح يف طلغ امنإو ءهب سأب ال :هنعو «نومأم ةقث :نيعم نبا لاقو

 ٠ . هظفح ريع «قدصلا هلَحَم : متاح وبأ لاقو  ؛اهسمحب ةأرملا

 هقّتوو ا هريغو يئاسنلا لاقو «هب جتحي الو هثیدح ُبّتكي : !: متاح وبأ لاق . لنج نب حيد
 ميلا

 يازلا 1

 ناك : E «متاح وبأ هقّنَوو «ريكانم هثيداحأ :دمحأ لاقو «نيعم نبا هفّعَض . دئاف نب نابز

 : . مهتالُو ِلَدْعأ نم ناكو ءرصم ملاظَم ىلع

 هل رخو ءرخآب ًانورقم ملسم هل جر ٍبرخأو «نيعم نبا هقّنَوو «دواد وبأوأ ءدمحأ هفّمَض . .حلاص نب ةَعْمَر

 يف :«هجيحص" نم عضوم يف ةميزخ نبا لاقو «ماَرْهَو نب ةملس نع هّثيدح مكاحلاو (هحيحص» يف ةمْيَرْخ نبا
 000 . عضاوم ٰيف هنع تكسو ؟؛ءيش ةَعْمَر نم بلقلا

 نابح نباو مير نبا هب جتحاو ى .يزورملا يميمتلا دمحم نب ريهز

 .[ش] . ثيدح درف ملسم يف هلو «نيعم نبا هقثو :يجرزخلا لاق ()

 1 : .[ش] .(ناسحإلا-۳۷۱۰) مقرب (؟)

 مهعموأ «هقيعضت ىلع روهمجلا» : لاقو لعام هنإل هيف هح ال يذمرتلا نيسحتا :(4- ۸) «شهدلا ةلازإ» يف خيشلا لاق 0

 ريغ ٠ ظفحلا يسرع اند :يبهذلا لاق رسم هنال ليدعتلا ىلع مدقم حرجلاو هغ تر ةياور يف دج

 ١ .[ش] .هدمتعم

fo 



 «قدصلا هلحم : متاح وبأ لاقو ؛ةياور يف نيعم نبا هفّمّضو «يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «امهيحيحص» يف

 د قارملاب دج نم ركنا ای ةئيدحو «ءوس هظفح يفو

 لاقف ؛نابح نبا لوق هيف ضقانتو «يدع نبا هقّثَوو «هریغو نيعم نبا هفكَض . يريمنلا هللا دبع نب دايز

 .ءىطخي :لاقو ءًاضيأ ؛تاقثلا» يف هركذو ءهب جاجتحالا زوجي ال :« ءافعضلا» يف

 لاقو «يدع نباو «يئاسنلا هفَّمَض .اهيضاق يرصبلا :يراوخلا وبأ معلا يراوحلا نب ديز

 الو] هثيدح بتي فيعض :متاح وبأ لاقو «ءيش ال :ةرم لاقو «ةرم نيعم نبا لاق اذكو «حلاص : ينطقرادلا

 . [هب خّتحي

 نيسلا

 :يناجزوجلا لاقو «ثيدحلا ركنم :يئاسنلا لاق . سنأ نع دعس نب نانس :لاقيو - نانس نب دعس

 نبا هب جتحاو «هّئيذح ٰیذمرتلا نحو «هقيثوت دمحأ نع يورو «فيعض :ينطقرادلا لاقو «ةيهاو هثيداحأ

 د عضْوَم ام ريغ يف !هحيحص# يف ةميزخ
 ؛«فيعض :يئاسنلاو نيعم نبا لاقو «ثيدحلا ركنم :رهسم وبأ لاق .(ةَداَّتَق بحاص) ريشب نب ديعس

 :يدع نبا لاقو «ةنييع نباو ميحد هقّثَوو «قدصلا هلحم : متاح وبأ لاقو ؛هظفح يف نوملكتي : يراخبلا لاقو

 . ©قدصلا هيلع ٌبلاغلاو ًاسأب هيوري امب ىرأ ال

 وبأ لاقو «يذمرتلا هل حّحّصو ««تاقثلا» يف نابح نبا هركذ . يرصبلا جيرج نب هّللا دبع نب ديعس

 .لوهجم : متاح

 «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو «ثيدحلا كورتم :سالفلا لاق .لاقبلا دعس وبأ . ناَبْرْرَملا نب ديعس

 . )لدم قودص : ةعرز وبأ لاقو
0( 

 فيعض  يمخللا ىيحي نب ديعس

 ٌرابك هيلإ بهذ يذلا ليصفتلا هيف حجارلاف «هظفح لبق نم مهضعب هفعض نإو» ٠١ / ۳ «ةحيحصلا» يف خيشلا لاق )١(

 /0: ًاضيآ اهرظناو . "حيحص هنإف ؛ةرصبلا لهأ هنع ىور امو «ريكانم هنإف ؛ ماشلا لهأ هنع ىور ام» :يراخبلا لاقف ءانتمثأ

 /۳) ؛ءاورإلا» و ء(148 / ۳و )١ / ۳۱١ ۳٥١ 5٠١ «ةفيعضلاا و .(۳ ۲ / ۱) «ةاكشملا» و )1۷ / او ۳

 .[ش] .(6

 ۱۳١(. / او ٥٥۳ / ٤و ۳۷۲ / ۱) «ةحیحصلا» : رظنا . هب دهشتسي «فیعنض وه (۲)

 .[ش] .؛ةاره يضاق» : يجرزخلا لاق (۳)

 فيعضت (۸۷ / ۲) هيف ركذو ءاًاقلطم فیعض» :( ۲ / 5) «ءاورإلا» يف لاق لب « هتك نم ريثك يف روهشم هل خيشلا فيعضت )٤(

 .[ش] .هل روهمجلا

 «سلدم فيعضا» ١14(: / ۵) «ءاورإلا» و ١۸( / غو ۵۲۱ /۳) «ةفيعضلا» و ( ۹ / ٠)۳ ةحيحصلا" يف هنع خيشلا لاق )0(

 1 .[ش]

 جاجتحالا نم عنمي ال ريسي وه :تلق .«لاقم هيفو» :(۳۷۲ / ۳) «ةيارلا بصن» يف لاق» :(۸۷ / ۸) «ءاورإلا» يف لاق (1)

 . [ش) . ؛هثيدحب

f1 



 : : ينطقرادلا لاقو ءدعس نبا هفَكض ءروهشم ةقث .يريمحلا منايفس وبأ «یحی نب ديعس
 ٍإ .“'يوقلاب

 و ءقدصلا هلخم : متاح وبأ لاقو كاذب سيل : يقرا «َحلْيَوُص . يفوكلا نادعس'

 : .نومأم ةقث

 نب ةيواعم لاقو ٠ کنم نينأ نع نعام قاع ليزي نيل متاح بأ لاقو فش .ناَدْرَو نب ةملس

 : . هئيدح ٌيذمرتلا نحو ‹كاذب هثيدح سيل : یحی نع حلاص

 ع الادب عار ا هنا وعزا : يدع نبا لاقو «فيعض :دواد وبأ لاق .ماَرْهَو نب ةملَس

 . مكاحلاو

 e يراخبلا لاقو' «يوقلاب سيل : اقا قو .قدشألا ىسوم نب ناميلس

 | 7 .اكاحلا هل ححصو ؛يذيرتلا هل نحو فض . يبعكلا «ىنثملا وبأ ءديزي نب ناميلس

 اا ی نإ هي عضو ماقيل چ «يذمرتلا هل نّسَحو فض .سنأ نب ذاعم نب لهس

 ١ . “ت اقثلا» يف نابح نبا هركذو ءامهريغو

 . هريغو نیعم نبا هقئوو «هريغو يئاسنلا هفَّمض .راطعلا يرصبلا ميهاربإ نب یو

 دمحأ لاقو «ءيشب هثيدح سيل :نيعم نبا لاق .كَبَلْعَب يضاق يقشمدلا زيزعلا دبع نب ديوس

 متاح بأ لاقو تاقا نم برقي لال ين هلا ريختسأ نو : قابح نبا لاقو ؛كورتم : :ةياور يفو .فيعض
 ٩ يحد هوو هب ربتعي : : ينطقرادلا لاقو ؛نيل

 لاقو «ةقثب سيل :كلام نع رمع نب رشب ىورو «فيعض :نيعم نبا لاق .يندملا دعس نب ليبحرش
 ام ةماع يف :يدع نبا لاقو «نيل هيف :ةعرز وبأ لاقو «بثذ يبأ نبا همهّتاو «هب ربتعي فيعض .: ينطقرادلا

 يزاغملاب ملعأ دحأ نكي ملو یب ليبحرش ناك : ةنييع نبا لاقو «هب جتحي ال :دعس نبا لاقو «راكنإ هيوري

 . ثيدح ام ريغ '"!هحيحص" يف هل عرعر ااا اا با زكر دب

 .[ش] .9«بيرقتلا» يف امك ءطسو قودص» :(558 / ؛)ةةحيحصلا» يف )١(

 : .[ش] ,؟نسحلا ةبتر نع هثيدح لزتي ال مالك هيف» ٩۷۹(: / ۲) «ةحيحصلا» يف لاق قفز
 ' .[ش] . هنو نم لوق فّيزو ء(۱۸۷ 010١ /5) ؛ةفيعضلا" يف اذكو «هاو» :(477 /1) «ةاكشملا» يف لاق 21
 7 .[ش] ۳۲١(. / ٤و ۳۳۹ /۲) :اهرظناو .«هنع ناب ةياور ريغ يف هب ساب ال» )1 / 1) «ةحْيحصلا» ىف لاق )£(
 هذه يف نيعم نباف ؟هقعضي ىيحي تعمس :دواد وبأ لاق دقف «بارصلا ىلإ برقأ ناكل «ةياور يف نيعم نبا هقثوو" : لاق ول )0(

 ا قوما !هنعا (۸1 / 0) اهيفو )١ / 0٥5٤(. «ةحيحصلا يف اذك .«لربقلاب ٌنلوأ يهف ءروهمجلا عم يقتلي ةياورلا

 : : .[ش] .؛طالغأ هل ظفحلا
 :.[شآ] :اهريغو ٤ / هو ۳۹۲ 01511 / 1و ۲۲۲ /3) «ةفيعضلا# ء(١۷ / ۸) ةءاورإلا» :رظنا .ًاديدش خيشلا هفعضي (1)

 1 o46 TEN PTFE) »460 كمل »1114 +1114 19-01114421) «(ناسحإلا» :يف اهرظنا )۷
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 نب هّللا دبع نب كيرش وه :نيعم نبا لاقو ءناطقلا ىبحي هَمَض : يضاقلا يفوكلا هللا دبع نب كيرش

 ملعأ وه :كرابملا نبا لاقو ءهب ساب ال :يئاسنلا لاقو .ءنيسحلا لتاق هّدَج ناك «يعخنلاسنأ نب نانس

 ا ا حلاص نب ةيواعم لاقو «هريغو نيعم نبا همَّثوو «يروثلا نم نييفوكلا ثيدحب

 ©”'هيدح ُئذمرتلا َنَسَحَو «تاّعباتملا يف ملسم هل جرخأو ءًاثدحم ًاقوُدَص القاع ناك

 نبا لاقو «هب ٌدتعأ ملف ًارهش تيقل :ةبعش نع ةبابش لاقو «هوكرت :نوع نبا لاق . بشوح نب رهش

 لاقو «هب جتحي الو «ريبزلا يبأ نودب سيل : متاح وبأ لاقو «هئيدحب ُنّيدتي الو هثيدحب دتعي ال نمم رهش : يدع

 « مهضعب هيف نمط ةقث رهش : ةبيش نب بوقعي لاقو «هب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو «يوقلاب سيل :هريغو يئاسنلا

 "دحاو ريغ هب ٌجتحاو «ًانورقم ملسم هل یورو يِوَسْفلاو يلجعلاو لبنح نب دمحأو نيعم نبا هقثوو

 داصلا

 سيلو هثيدح بتكي :يلجعلا لاقو ءامهريغو يئاسنلاو نيعم نبا هْفَّعَض .رضخألا يبأ نب حلاص

 هنّيَلو «هب ربتعيو هب لدتسي :دمحأ لاقو ؛مهثيدح بتكي نيذلا ءافعضلا نم وه :يدع نبا لاقو «يوقلاب

 . يراخبلا

 يِوْرَي :نابح نبا لاقو «ًاليدعت الو ًاحْرَج هيف ركذي ملو «متاح وبأ هركذ .يلجبلا دمحم نب حابص
 . "ةقث يفوك دمحم نب حابص : يلجعلا دمحأ لاقو «تاعوضوملا

 :ةعرز وبأ لاقو «ينطقرادلاو يئاسنلاو ريمن نباو يراخبلاو دمحأ هفعض . نيمّلا هللا دبع نب ةقَدَص

 وبأو “ميحد هقَّوو «برقآ فعضلا ىلإ وهو ديل عيا ال امس راج رکا ٦ يدع نبا لاقو «ًانيل ًايردق ناك

 . يرصملا حلاص نب دمحأو متاح

 سیلو ءهثيدح بتكي : متاح وبأ لاقو ءامهريغو يئاسنلاو نيعم نبا هفعض - يقيقّدلا ىسوم نب ةقدص

 . ميهاربإ نب ملسم هقّنَوو «يوقلاب

 داضلا

 :يراخبلا لاقو «ةقثب سيل يااا انو هدي وبلا :نيعم نبا لاق . يكولمألا ةرْمُح نب كاحضلا

 . يذمرتلا هل نكح ؛ةتاقثلا» يف نابح نبا هركذو «لوهجم ثيدحلا ركنم

 .[ش] . . هتاجيرخت يف اذه ىلع خيشلا ىرج ؛دهاوشلا يف ديجو «هظفح ءوسل فيعض وه (1)

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (۲)

(r)[ش] .(6 0 / 1) «ةاكشملا» و ٤١١( / 1) ؛يراخبلا رصتخم» يف هفعض ررقو ؛(14) ؛مارملا ةباغ» يف امك «نابح نبا هيف طرفأ . 

 اذإف .هب سأب ال ؟ ةثلاثلاو . فيعض «ثيدحلا برطضم : ةيناثلاو .قيثوتلا : ىلوألا :تاياور ثالث هيف هنع اوركذ ًاميحد نإ (4)

 ىلع مّدقم حرجلاو «ةحراج يهو اميس الو «بجاولا وه نيرخآلا ةمثألا لاوقأ اهنم قفاو امب ذخالاف ءهنع ةياورلا تفلتخا

 .[ش] .(184 / )٤ ؛ةفيعضلا# يف خيشلا هلاق . ثيدحلا برطضم : هسفن ميحد لوقب رّسفم حرج وه مث «ليدعتلا

 ىضم ام رظناو )٤ / ١44(. "ةحيحصلا» يف اذك «هب داهشتسالا نم عنمي ال فعض هيفو «يذمرتلا هل نّسح دقو هيف فلتخم )2(

 : .[ش] )٠-5068(. مقرب



 : ءاطلا
 1 . "3هحيحص» يف هل جرخآو «نابح نبا هَقّنُوو ركب ام هل : يدزألا لاق , شارخ نب ةحلط

 000 :نابح نبا هوو «هب جتحي ال : ٰينطقرادلا لاق ,دمحم نب قيلط

 . نابح نبا هَقَّنَوو «ينطقرادلا هفّمْض ,ناملس نب بيط

 نيعلا 0302000
 تدجو ام: ؛ ناطقلا ىبحي لاق ؛ةعبسلا ءارقلا دحأ يفوكلا - دوجنلا يبأ نب ب مصاع وهو ةلّدْهَب نب مصاغ

 ظفح يف: ؛ينطقرإدلا لاقو «ظفاحب سيل مصاع : :يئاسنلا لاقو ءظفحلا ءيدر هتدجو الإ مصاع همسا ًالجر
 هنأ الإ ةقث : دعس نبا لاقو «ةقث :دمحأو ةعرز وبأ لاقو ءةقث لاقي نأ هلحم سيل : : متاح وبأ لاقو «ءيش مصاع

 ْ . ملعأ هللاو ءْنَسَح هثيدحو «ًانورقم ملسمو يزاخبلا هل یورو «هثيدح يف أطخلا زيثك
 هركذ نع:ىهني ةنبيع نبا ناكو «ةقثب سيل : يئاسنلا لاقو «فيعض : :نيغم نبا لاق ”يلثدلا.ريثك نب دابع

 دقفي ملف نينس ثالث دعب هربق نم جرخأ «ةقث اندنع ناك : يلم ربا لاقر «رظن هيف : يراخبلا لاقو «ريخب الإ
 : . تاريعش الإ هنم

 ناك : نابح نبا لاقو ءيشب سيل : :نيعم نبا لاقو «يتئانللاو يالا فم .يجانلا روضنم نب دابع

 E وبأ لاقو «بتكي نكلو يوقلاب هثيدح سيل : ىي نع سابع یورو «ردقلا ىلإ ةيعاد

 1 .ثيدح ام ريغ يذمرتلا هل نّسَحو « هثيدح

 ا ةيدحأ نم : يدع نبا لاقو ءًاقساف ناك يزارلا : ديمح نب دمحم لاقأ .يزارلا رفعج يبأ نب هللا دبع '

 : : .نابح نباو ةغرز وبأو متاح وبأ هقّثَوو «هيلع عاتي ال

 ا ناسا كيسا فاطم .هلاومأ ىلع دعس نب ثيللا بتاك (حلاص وبأ ؛حلاض نب هللا دبع 1
 ريكب نب.ىيحي ءةقثب سيل : يئاسنلا لاقو «ثيدحلا يف بذي يدنع وهو «همنَوُي نيعم نبا ناك : :ةرّرَج حلاص
 ثيللا ىلع بتكلا هذه أرق نوكي نأ هلاوحأ لأ :لوقي نيعم نبا تحمس : متاح وبأ لاقو «هنم انيلإ ٌبحأ
 نب كلملا نبع لاقو ءٍةَرَحأب دسف مث ًاكسامتم هرمأ لوأ ناك : لوقي لبنح نب دمحأ تعمسو :لاق ؛هل اهزاجأو
 ميقتسم دنع وه : : يدع نبا لاقو «تملع ام.نيمأ قودص : متاح وب بأ لاقو «نومأم ةقث :ثيللا نب بيعش

 تعقو امنإ ءًاقودص هسفن يف ناك : نابح نبا لاقو هدمعتي الو طَلَغ هنوتمو هديئاسأ يف عقي هنأ الإ «ثيذحلا

 عض ناكو ةواَدَع هنيبو هنیب ناك راج هل ناک : :لوقي ةميزخ نبا تبعمسف ؟هل راج لبق نم هثيذح يف ريكانملا
 هال يوجب «هبتك نيب هراد يف هيمريو هللا دبع طخ هبْشُي طخب :هبتكيو حلاص يبأ خيش ىلع ٌتيدحلا

 : . هحيحص» يف يراخبلا هنع ىور دقو « هب ثدحتيف «هطخ

 يئاسنا هفعَضو ؛ثيدحلا ركن ١ يراخبلا لاقو «ءيشب سيل : ىيحي لاق يثيللا زيزعلا دبع نب هللا دبع :

 . روصنم نب ديعسو كلام هقيوو «يوقلاب سيل : ةعرز وبأ لاقو « متاح وبأو

 ش1.( ۷۲ 1۰£ 150 «ناسحإلا» :رظنا )1( 
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 ۳ : يناس سيل قودص : متاح وبأ لاقو «فيعض :ىئاسنلاو دواد وبأ لاق . نابْنقلا سابع نب شايع نب هللا دبع

 : يئاسنلا لاقو «فيعض : متاح وبأ لاقو «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق .يزورملا ناسيك نب هّللا دبع

 .«هحیحص) يف هل جرخأو «نابح نبا هقّثَوو «يوقلاب سيل

 لاقو «فيعض :يئاسنلا لاقو هب جتحي ال : ةعرز وبأو نيعم نبا لاق .(رصم ملاع) .ةَعيِهَل نب هللا دبع

 لبق فيعض وه : نيعم نبا لاقو «كرابملا نبا عامس الإ ةعيهل نبا ثيدح نم هتعمس ءيشب ٌدتعأ ام : يدهم نبا

 نب ديز لاقو «ةعيهل نب هللا دبع  هّللاو  رابلا قداصلا ينثدح : بهو نبا لاقو ءاهقارتحا دعبو هبتك قرتحت نأ

 نبا توم ترضح :ةبيتق لاقو ؛عورفلا اندنعو لوصألا ةعيهل نبا دنع ناك :لوقي نايفس تعمس :بابحلا

 هطبضو هثيدح ةرثك يف رصمب ةعيهل نبا لثم ناك نم :دمحأ لاقو «هلثم َفّلخ ام :لوقي ثيللا تعمسف ةعيهل

 . "ةعيهل نبا الإ رصم ثدحم ناك ام :لوقي دمحأ تعمس :دواد وبأ لاقو ؟هناقتإو

 وبأ لاقو هب جتحأ ال : ةميزخ نبا لاقو «نيعم نبا هفّعض .بلاط يبأ نب ليقع نب دمحم نب هّللا دبع
 ر

 قاحسإو دمحأ هب جتحاو «هظفح ليق نم هيف مُلُكُت ءقودص :يذمرتلا لاقو «ثيدحلا نيل :هريغو متاح

 . ”ههريغو يديمحلاو

 نبا هقئوو ‹يوقب سيل :ةعرز وبأو متاح وبأ لاقو «فيعض . يكملا يموزخملا لمؤملا نب هللا دبع

 . امهریغو نابح نباو ةميزخ نبا هل حّحّصو «ةقث :دعس نبا لاقو « ةياور يف هفعضو «نيتياور يف نيعم

 ۲۸١( / 5) ةيرينملا يفو .(۳۲۷ ۳۲١ /۳) ؟ءاورإلا» يف هلاق . فعض هيفو ( ٤ / ۲) ؛تاقثلا» يف نابح نبا هدروأ ' )١(

 يذلا ناسيك نباف ؛(ملسم) فذح هباوص ءأطخ اذهو «٤٠هحيحص)» يف ملسم هل جرخأو» :(748 / 5) نيدلا يبحم ةعبطو

 / )١ / ۳۸٤ «ملسم حيحص لاجر# : يف مجرتم وهو .ءاطع نتخ ءركب يبأ تنب ءامسأ ىلوم كاذ ءاذه ريغ ملسم هل جرخأ

 نبا هل جرخأو ءدواد يبأ لاجر نم اذه يزورملاو «(441 - ٤۷۹ / ۱۵) «لامكلا بيذهت» يف يزملا امهنيب قرفو .6

 .[ش] .(«ناسحإلا» 2115:4707 ۲1۸4٩ ء۲155 )31١١51١, نابح

 لزني ال ءدهاوشلاو تاعباتملا يف هئيدح نأ هيف كش ال يذلاو» :«بابلجلا» يف لاقو ءهظفح ءوسل هفيعضت ىلع خيشلا ىشم (۲)

 نم نيققحملا دنع ةلدابعلا ةياور نأل ءةحيحص ةعيهل نبا ةياور نكلو» :(40) الكي يبنلا ةجح» يف لاقو ء«نسحلا ةبتر نع

 قيقحتلا )١47(: «ةميزخ نبا حيحص# ىلع هقيلعت يف لاقو بهو نباو ؛ءىرقملاو «كرابملا نبا مهو «كلذك ةمئألا

 .؟ةلدابعلا دحأ هنع يوارلا ناك اذإ ثيدحلا حيحص هنأ يضتقي يملعلا

 / )١ «ءاورإلا» و ء(٤١۲٤ ؛ 775 / ؟) ةفيعضلا» و ۳٤۳ ۳۷٦ ٤۳۲(« ۳۰۹ 75 ء۲۹۲) :ىلع هنم هقيلعت رظناو

 58441١4(. /1)«ةحيحصلا» و ء.( 18031١١-181 /هو 0 لالا 54و١٠ 1١-4 / "وأم

 ط 118/045 /١ق / او 168 / ۲۸۹ / ۱ ق / ۱) ؛ةحيحصلا» : يف هارت امك ؛ديعس نب ةبيتق ةرخأب مهب قحلأو

 . (فراعملا

  (r)؛ءاورإلا» يف هلاق .نسحلا ةبتر نع هثيدح هب لزني ال مالك هيف )5 /  "0١هيف هوحنو )١ /  5١هو / 1 ۲٤۸و / ۱۲۲(«

 "و 044 / ۲) «ةحيحصلا» يفو / ٤٥۷ 1۸۲ ء44 / هو 548 / 4و ٤٤۳ 7و / £74 ٠٠١١(. و الضعيفة٠

 )۳٤ /0(ء .[ش] .(۲) 'زئانجلا ماكحأ» و `

 )٤( :هلوقب هتمجرت ظفاحلا متح دقو «هسفن يف هل ةمهت ال ؛هظفح لبق نم وه امنإ هفَعض نم فيعضت نأ ودبيو ءدحاو ريغ هقثو =

1١6 



 ير نم نر قر اا ر داع قرات . ىليل وبأ «ةريم نب هللا دبع

 نع هيفا .:ةرم لاقو هب جتحي ال : متاح وبأ لاق . ٠ (بشوح نب رهش بحاص) ِماَرْهَب نب ديمجلا دبع:

 :٠ .""المهريغو دواد وبأو نيعم نبا هقثوو ؛ةبراقم رهش نع هثيداحأ : دمحأ لاقو ؛حاحنص رهش 00

 باو دمحأ هثووأ يوقلاب سی :يئاسنلا لاقو «ميَحُد هفَعَض . :نيرتنلا يا نب يسوي دعم
 . متاح

eوبأ لاقو ؛نیعم نبا هقثوو «ينطقرادلاو ةغرزوبأو ينيدملا نبا هفت . .يلالهلا نيسخلا نب  
 )يش : : متاح

 هل ي ا ا ا «رظن هيف :يراخبلا لاق ا ا نيو دب

 e 1 . يذمرتلا هل نحو «كاذي ثيدحلا يف وه سيلو «ريكانم

 ' نباو ميحدو متاح وبأو ينيدملا نبا:هقثو «ردقلاب َيِمُر قودص . يقشمدلا نابت نب تباث نب نمحرلا دبع
 ححّصو ؛يوقلاب سيل : :يئاسنلا لاقو «ريكانم هثيداحأ : ديما لامر نودع يرتكب عر تاتو « نيعم

 «,ريغو يذمرتلا هل

 ؛ يراخبلا يلو «ناطقلا ىبحي هفّضو «هب جتحي ال :متاح وبأ لاق . يملسألا ةلمرح نب نمحرلا دبع

 أ .ًاركنم ًاثيدح هل ر مل : يدع نبا لاقو «ساأب هب سيل : يئاسنلا لاقو «نيعم نبا هَقّنَوو

 نيا لاقو :يش ةتع يورن ال نحن «ءيشب سيل : دمحأ لاق . . يقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع

 هركذي ملو ءرظن .هلاق اميفو «بولصملا ديعس نب دمحم نع سلي تاقثلا نع تاعوضوملا يوري :نابح
 «يؤقلاب سيل : ينطقرادلا لاقو «ثيدحلا براقم وه :لوقيو هرمأ يومي ناكو ««ءافعضلا باتك» يف يراخبلا

 هلثمفا «كلذإ تقرع اذإف ««هتلادع طقست ةحرج هل انملعام ءظفحلا ءيس وها :- يبهذلا :ينعي هتظأ  هللادبع وبأ لاقو =
 1 .[شآ ٤( /8) «ٌةحيحصلا» يف ف خيشلا هلاق . هب دهشتسي

 .[شآ ۲٦ / 5) ؛ةفيعضلا9 و (۲۹۹) ةنجلا لالظ» يف خيشلا هذمتعا يذلا اذه 0(

 :رظناو ؛هظفح لبق نم فعضلا ضب يلا : ا ل ؛(مالک هیف» :(۲۳۰ / ) «ءاورإلا» يف لاق (۲)

 .[ش] .(۷۳ / هو ۲۳۸ / )٤ «ةفيعضلا»

 0 8 /) ةةحيحصلا» : :رظناو . فيش هانم عار : ۲۲۳٤( - 9477) ىلع انه هقيلعت يف - هللا همحر  خيشلا لاق (۳)
 .[ش] )٤ / 1١١(. ؛ةفيعضلا» و

 لاقو | OFT 1o "/ 0 نابح نبا لاق امك ءذرفنا اذإ هب جاجتحالا ذح نع جرج ىتج ءىطخي ناك هنأل ءررهمجلا هفعض )٤(

 / ۲0 ةةفيعضلا» يف هلق .هب هدرفت عم ؛نيعم نبا قيثوت ىلع مّدقم «رّسفم حرج اذهؤ ؛ريكانمب ثّدحي فيعض :يجاسلا

 : .[ش] ١(.

 وهامثإو ءكلش الب E فيض وو 56 نب نمحرلادبع) خسنلا رثكأ يف» :(۲۳۲ ق) «ةلاجعلا» يف يجانلا لاق (0)

 .«لبح نب ذمحأ مامإلا نبا وهو ؛هللادبع

 .[ش] .01070 :7118) «لاجرلا ةفرعمو للعلا» يف همالكو : تلق

 المحلل از اهرظناد .(957 / )١ «ةحيحصلا» يف اذك .فلاخي مل اذإ ثيدحلا نسح هنأ ررقتملاو ءهيف فلتخم 0

 .[ش] ۽ ۲٠۲(! / هو ۲۷۱ / ؟) «ةفيعضلا# و



 ركب يبأ نم ّيلإ ُبَحأ وه «فّمُض دقو ءسأب هب سيل :نيعم نب ىبحي نع سابع یورو «ديعس نبا ىبحي هقّئَوو
 دبعب ينعي  ؟هب جتحتأ :حلاص نب دمحأل تلق :دواد وبأ لاقو ءسأب هب سيل :يئاسنلا لاقو «ميرم يبأ نب

 . عن :لاق دايز نب نمحرلا

 الو هثيدح بتكي :متاح وبأ لاقو «دواد وبأ هفَّمَض ءحلْيَوُص .نوجلا يبأ نب ناميلس نب نمحرلا دبع

 “يدع نباو نابح نباو ميحد هقّوو هب جتحي

 : يزارلا متاح وبأ لاقو «ريكانم هدنع :يراخبلا لاقو «يئاسنلا هفعض . يندم «ءاطع نب نمحرلا دبع

 : "كانه نم لوحت :لاقف ««ءافعضلا باتك» يف يراخبلا هّلَخْدَأ :هل ليق «خيش

 .«*”لاقم هيفو «ةقث .ءارغم نب نمحرلا دبع
 «هب جتحي الو هثيدح بتكي : متاح وبأ لاقو «نيعم نب ىبحي هفعض .موحرم وبأ نوميم نب ميحرلا دبع

 «مكاحلاو «ةميزخ نباو وه ًاضيأ اهححصو ءذاعم نب لهس نع هتياور يذمرتلا نسخو «مهضعب هاّوقو
 ١ و

 .ًاحرج هيف َرأ مل ءهب سأب ال . لضفلا نب دمصلا دبع

 ؤبأ لاقو ءًادج ثيدحلا ركنم «كرتلا قحتسي :نابح نبا لاق .داّور يبأ نب زيزعلا دبع نب ديجملا دبع

 ٌتيداحأ ةسمخ هل فرعن ال «فالتخالا ضعب هثيدح يف :يراخبلا لاقو «هثيدح بتكي «يوقلاب سيل : متاح

 ٩ مهریغو «دواد وبأو ؛دمحأو ؛نيعم نب ىبحي هقّلَوو «هب دتعيو هب جتحي ال : ينطقرادلا لاقو «حاحص

 اذإو «تابثألا نع تاعوضوملا يوري :نابح نبا لاقو «ءيشب سيل : نيعم نبا لاق .رخر نب هللا ديبع

 نب مساقلاو ءديزي نب يلعو هللا ديبع دانسإ يف عمتجا اذإو «تاماّطلاب ىتأ ديزي ن يلع نع ىور

 ةعازاوبأ لاقو «يوقلإب سيل : ينطقرادلا لاقو «مهيديأ تلمع امم الإ ثيدحلا كلذ نكي مل ؛نمحرلا دبع

 . مساقلا نع ديزي نب يلع نع هل ثيدح ام ريغ يذمرتلا نحو «هب سأب ال : يئاسنلا لاقو .قودص : يزارلا

 «(ركاش دمحأ :ديري) نيرصاعملا ءالضف ضعب هقيثوت ىلإ بهذ دقو» :لاقو «هتاجيرخت رئاس يف هفيعضت ىلع خيشلا ىشم )١(

 ءانه نيب وهو «(حرجلا ببس نيت اذإ «ليدعتلا ىلع مّدقم حرجلا) ةدعاق نع هنم لوهذ كلذو !حيحص هثيدح نأ ىلإ بهذو

 :[ش] )١ / ١١4(. «ةفيعضلا# يف اذك . «ظفحلا ءوس وهو

 .[ش] .(148 ء٤٤۲) ؛ةنملا مامت» ء(١١۲ / ؟) ةءاورإلا# :هنع رظنا (۲)

 ًاضيأ هيفو 0705 / ه) «ةحيحصلا# يف اذك «؟نيل هيف قودص» :؟بيرقتلا» يف ظفاحلا لوق هب رعشي امك «هيف فعض ىلع ةقث )۳(

 .[ش] .ةرضي ال ريسي مالك هيف» :(۳۸۲ / )٥

 ۔[ش] .(444 /۱) «ةاکشملا» و ء(۴۲۳ ۰۲٤۶ / هر ۳۸۰ /۲) ؛ةحيحصلا» يف اذك «شمعألا نع هثيدح يف ملكت «قودص (4)
 يفو «(۳۳۸ / ۲) ؛ةحيحصلا» يف اذك . ثيدحلا نسح وهف «؟ءاورإلا» يف هتنّيب امك «هثيدح يف رضي ال مالكلا ضعب هيف (0)

 نآل ؛باوصلا ىلإ برقآ لوألا لغلو ءاهقيعضتو ةةيدح نيت نيب رظنلا ددرتي هلئمف# ؛ :هنع مالك دعب (18 / ۷) «ءاورإلا»

 .[ش] . «ملعآ هللاو «هفعض ببسااونيبي ملو «هورشفی مله هوفعض نيذلا

 051١. / ۷و ١0/4 / ۲) «ءاررإلا» يف اذك «فلاخي مل اذإ هللا ءاش نإ - ثيدحلا نسح هلثمو ءهظفُح لبق نم فعض هيف (1)

 .[ش]
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 :دمحأ لاقو «ريكانم هثيداحأ :دواد وبأ لاقو «فيعض :نيعم نبا لاق أ. حالا دايز يبأ نب هللا ديبع

 e رمت يرئابو ARN سرعت ماع رَ لاقو ؛ةقثب سيل

 :"هظعألا هّللا مسا يف هثيدح يذمرتلا حّحَص صو ؛كاذب سيل ًاطَسَر نأك :ديعس نب ىبحي لاقو ءًاركدم ًائيش

 نبا لاقو «ريكانم؛هدنع :يراخبلا لاقو «يئاسنلا هفَكَض . يكنَعلا «بينملا وبأ ؛هّللا دبع نب هللا ديبع

 E ا لاقو ا يركع وعم يدع نبا لاقو ؛تابولقملاب تاقثلا نع درفني :نابح

 .©"!ريغو نيعم نبا هوو

 :ءريغو نيعم نبا ههوو هب جتحيال : يزارلا متاح وبأ لاق. عفار يبأ نب يلع نب هّللا ديبع

 قيا: اقو «ينطقزادلاو نيعم نبا هفكضو «ثيدحلا كورتم :يدزآلا لاق .راطعلا قاحسإ نب ديبع

 «؟!هريغو نابح نبا ههوو «يزارلا متاح وب بأ هيضرو «ريكانم هدنع : يراخبلا لاقو «ركنم هثيدح ةماع : يدع

 نابح نبا هَقَّوو «ثيدحلا حلاص : متاح وبأ لاقو «يوقلاب سيل فيعنغ :دمحأ لاق . ديمح نب ةبتع

 ش 1 .هريغو

 لاقو مهزيغو «ينطقرادلاو «نيعم نب ىبحيو ؛ملسم هفعض . ا مانت أ و نانتم

 . ميحد هقّلَوو « هثيدح بتكي : : متاح وبأ

 هدمخأ هقّنَوو كاذب سيل : متاح ؤبأ لاقو «كلام هْدَمْحَي مل : يراخبلا لاف . يموزخملا دلاخ نب فاطَع

 : : .؟9نيعم نباو

 عمس ْنَم يلا لبر مد ةقث :دمحأ لاقو ءهب جتحياال : اا يفقنلا ديزي نب بئاسلا نب ءاَّطع

 «ريغت هنكل ميدقلا هثيدح يف ةقث :يئاسنلا لاقو «ءيشب نكي مل ًاثيدحب هنن عمس نمو «ًاحيحص ناك ًاميدق هنم

 «مكاحلاو .نابح نباو ؛ةميزخ نباو ؛يذمرتلا هثيدح حصو «ةديج هنج ديز نب دامحو يروثلاو ةبعش ةياورو

 ٠ ب . مهريغو

 .( 385 ۲٣۸ / هو ۵۰ / ۲) ةةنيعضلا» :رظناو .(557) !مارملا ةياغ» و.( ٣ «ءهاورإلا يق امك ؛يوقب سيل (1)
 .[ش]

 /00 ةحيخصلا» يفلذك . تاقثلا قفاو اذإ ثيدحلا حيحص «فلاخي مل اذإ ثيدحلا نسح هنأ هيف مهفالخ نم صخلتي يذلا قفز

 : .[ش] .( 108

 شالا قيثوتلا الإ هيف ۳۷ - ۳۷۷ / ؟) ؟ةحيحصلا» يف خيشلا ركذي ملو . نابح نباو متاح يبأ : لثم 9

 )٤( اهيف ىرج هيلعو ء(۲۸۲ /1) «ةحيحصلا» يف اذك ءروهمجلا هفعض ) 784 /۳و٤ /  .)۳۷۷ ۱٠۰.[ش] :

 خيشلا ىرجز +070 /۳) ةفيعضلا# يف اذك . هثيدح نّسحي نمم وه لب ؛هئيدح ححضي نمم سيل هنأ اهب دصقي ةرابعلا هذه )0(

 .؟ماهوآ هل قردص» :«بيرقتلا» يف ام ىلع هبتك يف

 ا ۳٠۴۳ ٠٠٠١( ٠ /۳) هةفيعضلا# و .(410/ / ؟) «ةحيحصلا» و «(۷۸ / و ۳۷ / )٩ «ءاورإلا» :رظنا : 

 : '.[ش] . كلذ الإ هيف ركذي ملو «(114 / هو ۳۳۷ / )١ ؛ةفيعضلا# و (118 / )١ ؛ةحيحصلا# يف هفعض (5)

 اهرظناو ۹٤۸(. / 5) ؛ةحيحصلا» يف اذك .«مهي قودصا : :هلوقب ظفاحلا كلذ ىلإ راشأ امك ءهظفح لبق نم هيف اوملكت دق )¥(
 .[ش] . 0۲ /۷و ۲۹۵ / ۱) ؟ءاورإلا» و ء(0۹۸ ۲۵۷ /۳) هةفيعضلا» و ۳۳٣(« / هو ۳۹۴ / ۲)ًاضبآ

 م١10



 ؛طابسأ نب فسوي هبشي ًاحلاص ًاخيش ناك : متاح وبأ لاقو «دواد وبأ هفعض . فافخلا ملسم نب ءاَطَع

 .'هریغو عيكو هقّنوو ؛ هثيدح تيثي الف هبتك َنَفَذ ناكو

 ؛هثيدح بتكي فيعض : متاح وبأ لاقو «ثيدحلا فيعض :هريغو دمحأ لاق .يفوعلا دعس نب ةيطع

 :لاقو ««هحيحص» يف ةميزخ ْنبا هثيدح جرخأو «ثيدح ام َريغ يذمرتلا هل نحو «هريغو نيعم نبا هرو

 .ءيش ةيطع نم بلقلا يف

 ءامهريغو دمحأو ةنيبع نبا هفّمضو «هب جتحي ال :متاح وبأو يراخبلا لاق . ناعذُج نب ديز نب يلع

 «يوقلاب سيلو ميسي ناك : يلجعلا دمحأ لاقو «يوقلا كاذب سيل :هنع يورو «ءيشب سيل : یحی نع يورو

 ريغ هل نحو «مالسلا يف اثيدح هل ححصو «َقوُدَص : يذمرتلا لاقو «نيل هيف يدنع لازي ال :ينطقرادلا لاقو

 ."7ثيدح ام

 ؛ ةظوفحم ريغ هثيداحأ : يدع نبا لاقو ءرظن هيف : يراخبلا لاق «ثيدحلا نيل . يلهابلا ةدعسم نب يلع

 نبا لاقو «هب سأب ال : متاح وبأ لاقو «يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «هب درفنا امب جتحي ال :نابح نبا لاقو

 .لاص : نيعم

 سيل :ةعرز وبأ لاقو «ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاقو ؛كورتم : ينطقرادلا لاق . يناهلألا ديزي نب يلع

 . نابح نباو دمحأ هقّئَوو «يوقب

 لاقو ؛ةقث :ىيحي نع نامثع ىورو «متاح وبأو ةعرز وبأو نيعم نبا هفَكض . يبضلا فيس نب رامع

 . ةنس بحاص دبعتم تبث ةقث وه : يلجعلا دمحأ

 :هب سأب ال :يلجعلا لاقو «نيل : ةعرز وبأ لاقو ؛روهمجلا هفّعَّض . يماميلا دشار نب رمع

 .لوهجم وه :مهضعب لاقو ءامهريغو نابح نباو متاح يبأ نبا هنو . ةبيش يبأ نب رمع

 هثيدح رثكأ نكل «سأب هب سيل :دمحأ لاقو «يئاسنلاو نيعم نبا هفّمَض .ةرْفُغ ىلوم هللا دبع نب رمع
 ."7ثيدحلا ريثك ةقث : دعس نبا لاقو «ليسارم

 لاق» )۷٥(: ؟لئامشلا رصتخم» يفو ؛؟فيعض» :(۷۳) ؛ةنجلا لالظ» يفو ؛«ظفحلا »يس 7 / ۲) ؛ةحيحصلا » يف )%9

 .[ش] . ؟«اريثك ءيطخي قردص :«بيرقتلا» يف ظفاحلا

 ط - ۱۸ - ٩ / ۱) «ةفيعضلا» و )۹٤ _ ٩۸( ٩لسوتلا» يف هيلع مالكلا خيشلا ضاقأو .(۲۳۹۷) «ةميزخ نبا حیحص» (۲)

 .[ش)] . هفيعضت ىلع هتاجیرّخت يف جردو «(فراعملا

(r)ال ؛ظفحلا ءوس ببسب فعض هنكلو ««بيرقتلا» يف ظفاحلا مزج هبو «فيعض هنأ حجرألاو ءاوفلتخا ءاملعلا نأ هيف باوصلا  

 .[ش] .(۳۲۲ / ۱) «ةحيحصلا" يف هلاق . عبوت اذإ ححصي وأ هثيدح نّسحي هلثمف ؛هسفن يف ةمهت

 هل قودص" :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق» :(85؟ / 5) (ةحيحصلا# يفو «هيف فلتخم» :(544 / 0) «ةفيعضلا» يف لاق )٤(

 .[ش] .«ةجح رهف مهو هنأ تبثي مل امف ؛ماهوأ نم دحأ ولخي ال ذإ هللا ءاش نإ - ثيدحلا نسح وهف» :لاق ءة«ماهوأ

 .[ش] .هبتك يف ثوبثم روهشم هل خیشلا فيعضتو .(2307 / 5) «ةحيحصلا يف امك ؛كرتي مل هنكل ءهفيعض (0)

 :[ش] .(۳۷۷/ 4) «ةفيعضلا» يف هوحنو ««فيعض» ٩١(: / 1) ؛ةاكشملا» يفو ؛ةهيف فلتخم# ۳۸١(: / ه) (ةفيعضلا» يف قفز

 )1١51-039754. مقر اذه انباتك يف هللا همحر - خيشلا هلاق «ينالقسعلا مث يمثيهلا هفعضب مزج كلذلو ءرثكألا هفَعض نكل (۷)

14 



 «©"ءريغو ةبيتق هقثوو «روهمجلا هفعض . يخلبلا نوراه نب رمع

 دخ نبا لاقو «يئاسنلاو دوإد وبأ هفضوا «ءيشب سيل : : یحی نع ساب ابع لاق . . ناطقلا راود نب نارمع

 E .«نابح نہاو (ةيبزخ نبا هب جتحاو داخ اسمو ,ةقثوو ءناَفَع هنع ثدَحَو « هثيدح بتكي نمم وه

 مهريغو 0
 را نبا هرو (ةئيدح بنكي : متاح وبأ لاقو ءرظن هيف : يراخبلا لاق .نايبظ نب نارمعا

 :ةريغو نيعم,نيا لاقو» تيعض ةعرز وبأ لاقو هب جتحي ال : متاح وبأ لاق . يلالهلا ةنبيع نب نارمع

 .فيدحلا حلابص

 نوت ىلع روهمجلا ؛لیوط مالك هيف . ریا رس تالا دع يقسم ننس ورم

 . دج نع هيبأ نع هتيإورب جاجتحالا ىلعو

 (هحيحص»

00 

 قفز

 هيف

)6( 

(o) 

(0 

 يف هيدح ناجح نبا جرخأو «نورخآ هاو «نيعم نباو دمحأ هقّمَض . يلمسقلا نانس وبأ نانس نب ىسيع
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 یحی هيف لاق لب ؛هفيعنفت ىلع قفتم» : :(43 / ١)ًاضيأ اهيفو ؛(17 /۳) «ةفيعضلا» يف اذك «فعضلا ديدش كورتم وه لب
 يف دیتا فض ىلع خيش ىرجو O g1 0: اهرظناو . «ةثيدح طتسف مباذك :ةرزج حلاصو نيعم نب
 .[ش] ٠ هتاجيرخت ر رتاس

 / ۳و1 | 5 ؟ةحيحصلا» : يف هوحنو ۳١١(, / ؟) ؟ءاورإلا# يف اذك ءنسحلا ةبتر نع هثيدح لزني ال ءزيسي مالك هيف
 1 .[ش] .اهريغو 4 4719 ٠١54 EAA 35015 /؟رغ ۳
 .[ش] )٤ / ١18(. ؛ءاورإلا» : رظنا .«فيعض» :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لوق هيف يضر
 .[ش] .«هظفح لبق نم مالك هيف» :(217 /7) ًاضيأ اهيفو ۸٩( / 4) «ةحيحصلا» يف اذك ءماهوأ هل قودص
 .هدج نع هيبآ نع هتياورب جاجتحالا يف فورعملا فالخلا ىلع نسح هثيدح» :(1197-1149 /7) «ةحيحصلا# يف لاق
 يف .هيف يبهذلا ظفاحلا لوق ملعي نأ ءىراقلا بسحو ءاهب جاجتحالا نيرخآتملاو نيمدقتملا ظافحلا لمع هيلع رقتسا يذلاو
 :دمحأ لاقؤ «ةجح وهف ةقث هنع ىور اذإ :ناطقلا ىبحي لاق . نسحلا قوفو «نسح هثيدحو «هيف فلتخم :«ينغملا باتك
 [نيملبسملا نم دحأ هكرت ام] «هب نوجتحي انباحصأ ةماعو ديبع ابأو قاحسإو دمحأ تيأر :يراخبلا لاقو هب انججتحا امبر
 ةضراغتم دج يهو هيف ةمئألا لاوقأ ركذو < ءرجح نبا ظفاحلا هيلإ راشملا فالخلا يف مالكلا طسب دقو . مهدعب سانلا نمف
 متخ مث هيف قيقحتلاو فيرشلا ملعلا اذهب ةفرعملا يف هلثم ناك نم الإ «ةحيحص ةصالخب هنم حورخلا عيطتسي ال ًاضراعت
 نوكيإنأ يقايلإ ةياغف:؛اهضعبل هعابس حص وأ « ءاهعمسي مل هنأ ريغ «ةحيحص'هثيداحأ نأ نيعم نبا هل دهش اذإف : :هلوقب كلذ
 يف حيجرتلاو فالخلا اذه نم ًائيش تركذ تنك دقو : : خيشلا لاقو .ملعأ هللاو . لمحتلا هوجو دحأ وهو ءةحيحص ةداجو
 نع هيأ نع ؤرمع ةفيحصب ةبطاق ءاهقفلاو ةعبرألا ةمئألا جتحا دقو : لاق هنأ ميقلا نبا نع تلقنو )١74( ؛دواد يبآ حيحص»
 يسر ولا ا ا ءاهب جتحاو اهيلإ جاتحا نم الإ ىوتفلا ةمئأ يف فرعي الو «هدج

 .ةامهريغو عرج نیاز
 0 .[ش]:.0115 / او ۲11 ۸1 /1) «ءاورإلا» و ۷ و۰ / ۱) ًاضيأ اهيف هوحنو

 اذه (1۷۸/ ۲) ةحيحصلا» يف لّصفو ««هيف فلتخن» ۷١(: / ه) «ءاورإلا» يفو ء(١۲۹1 ء۸٤۲۹ «ناسحإلا» :رظنا
 a مالك دعب (١؟- )٠١ «نييروجلا ىلع حلسلا» ىلع هقيلعت يف لاقو :لامجإلا
 1 .[ش] .«فعضلا ىلإ هنم نسحلا ىلإ
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 نيغلا

 هثيدح ىلع فعضلا : يدع نبا لاقو «هثيداحأ تقر مث هنع انبتك :دمحأ لاق . يلصوملا ديبع نب ناَّسَغ

 . حلاص : ينطقرادلا لاقو «نابح نبا هقّثوو «ىرخأ يف هقثوو «ةياور يف ىيحي هفعضو « نيب

 ءافلا

 :متاح وبأ لاقو ءريكانم هثيدح يف :يراخبلا لاقو «ينطقرادلاو يئاسنلا هفعض .دهازلا يخبّسلا دَقْرَق

 . "قل : نيعم نبا لاقو «يوقب سيل

 لاقو «ظفحي ال :دمحأ لاقو «حلاص : ةرم لاقو «فيعض :نيعم نبا لاق . .باّصقلا مهّلَد نب لضفلا

 . "درفنا اذإ هب جتحم ريغ وه :نابح نبا لاقو «ظفاحلا الو يوقلاب سيل :دواد وبأ لاقو «سأب هب سيل :ةرم

 الا نابح نبا هَقّنَوو «متاح وبأ هفعض . .قفوم نب لضفلا

 فاقلا

 ال امب هيبأ نع درفني «ظفحلا ءيدر :نابح نبا لاقو «هب جتحي ال : متاح وبأ لاق ,ناَيبَط ىبأ نب سوباق

 هقّنَوو ءكاذب سيل :دمحأ لاقو «يوقلاب سيل : :يئاسنلا لاقو «فوقوملا دنسأو َلَسْرُملا عفر امبرف ءهل لصأ

 يذمرتلاو ةميزخ نبا هل ححَصو ءهب سأب ال هنأ وجرأ «ةبراقتم هثيداحأ : يدع نبا لاقو «ةياور يف نيعم نبا
 . ؟هكاحبلاو

 ديزي نب ّيلع هنع ىور :دمحأ لاق .(ةمامأ يبأ بحاص) «نمحرلا دبع وبأ «نمحرلا دبع نب مساقلا

 ؛تالَضُْملا ول هللا لوسر باحصأ نع يوري ناك : نابح نبا لاقو ءمساقلا لبق نم الإ اهارأ امو ءبيجاعأ

 1 . فضي نم مهنم : ةبيش نب بوقعي لاقو «هل حّحّصو يذمرتلاو يناجزوجلاو نيعم نبا همّنَوو

 اهب جتحي ال :ملعأ اميف هَدْحَو متاح وبأ لاقو «سانلا ِهَقَّلَو «قودص . مكحلا نب مساقلا

 :يدع نبا لاقو «نيعم نبا هفعضو ءًادج ثيدحلا ركنم :دمحأ لاق . . ليويح نب نمحرلا دبع نب ةرق

 ."”؟هريغو ثراحلا نب ورمعب ًانورقم ملسم هل جرخأو «نابح نبا هثيدح حصو «هب سأب ال هنأ وجرأ

a 

 .[ش] )١/ ٤۸١(. «ةفيعضلا يف اذك .هظفح ءوسل فيعض وه )١(

 .[ش] .(584 / )1١ هةاكشملا» :رظناو ٠١(. /۸) ؟ءاورإلا» يف اذك هتفلاخمب دتعي ال نيل (۲)

 ء(١1۷ / 5) ؛ةفيعضلا) و ء(١۲٥ ء١١۳۹ / ۲) «ةحيحصلا» و ء(١١ ء١١ / ۲) «ءاورإلا» يف هفيعضت ىلع خيشلا ىشم (۳)

 .[ش] .(48) «لسوتلا» و

 .[ش] . ٩٩( / 5) «ءاررإلا» ٤0۸(« / 5) ؟ةحيحصلا» «(50- 44 / ه) «ةفيعضلا» :رظنا .نيل هيف (4)

 :(511 / )١ ؛ةحيحصلا» يفر :(718 ء۲۳۴۸ / ؟) «ةفيعضلا» يف اذك «ثيدحلا نسح هنأ نيققحملا دنع هيف حجارلا (5)

 0915“ 1۳۸ / او ۲۷۲ ۰۱۰٦ / ۲و ۷۲۸ / 1) اهرظناو ؛اثيدحلا نسح هنأ هيف ءاملعلا مالك عرمجم نم حجارلا»

 .[ش] .(1177) ؛ةنجلا لالظ» و ء(٤1۸) «بابلجلا» و

 .[ش] ۳٠۷(. / 6) «ةفيعضلا» يف اذك ءحصي مل هثيدح نأ :يراخبلا نع (474 /7) «هئافعض» يف يليقعلا لقت لب (7)

 يف هوحنو ۱ / )١ هءاورإلا» يف اذك ءدهاوشلا يف هل جرخأ امنإو ٠ ملسم هب جتحي مل كلذلو .هظفح لبق نم فعض هيف (۷)

 .[ش] ۷٤۳ ۷٤۷(. /1) ؛ةحيحصلا#
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 : يئاسنلا لاقو «ينطقرادلاو ينيدملا نب ّيلعو نيعم نباو عيكو هفّكض . يفوكلا يدسألا عيبرلا نب سيق

 نبا لاكو. ؛ةقث تاك“ :نافع لافو .«يوقب سيلو «قدصلا هّلحم : متاح وبأ الاقو «هیلع يب ةبعش ناكو ‹«كورتم

 0 ساب ال هنأو «ةبعش لاق ام لوقلاو «ةميقتسم هتاياور ُةَماَع : يدع

 فاعلا :

 : ينيدملا نبا لاقو +نيل هيفو قودض :ةعرز وبأ لاقو يانا ةف يده سلسال نق: ىو رک
 ةميزج نبا ٹیدح عيرخأو ابا ر جبرا لا يدع نبا لاقو «ةقث : نيعم نبا لاقو «يوقب سيلو حلاص

 . ."(هحيحص» يف

 ! ماللا

 نبا لاقو «يئاسنلاو نيعم نب ىبحي هفعضو «نمانلا هنع ثدح دقو «فالخ هيف . ميلُس يبأ نب ثيل

 ناكو «هتيأر دق : لاقف «ثيل نع سنوي نب ىسيع تلاش : لضفلا نب لمؤم لاقو «هرمع رخآ يف طلتخا : نابح
 ءةنس بلاص ناك : ينطقرادلا لاقو «نذؤي ةرانملا ىلع وهو ءراّهنلا عافترا هب تررم امبر.ٌتنكو ءطلتخا دق

 ل لا ا

 : ميصلا

 ناميلسو ةورع نب ماشه هبذك دقو «نسح هئثيدح «مالعألا ةمئألا 5 راتب نبر قاس نب دمحم

 : يدهم نب نمحرلا دبع لاقو هه داف هنع ًاكلام تلأس :بيهو لاقو هب جتحي ال :ينطقرادلا لاقو «يميتلا

 نب :ةملس :يبأ نم عمس دق :نيعم نبا لاقو «قاحسإ نبا ِناحرَجُي كلامو يراصنالا. ديعس نب ىبحي ناك

 ةريسلا يف هاشح دق ام الإ ٌبْنَذ يدنع هل ام ثيدحلا حلاصوهو «نورخآ هاّموو «دحاو ريغ هقثوو «نمحرلا دبع

 هللا دبعلا لوقي ناطقلا يحي تعمسو .:سالفلا لاق «ةبوذكملا راعشألاو ةعطقنملا ةركنملا ءايشألا .نم

 نب بوقعي لاقو اريثك ًابذك بتكت لاق «ةريسلا بتكأ ريرج نب بهو ىلإ :لاق ؟بهذت نيأ ىلإ : يريراوقلا

 :N لاق «ءيش هقدص نم يسفن يفف :تلق «كاذب سيل :لاق ؟قاحسإ نبا فيك : نيعم نبا تلأس : ةبيش

 : ينيدملا نب يلع لاقو «ةقث : يلجعلا دمحأ لاقو «ثيدحلا نسح وهأ : و ءًاقودص ناك

 «هظفح ءوسل هفيعنضت ىلع خيشلا ىشمو 030 ٠۹ / ۱) «ةفيعضلا# نع ًالقن (18:0 - )۳۱٤۲ مقر ىلع هانقلع ام رظنا (۱)

 1 1 .[ش] ؟ءاورإلا» نم نطاومر «ةفيعضلا# و «ةحيحصلا# نيتلسلسلا نم ةديدع نطاوم يف هارت امك :

 :بيذهتلا» يف مهلاوقأ ىرثو ؛حجرألا وهو هاشم نم مهنمو «هفگض نم مهمو هغو نم مهنمف ¡ ثيدحلا ةمئأ هيف ملكت قفز

 / 1) «ةحيحصلا» يف اذك .هبراقي ام وأ «ثيدخلا نسح هنأ هدنع ينعي اذهو ؛«ءىطخي قودص# :هلوقب ظفاحلا الو

 ر 6117 / 5) «ءاورإلا» يف هوحنو ««فلاخي مل ام - هللا ءاش نإ ثيدحلا نلمح وها : :(١؟١ /۳) اهيفو ۳

 .[ش] .(450) (ةنجلا

 ةمئالإ» : مالك دعب ۲۹۲۸ / ۱) «ةفيمنشلا# يف ركذ لب :هتاجيرخت يف خيشلا ىرج اذه ىلع ؛هطالتخاو هظفح ءوسل فيعض فضا

 الإو ؛هنع ةياور هذهؤ ؛«بيذهتلا» و «نازيملا» يف امك ءهب سأب ال" : نيعم نبا هيف لاقإامنإ :لاقو «0هفيعضت ىلع نوعمجم

 نيب عمجلا نكميو ؛ ةطالتخالا وهو حضاو هفيعضت ببس نال هدامتعا يغبني يذلا الهو ءهفيعضت هنع تاقثلا ىور دقف

 .[شآ] هعجارف «همالك خلإ .2٠ .نيلوقلا
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 اهحيحصا يف ملسم دهشتسا دقو ءثيدحلا يف نيئمؤملا ريمأ قاحسإ نبا : ةبعش لاقو « « حيحص يدنع هثيدح

 يف ةميزخ نبأ هب جتحاو يملا يف فينح نب لهس ثيدح يذمرتلا هل حصو «قاحسإ نبا ثيدح نم ةلمجب

 .©"0لعأ هّللاو «مدقت امك ثيدحلا نسح وهو «هيف فلتخا ن نمم وهف ةلمجلابو ««هحيحص»

 00 رضي ال مالك هيف «ةقث .ةداحج نب دمحم

 هب سيل : يئاسنلا لاقو « ميحد هقثوو «هب جتحي ال : متاح وبأ لاق .يثيعشلا رجاهم نب هّللا دبع نب دمحم

 . يذمرتلا هل نسحو «سأب

 لاق اذك ي ءيدر ةقث مامإ قودص .يفوكلا يراصنألا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 «كرتلا قحتشاف «هثيدح يف ريكانملا رثكي ؛أطخلا شحاف ظفحلا ءيدر ناك :نابح نبا لاقو «هيف روهمجلا

 . "لاق اذك «ىيحيو دمحأ هکر

 . “نابح نبا هقثوو ؛متاح وبأ هفعض .يسودسلا مره نب ةبقع نب دمحم

 . ريغ هفّعضو ««تاقثلا» يف نابح نبا هركذ .يفقاولا يراصنألا ورمع نب دمحم

 0 يراخبلا لاقو «نسح هثيدح .يفوكلا يعافرلا ماشه وبأ ديزي نب دمحم

 يف هثيدح جَرَ نأ ينطقرادلا ينَرَمُأ ةقث ماشه وبأ :يناقربلا لاقو «هب سأب ال :يلجعلا دمحأ لاقو

 .؟”هيحصلا

 «1؟تاّقثلا» يف نابح نبا هركذو «ثيدحلا ركنم : يدع نبا.لاق .يرصملا يقفاغلا دمحم نب يضاملا

 . ةقث ئرصم دمحم نب يضاملا انثدح : بهو نبا لاق : هحيحصا يف لاقو

 لاق كلذلو «طقف نسحلا لب ؛ةحصلا ةجرد ىلإ هثيدح ىقري ال كلذلو «ءيش هظفح يف: :(44 ء٤٤ / ۲) «ءاورإلا» يف )١(

 ءةراكن هيفف هب درفنا امو «قودص لاحلا حلاص ثيدحلا نسح قاحسإ نبا نأ يل رهظي يذلاف" : هتمجرت لاطأ نأ دعب يبهذلا

 . (هحيحص» يف اهركذ ثيداحأ ةسمخب ملسم هب دهشتسا دقو .ملعأ هللاف . ةمئألا هب جتحا دقو ءًائيش هظفح يف نإف

 لاقو ؛«نسح هثيدحف ؛فعض هظفح يفو ؛هب جتخي ملو «تاعباتملا يف ملسم هل ج حرخأ» :(401 / )٤ ؛ةحيحصلا» يف لاقو

 يف لاقو 21«نازيملا» يف يبهذلا كلذت ركذ امك «هريغب اورق ملسم هل ىور» :(۸1) «ةريسلا هقفا ىلع هقيلعت يف

 هيف ررقتملا# :ًاضيأ ٠ ۰۹ /۲) اهيفو «؟نسح هثیدح ثيدحتلاب حرص اذإ وهو «رضي ال مالك هيفا )1١ / 17١(: «ةحيحصلا»

 ءاهب جتحي ال ةقلاخملا دنع ثيدحتلاب حرص ول» :(01/) «برطلا تالا ميرحت» يفو ؛«ثيدحتلاب حرص اذإ ثيدحلا نسح هنأ

 .[ش] .«نعنع اذإ اميس ال فورعم فالح هيف» :(70) «لئامشلا» يفو

 «ةامهيحيحص" يف ناخيشلا هب جحا ءةقث» ۲١١(: / 4) «ةحيحصلا» يف (؟)
 ا 1 طفلا EEE De :رظنا .دودرملا مسق نم هثيدح «هظفح ءوسل فيعض (۳)

41١5 FF / Tg E AV Eg U A۱[ش] .( . 

 )٤( «ةفيعضلا» يف )٤ / ۳١١(: ؟ءاورإلا" يفو ؛ةًاريثك ءىطخي قودص# )7/ ٠٠١(: [ش] . «هتطخ ةرثكل فيعض» .

 .[ش] ٠٠١(. / ؟) «ةحيحصلا# يف هفعض دمتعا (5)

 يف اذك «هريغل ثيدحلا نسح نوكي نأ نم لقأ ال هلثمف ؛يوقلاب سيل» :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاقو ءهيف ارفلتخا (1)

 1 .[ش] .(9786 /۲) «ةحيحصلا»

 .[ش] .(۳۸۳ / ٤و ۷۰۳ /۱) ؛ةفيعضلا» :- ًامازل - رظناو .«فيعض» ۳١۲(: /7) «ةحيحصلا» يف (۷)
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 ملو يراخبلا هرکذر «ثيدحلا رك :دواد وبأ لاقو «بذكلاب ىَمْرُي :يدزألا لاق . ناسح نب. كرابم

 .ةقث :نيعم نبا لاقو ؛يوقلاب سيل : يئاسنلا لاقو «هحرجي

 «تی وهف انثدح :لاق اذإف «سيلدتلا ديدش :دواد وبأ لاقو «هريغو يئاسنلا هفعض , ةلاّضف نب كرابم

 هلاق هقثويو هعفري ناكو نافع هنع یورو «هب جتحيف نسحلا نع ىور ام :ةعرز وبأ لاقو «ةعرز وبأ لاق اذكو

 وجرأ!هثيداحأ ةماع : يدع نبا لاقو «حلاص : نيعم نبا لاقو «هيلع ءانثلا ٌنسبْحُي ناطقلا ىبحي ناكو «متاح وبأ

 .؟"!ةييدح ام ريغ !امهيحيحص» يف هل اجرخأو نابح نباو!ةميزخ نبا هقّنَوو «ةميقتسم نوكت نأ

 E سرا يعور راب .ريبزلا نب ةعاّجم

 : : ."”هسفن يف سأب هب نكي

 هل یورو ۽ ؛هريغو يئاسنلا هَقّنَوو ءامهريغو ينطقرادلاو ديعس نب ىيحي هفجض . ينادمهلا ديعس نب دلاجم : 
 .(نورقم ملسم

 : . دریغ هَقّلَوو «يوقلاب سيل : متاح: وبأ لاق .نابزرملا نب قورسم
 لاقوأ 506 : متاح وبأ لاقو ءدواد وبأو ةياور يك نيعنم.نبا ةت يجنَّزلا دلاخ نب ملسم

 يف 'ثيدح ام ريغ هل جرخأو «نابح ٌنباو هنع نيتياور يف ًاضيأ :نيعم نبا هوو «ثيدحلا ركنم : يراخبلا

 0 ثيدحلا نسح وهو ءهب سأب ال هنأ وجرأ : يدع نبا لاقو 2 '!0هحيحص»

 مله لقال ريك ءىطخي قودص : متاح وبأ لاقو «ينطقرادلا هفعص يلا حار ني بسلا

 م !(هحيحصا يف ثيدح ام ريغ هل ىؤرو «نابح نباو يئاسنلا ههوو «٠ لبقي

 1 .[ش] .(15 / )٤ ؛«ةفيعضلا# :رظناو . «فيعض» :(819) «بدألا فيعضلا يف: 0(

 E ۴ 1۹ / ۳و ۳۷۰ / ۲و ۳۰11۹ / 1) اهرظناو .(040+ / 6) ةغيعضلا» يف اذك «هسيلدنل فيعض . ()
 3 .[ش] . ۱۹٤ و٦ / roh ۸۷) / ه) ةءاورإلا»“ و

 «سا هب نکی مل : دمحأ لاق لا سا (1۷۹ / 1) ةحيحصلا" يفو 2447 /1) ؟ةفيعضلا» يف اذك ءهيف فلتخم و
 أ 0 ؛ينطقرادلا هفتضو

 ایک «؛ریغپ ورقم هل «ملسم لاجر نم» :(017) ؛ةنجلا لالظ» يف لاقو ءهرمع رخ يف هرّيغتل هفيعضت ىلع خيشلا ىشم 2

 .[ش] .«هظفح يف يوقلاب ُسيلو ««هبيغرت» رخآ يف يرذنملا ركذ.
 : يمشيهلا لاق : يواتنلا لاق .حيحصلا ةجردل هئيدح يقتري الف «ثيدحلا نسح هلثمف «ظفاحلا لاق امك «ماهرأ هل قودص (9)

 / 8) ؛ةفيعضلا» :رظناو ١9١(. / ۲) «ةحيحصلا نم .ريسيلا فعضلا نس هيف ام تفرع نأ دعب « لمجم قيثوت اذهو !؛ةقثال

 ؛[ش] .(”"5

i Cero EAYY {YoY CEFEY OEY طلو EAD ماقرألاب «ناسحإلا» : يف اهرظنا .ًاثيدح رشع ةثالث هل 2 
  AAT oY CAV 91۰۱.[ش]..(/17

 TTA NTA الو 11 / 1ر ¥۲11.14 104 /2) ةءاورإلا» :رظنا . ماهوألا ريثك «هظفح لبق نم فعض هيف (۷)
N) N Eفام 54 | و ۳۸° / )١ ؛ةنيعضلا»  fog oFوا٤ /  50 ؟ةحيحضلا» »)0۹ كحل  

(YF [Ng TLYY og o1 PY /ا : .[ش]  
 = /)[ةحيحلا' ينو «(«ناسحإلا» عم ال7١٠1 E : ا «ثيداحأ ةعبرأ نابح نبا دنع هل 2(
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 هقّنَوو «يوقلاب سيل : يتاسنلا لاقو ءدمحأو نيعم نبا هفعض . ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم

 .©"!ةعكر فلأ ةليللاو مويلا يف يلصيو رهدلا موصي ناك : ليق ادباع ًاحلاص ناكو «نابح نبا

 ."طريغ هفعضو ؛4تاقثلا» يف نابح نبا هركذ .دابع نب كراعُم

 هقثوو «هاضري ال ناطقلا ىبحي ناكو «هب جتحي ال : متاح وبأ لاق . يصمحلا يمرضحلا حلاص نب ةيواعم

 . لسم هب جتحاو ءامهريغو ةعرز وبأو دمحأ

 هريغو متاح وبأ هوو «فيعض :يئاسنلا لاقو «ثيدحلا يهاو : ةعرز وبأ لاق .ناميلس نب يدعم

 .*”يذمرتلا هل حصو

 يئاسنلا لاقو «هب جتحي ال :متاح وبأو ةعرز وبأ لاقو ءدمحأ هفَكض .يلصوملا دايز نب ةريغم

 تعمسف ««ءافعضلا باتك» يف يراخبلا هلخدأ : متاح يبأ نب نمحرلا دبع لاقو «يوقلاب سيل : ينطقرادلاو

 :هنع ىرخأ ةياور يف يئاسنلا لاقو «نيعم نبا لوق هيف فلتخاو «؟ءافعضلا باتك» نم همسا لوحت :لوقي يبأ

 “هپ سأب ال يدنع وه : يدع نبا لاقو «حلاص :دواد وبأ لاقو ءعيكو هقُنَوو «سأب هب سيل

 يف يئاسنلا لاقو ءرظن هيف : يراخبلا لاقو «هريغو نيعم نبا هفعض . يلجعلا يركبلا ةفيلخ نب لاهنملا

 دواد وبأو متاح وبأ هقّلَوو «هب جاجتحالا زوجي ال :نابح نبا لاقو «يوقلاب سيل :يبالودلا رشب يبأ ةياور

 ؟زازبلاو

 ال ءايشأ تاقثلا نع يوري : يدع نبا لاقو ءركنم هثيدح : يراخبلا لاق .دهازلا ىلمرلا رفعج نب ىدهم

 ."ریغو يعم را هوو ٠ دحأ اهيل هعباتي

 ىرخأ يفو «ةياور يف نيعم نباو ؛هقيثوت هنع روهشملاو «ةياور يف دواد وبأ هفعض .َناَدْرَو نب ىسوم

 يعبات يرصم :يلجعلا لاقو ءًآريخ الإ هنع ملعن ال :دمحأ لاقو «حلاص :ىرخأ يفو «يوقلاب سيل :لاق

 «ةفيعضلا» و «(141 / ٤و 56 ۲١£ / ؟) اهرظناو .5هب داهشتسالا نكميف «هظفح لبق نم هفعض نکل «فیعضا :(680 =
 .[ش] ١18(. /1) «ءاورإلا» و ¥ / هو / و و 0

 )١( ء1۱ /۲و ۷۸۵ /۱) ؛ةحيحصلا# : رظنا .روهمجلا عينص اذهو ءهظفح لبق نم هفيعضت ىلع خيشلا جرد ٤۸٦ و٣ / ٠۲۹
j [ش] .(۸۷ /۸) ءاورإلا و .(55/5و. 

 ۴٠١(: / 0) اهرظناو ٥۲۳(. / 5) ةفيعضلا» يف اذك «١ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاقو . يتطقرادلا لاق امك «فيعض (۲)

 .[ش] )١ / ٦4ء ٤۴٤(. «ةاكشملا»و
 .(۸ / ٤و ۲٠١ /۲) «ءاورإلا» ء(۸۷-۸۸) «برطلا تالآ ميرحت» : يف ٌالصفم هيلع مالكلا (۳)

 :[ش] .(۴۹۲ / 5) «ةفيعضلا» و ٥۰٤٥ -5١675(: مقر) ىلع مدقتملا - هللا همحر  خيشلا قيلعت امازل رظنا (4)

 .[ش] .(57/ ء17) ؟فقاقزلا بادا» 508(2 / هو 016 / )١ «ةحيحصلا7 4٠٠(« / 5) «ةفيعضلا# : هلئظنا (0)

 ٠ةفيعضلا» و 1١5( / 5) :اهرظناو ۷١(. / 1) «ةحيحصلا» يف اذك .ًادج خهفعض يراخبلا لب «خهفيعضت ىلع روهمجلا (1)

 ۔[ش] .("07 /۸) «ءاورإلا» و ۔(۴۰۵ /ه)

 .[ش] .(۲۹۹ /۷) «ءاورإلا يف اذك ءّرضي ال مالك هيف (۷)
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 :ةيدح يذمرتلا نحو «هب سأب ال :ينطقرادلاو متاح وبأ لاقو ٠ ةقث
 «يوقلاب سيل : ي يئاسنلا لاقو «ثيدحلا ركنم فيعض :ينيدملا نبا لاق .يعَمَرلا بوقعي نب ىسوم

 0 .©”7نابح نباو دواد وبأو نيعم نبا هوو

 قوص : اا 5000-7 لبنح نب دمحأ لاق .ٌيئاَرَملا ىسوم نب نوميم

 «فيفض هنكلو قودص : يلع نب ورمع .لاقو «يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «ساب هب سيل :دواد وبا لاقو
 ."نابح نبا هقتوو 50

 1 0 نونلا 0

 N عش هين EE . روهشملا مامإلا يزورملا يعازخلا دامح نب ميعن ْ

 نبا لاقو «نمانلا اهفقوي ٌتيداحأ ّلِصَي ناك : ىقشمدلا ةعرز وبأ لاقو ءنامعنلا بلت يف ةرّوَّرُم تاياكجو

 :نيعم نبا لاقو ؛«فيغض وه: يئاسنلا لاقو «تاقثلا نع زكام ثيداحأ:ىورو «ثيدحلا مهفي ناك : سنو

 ءدمحأ هقنرو تدم فلا يسم ةدابع نب جورا نه بک «ةزشبلاب يقفز ذاك هب سانلا ُفَرْعَأ انأو قودص

 .“انورقم يراخبلا هل جرخأو «قوُدَص ةقث : يلجعلا لاقو

 . نيل قيثوت هيفو «روهمجلا هفعض .عّروم نب ميعن

  1واولا ٠

 نب ىيحي نعو ءامهنع ةياور يف يئاسنلاو نيعم نبا هفعض .يشاقّرلا ةّرُخ وبأ نمحرلا دبع نب لصاو .

 :يراخبلا: لاقو «نيل خيش :ةعرز وبأ لاقو «سأب هب سيل :رخا عضوم يف يئاسنلا لاقو «حلاص :نيعم

 هل جزخأوأ ء«تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «سانلا قدصأ وه : ةبعش 0 «نسحلا نع هتياور يف نوملكتي

 هب سیل: دواد وبآ لاقو «ةركنم ٌتيداحأ نمحرلا دبع يبأ مساقلا نع هل : متاح وبأ لاق . ليمج نب ديلولا '

 e 01 , تاقثلا» يف نابح نبا هركذو ؛نيل خيش : ةعرز وبأ لاقو «سأب

 نع ىور اذإ ثيدحلا ميقتسم :لاقو ««تاقثلا» يف نابح نبا هركذ . ينارحلا كلملا دبع نب ديلولا

 ,.[ش] A۷ / ًاموزل -اورظناو ۱ / و 8131445 / 1) ؛ةخيحصلا يف امك ءأطخأ امبر قودص )00

 ٍ '.[ش] .(۲۸۹ / هو )٤ /. 45٠ «ةفيعضلا» و :(587 / ٤و 51 /۳) ؛ةحيحصلا» :رظنا . ظفحلا ءيس قفز

 نع لاقر لا ع :(1504 ۲۱۸۸ مقر) :رظنا .فنضملا هلاق .(سيقلا ءىرما) ىلإ ةبسن ()

 .[ش] .(58 / ؟) اهرظناو ؛«قودص» :اذه (نوميم)

 ةةقيمضلا» وا: ٠ / او ۳۸۱ ء٤۷ / ٤و 157 / ۲) ؛ةحيحصلا# :رظنا . . مهضعب هنا دقو ءهظفح يف دحاو ريغ هفعض (5)

To /EgYYTY ATA / TEA / YD)هروكهم / AYY[ش] .(155 . 

 ٤۹١(. / ه) هةفيعضلا" يف اذك «ثيدحلا نم قرسي ()
 قودض» )0١۲(: «بدألا فيعضا يفو 1١7(0 / ۲) «ةحيحصلا» يف اذك .؛نسحلا .ةبتر نع هثيدح لزني ال ؛مالك هيف فلز

 .[ش] . «هظفح لبق نم فعض هيفا : 0 / )١ ةةاكشملا» يفو «1ءىطخي
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 , تاقغلا

 ءايلا

 ءيس :دمحأ لاقو «هب جتحي ال : متاح وبأ لاق «ثيدحلا حلاص .(رصم ملاع) يقفاغلا بويأ نب ىبحي

 حلاص :نيعم نبا لاقو «بارطضا هئيدح ضعب يف : ينطقرادلا لاقو «يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «ظفحلا

 . هريغو نابح نباو ملسمو يراخبلا هب جتحاو «قودص يدنع وه : يدع نبا لاقو «ثيدحلا

 . "یف ملک ءروهشم ةقث .يناّمُولا مشاه وبأ رانيد نب ىبحي

 ال نأ وجرأ :لاقو «متاح وبأو يئاسنلا هفعضو «ءيشب سيل : نيعم نبا لاق .يرصبلا دشار نب ىبحي

 .«7فلاخيو ءىطخي :لاقو «نابح نبا هَقّلَوو ءثيدحلا نيل خيش :ةعرز وبأ لاقو «بذكي نمم نوكي

 لاقو اركنم ًاثيدح ىور :لاقو ءدمحأ هفعض .جلَب وبأ - ميلُس يبأ نبا وأ - ميلُس نب ىبحي

 حلاص :يزارلا متاح وبأ لاقو «ءىطخي ناك :نابح نبا لاقو ءرظن هيف :يراخبلا لاقو «ةقث ريغ : يناجزوجلا

 .©ههريغو ينطقرادلاو يئاسنلاو .نيعم نبا هَقَّنَوو «هب سأب ال ثيدحلا

 «ثيدحلا برطضم :متاح وبأ لاقو «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق .يندملا ناميلس يبأ نب ىبحي

 . ٩ تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «بذکی نمم سيل «هثيدح بّتْكُي
 هل فيعض :يئاسنلا لاقو ِِرَمْفُم حلجألا : يناجزوجلا لاق .حلجألا يدنكلا ةّيجح وبأ هللا دبع نب ىبحي

 نبا لاقو «هب جتحي الو هثيدح بتكي «ثیدحلا برطضم «يوقب سيل :يزارلا متاح وبأ لاقو ءءوس ىأر
 .امهريغو يلجعلا دمحأو نيعم نبا هقثوو «قوُدَّص ثيدحلا ميقتسم وهو ؛ةفوكلا ةعيش يف دعي : يدع

 .”يراخبلا هب دهشتساو ءى دقو ؛دحاو ريغ هفعض «يتليابلا كاحضلا نب هللا دبع نب ىبحي
 لاقو ؛هريغو يئاسنلا هفّمِضو «ًاراهج بذكي ناك :دمحأ لاق .يفوكلا يناّمحلا ديمحلا دبع نب ىبحي

 )١( «ناسحإلا» :يف اهرظنا ؛ثيداحأ ةدع ههحيحص» يف هل جرخأو )1545, ۰۳۵۱۸ 7859 4168 4405. 20304

 ١((. «ةحيحصلا» : رظناو )۳۳۵ / 5-۳۳٣( وقارنه  لزاما  «ةفيعضلا» ب )١ /  .)1۲۸.[ش]

 ٠١١ /5) ًاضيأ اهرظناو ء(۲۲-۲۳ / ؟) اهيف هيلع مالكلا ضافأو ۳۱١(« /۳) «ةحيحصلا# يف اذك ءرضي الريسي مالك هيف (1)
 .[ش] .(445 تما

 اميف يرذنملا لاق اذلو ؛«بيذهتلا» يف اذك .ًاقودص ناك : متاح وبأ لاقو دعس نباو ةعرز وبأو يئاسنلاو نيعم نبا هقثو (۳)

 .[ش] . «ةقثا :( 4 / 6) ؛ءاورإلا» يفو «؟هقيثوت ىلع نورثكألا» 3١-73(: 337 مدقت

 .[ش] ۸٦(. /5) «ءاورإلا» :رظناو .(۱۷۳ / هو ٠١5 / ؟) ؛ةحيحصلا# يفامك «فيعض )٤(

 .[ش] 0١(. /۷) ؛ءاورإلا» و (۳۹۰ / ٣ر 568 /۲) «ةحیحصلا» :رظنا .أطخأ امبر قودص (0)

 همحر  خيشلا لاق .هلدع نم ىلع مّدقم امهحرجف ؛نابح نبا ىلع يفخ ام متاح يبأو يراخبلل رهظ دق :يريصوبلا لاق ()

 ٠٠٤ / 5) «تاقثلا» يف هركذ يذلا نابح نبا نأ اميس الو ءقحلا وه اذهو» :هرثإ ىلع ١47( / 5) هةفيمضلا» يف هللا

 .[ش] 375٠9-5011١(. / ؟) ؟ءاورإلال و ؛(۲۹۸ / ۲) ۲ةحيحصلا» و ١69(. / ۲) اهرظناو .«هلهاتب فورعم (١١5و

 / هر 184 / 4) «ةفيعضلا» :(184 / 5) «ةحيحصلا» :رظنا .هتاجيرخن عيمج يف هفيعضت ىلع هللا همحر  خيشلا ىشم (۷)

 ۔[ش] .(1715-114) !زئانجلا ماكحأ» ء(۳۸٥ / )١ «(ةاكشملا# ۳۷ ۰
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 ءدصب نمأألإ هيف لاقي ام لغم ةفوكلاب ام «روهشم قوُدَص :نيمم نبا لاقو ءهثيدح كرت طقاس :يناجزوجلا
 :لاقف ؟هيف نولوقي :تلقف ءةقث :لاقف .ينامحلا نع نيعم نبا تلأسأ :, ينادمهلا نوراه نب دمحم لاقو
 ءًاظفاح ناك :لوقي دواد ابأ تعمس :يرجآلا ديبع وبأ لاقو «ةقث - وه الإ لإ ال يذلا هّللاو وه ؛هنوُدُسْحَي

 :يدع نبا لاقو ءدسحلا نم الإ هيف نوملكتي امو «ةبيش يبأ نبا ركب يبأ نم قثوأ يدنع وه : :يدامرلا لاقو

 ةرصبلاب دنسملا فنض نم ُلّوأو «ةفوكلاب دنسملا فنص نم ُلوأ هنإ :لاقيو < ؛ حلاص دنسم ينامحلا ىيحيل

 تيدا جداا هنس يف أ ملو :يدع نبا لاق رم نأ سحب دلا فتم لع واو ددم

 2 هب سأب ال هنأ وجرأو «ریکانم

 يئاسنلاو هزاد وبأو نيعم نبا هفّمضو «بذكلاب ديز نب دامح هامر را كلامو دي ورش نب نحس

 / ٠ . "هب ربتعي حلْيَوص : ينطقرادلا لاقو «مهريغو

 لاقو. «ثيددحلا كورتم :يئاستلا لاق : ديل يبا نب يحب :هيف لاقيو - ءاكبلا ملسم نب ىيحي
 ءكاذب سيل هاكبلا ىحي :نيعم نب یحی لاقو هب جاجتحالا زوجي ال : نابح نبا لاقو «فيعض :ينطقرادلا :

 1 . "اللا ءاش نإ ةقث : : دعس نبا لاقو «يوقب سيل : ةعرز وبأ لاقو

 “يدع نباو ةياور يف نيعم نبا هقثو «فيعض ةدابعلا ريثك دهاز . يشاقرلا نابأ نب ديزي

 نبا هاهو E :ةرم لاقو «هب جتحي ال : ىبحي لاق . (مالعألا ذحأ) يفوكلا دايز يبأ نب ديزي

 ءدعأ ر 9 ادا يا نب ديري ناک ا ابا امان ةبعش يل لاق .: مصاع نب ّيلع لاقو ؛كرابنلا

 .."””يذمرتلا هل نحو «ًانورقم ملسم هل جرخأو «كاذب.سيل هثيدح : دمحأ لاقو

 يراخبلا هقئؤو .مهريغو ينيدملا نباو .دمحأو .نيعم نبا ُهَفَّمْض .يواهّرلا ةورف وبأ نانس نب ديزي

 ۲۸ / ۲) «ةغيعضلا» ١ :cC /۸و ۱١١ / ۷و ۲۳۹ / ۱) «ءاورإلا» :اهنم رظنا ؛ هتاجيرخت لج يف هفيعضت ىلع خيشلا ىشم )ش2(

 ا ۱١۸ و٤ / 4F ۱14 a <۳ / ۳) «ةحيحبصلا» Ta) /هراث ITY / غو 205 4 / و

1.۷[ 

 / د) ؛ةنيمضلا» OFT» و ٠ 10A _ 10V /۲) اةحيحصلا» : اهنم رظنا . هتاجیرخت عيمج يف هفيعضت ىلع خيشلا ىشم . )20

1 1.4[ 

 AEVT / f r5 218 / ۲و ۰1۷۳ )1١/ «ةحيحضلا» :اهنم رظنا تاجير ميج لف هفيعشت ىلع يملا يتم )۳(

 1 .[ش] )۲۷١(. «مارملا ةياغ»

 هلثميف . حالو ةقدصل هلیدح لمحيو «ظنحي الو مهي ناک : لاقف ٠ ٠ هفيعضت بيس يجاسلا نب ب دقو ؛دّعتم حلاص لجر وه )£(

 e اسوا Fy 8 ا .gE ۲۳۹ /۱) :اهرظناو . (075 / 5) ؛ةحيحصلا* يف اذك هب دهشتسي دق

TI TET NTE ca ig to4 “114 /هر 356 فدك  «TYA f Ig TOA «oYةفيعضلا» يفز )440 » 

 1 .[ش] .(كورتم» 11٠(: / و 1 / و 4 /۱)

 )0( «ةفيعضلا» يف امك .فيعض ) ۱۷۳ / ۲و٣ / ٤۷۷(« ا ؛(۳١۴) هةنملا مامت» و  ۱ tiv rtو٤ /

  (OYY TTA / Tg AF oV / a4.[ش] `
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 و

 لاقو «دمحأ هقثّوو «يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «هب جتحي ال : متاح وبأ لاق .يركشيلا ءاطع نب ديزي

 . "!ثيدحلا نسح : يدع نبا

 . نيل :مهضعب لاقو «ةقث . يقشمدلا كلام يبأ نب ديزي

 «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو «ءيشب هثيدح سيل :ىبحي نع سابع ىور :يزنعلا ةريغملا نب نامي

 .؟هتيدح مكاحلا حّحّصو ءًاسأب هب ىرأال : يدع نبا لاقو «ينطقرادلاو ةعرز وبأ هفّعَضو

 سيل :ةرم لاقو «ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو ءادج ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق .نوميم نب فسوي

 .«نابح نبا هقثوو ءًاسأب هثيدحب ىرأ ال : يدع نبا لاقو «يوقب

 اهريغو ىنكلا

 . مهدنع نيتَملاب سيل : مكاحلا دمحأ وبأ لاقو «ءيشب سيل :نيعم نبا لاق ىٍرذ يبأ نع صوحألا وبأ

 يف ثيدح ام ريغ نابح نباو ةميزخ نبا هل جرخأو «يذمرتلا هل نّسَحو «يرهزلا نع هقيثوت َلقنو
 . !امهيحيحصاا

 نسح وهؤ «هب جتحي ال :متاح وبأ لاق «قاحسإ يبأ نب ليعامسإ همسا .يفوكلا يئالملا ليئارسإ وبأ

 «فيعض :ةرم لاقف ؟نيعم نبا لوق هيف فلتخاو «يدهم نبا هکرت :يراخبلا لاقو «طيلاغأ هلو «ثیدحلا

 سيل :سالفلا لاقو «هثيدح بتكي :دمحأ لاقو هّوُلُغ هيأر يف ءَقوُدَص :ةعرز وبأ لاقو «ةقث وه :ةرم لاقو

 . هنع هللا يضر نامثع رفكي « عيشتلا يف ًايلاغ ًايعيش ناك هنأ دحاو ريغ ركذ : ظفاحلا لاق «بذكلا لهأ نم وه

 ْنَم ىردي ال :انخياشم ضعب لاقو «*حیحصلا» يف هل جرخأو «نابح ُنبا هَقَّنَو .ينهجلا ةملس وبأ
00 

 . مدقت «نانس نب ىسيع همسا . يِلَمْسقلا نانس وبأ
 . مدقت «رانيد نب ىبحي همسا .ينامرلا مشاه وبأ '

 . مدقت «يفوكلا ديزي نب دمحم همسا . يعافرلا ماشه وبأ

 ٠١ 'ةحيحصلا» يف امك ءروهمجلا هفُعض )١ / هتاجيرخت يف خيشلا هيلع ىشم يذلا وهو 4010 /1) «ءاورإلا» و ء(1۸ .

 نشأ [:

 .[ش] .(55 /1) «ءاورإلا» و (4014 / )٤ هةفيعضلا» يف امك «ثيدحلا نيل 7
 يف هفيعضت ىلع خيشلا ىرجو «ًاقافتا فيعض» :(978 /7) اهيفو ,(10 / )١ !ةحيحصلا" يف اذك ءروهمجلا دنع فيعض ()

 .[ش] .(۱۹۸-۱۹۹ / هر ۵۱۸ /۳) :ةفيعضلا» ,(۸۳ / هر ۱١۸ / 4) ؛ءاورإلا» : رظنا . هناجیرخت عيمج
 / 4) ؛ةفيعضلا» ء(۲۷٤ ۲۲۸ / هو 011 / )٤ اةحيحصلا» :اهنم رظنا .هتاجيرخت عيمج يف هفيعضت ىلع خيشلا ىشم (

 .[ش] 0١(.
 .[ش] .(4۷۲) «ناسحإلا» :رظنا ()
 . ةقث «ملسم لاجر نم «دبع نبا وأ هللادبع نب ىسوم هنأ ررقو ء(۲۹۷ / هو ۳۸۲-۳۸٤ / ۱) «ةحيحصلا» :- ًامازل رظنا 20

 .[ش]
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 نب نمحرلا دبع : ليقو «ديزي :ليقو «رانيد :ليقو «ناذاز : ليقف .؛همسا يف فلتخم .تاّنَقلا ىبحي وبأ
 نبا لوق هيف فلتخاو .«يوقلاب سيل : يئاسنلا لاقو ءَتاَنَقلا ىيحي ابأ فْمَّضُي كيرش ناك : دمحأ لاق «رائيد

 .(!!هقيثوت هنع يورو «هفيعضت هنع يورف ؛ ؛ نيعم

 : مّدَقَت هّللا دبع همسا . ةعيهل نبا

 ال الجب یی دش یو ام ىلع دمحلا للف ؛كراما ءالمإلا اذه مثدفو : (ميظعلا دبع ظنا لاق ۰

 يعاودو ءايرلا بئاوش نم ًاًضّلخم «ميركلا ههجول الاخ هلع نأ هلأسنو «هدمأل رشا الو «هددعل ةياهن

 . ميمعلا ّنَملاو ميظعلا لضفلا وذ هنإ ؛هيلع َفَقَو ْنَم لكو « هب ينعفني نأو ءميظعتلا

 هتايرذو هجاَوْرَأو هباحصأو هلآو دمحم :هدنع ةناكم مهالعأو هقلخ فرشأ ىلع ملسو هللا ئلصو

 بر هلل دمخلاو ءتولفاغلا هركذ نع لفغو ؛نوركاذلا هركذ املك ءنيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو

 : 5 : ' ` .نيملاعلا

 هللا ذمحب مت - ش

 2 داع ع

 هّنمو هللا لضفب ىهتنا]

 باتك

 «بيهرتلاو بيغرتلا»

 2 ا ايلعلا هتافصو «ىنسحلا هئامسأب ئلاعتو هناحبس ىلوملا ًالئاس هيلع قيلعتلاو
 نب مهملع هللا معنأ نيذلا عم» مالسب ةنجلا ًاعيمج انلخدي نأو ءاوناک امثيح يبابحأو «يبراقأو « يتبرذ

 . 4ًاقيفر كئلوأ 0 مل راع حملا

 «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ «كدمحبو مهللا كتاحيسو

 ٠ كيلإ بوتأو كرفغتسأ ©

 د + دلع دع داع

 AEF EAE / 1y ۱۳۲ الذال / ؟و 1٤۷ / ۳ اةحيحصلا» يف امك ءهظفح ءوسل «هفيعضت ىلع خيشلا ىشم ' )١(
 . هب سأب ال ْنسح يروثلا ةياور نم هثيدح نأ 4 / )١ ؛ءاوزإلا» يف ررقو ء(١۲۲) «مارملا ةياغال ء(4۷ / )١ «ةاكشملا» و

 : . 1 : .[نف]

 نقل .ًاضيأ «هفيعضاو «بيغرتلا حيحص» يف ءاج ام رخآ اذه قفز
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 سراهفلا ليلد

 سرهفلا

 باتكلا يف اهدورو بسح بتكلا سرهف

 ةيئاجملا فرحألا بسح بتكلا سرهف

 تاعوضوملاو باوبألا سرهف

 فورحلا ىلع ةبترم ةعوفرملا ثيداحألا سرهف

 فورحلا ىلع ةبترم ةفوقوملا راثآلا سرهف

 ثيدحلا بيرغ سرهف

## * 

YEY 



 "بيهرتلاو بيغرتلا حيحص" يف اهدورو بسح بتكلا سرهف ل ١

 ةحفصلا :باتكلا

 537 :صالخإل

 م١٠ :ةنسل

 ٩۱ :ملعلا

 ١177 :ةراهطلا

 ٠١۳ :ةالصلا

 ۲۹۳ :لفاونل

 ٣١۳ :ةعمجلا

 ٣٣۳ :تاقدصلا

 8 :موصلا

 4514 :ةيحضألاو نيديعلا

 ةحفصلا :باتكل

 :جحل ٤۷۰

 :داهجل ٠١۹

 ٥۸٤ :نآرقلا ةءارق

 0.5 :ركذل

 557 :ءاعدلا

 1۸۸ :اهريغو عويبلا

 , الك :هب قلعتي امو حاكنلا

 ۷۹۹ :ةئيزلاو سابللا

 ۸۲ ٤ :هريغو ماعطلا

 ۸٤۳ :هريغو ءاضقلا

 ةحفصلا :باتكلا

 ۸۸٥ :اهريغو دودحلا

 ۹٤١ :اهريغو ةلصلاو ربلا

 ۹۹۰ :هريغو بدألا

 ١١١۸ :دهزلاو ةبوتلا

 ٠۲۲١ :اهمدقتي امو زئانجلا

 ؛ةمايقلا موي لاوهأو ثعبلا

AY : 

 ١۳٠۲١ :رانلا ةفص

 ١۳١١۹ :ةنلا ةفص

 ."بيهرعلاو بيغرتلا حيحص" ةيئاجفا فرحألا بسح بتكلا سرهف س ۲

 ةحفصلا :باتكلا

 ٦۲ :صالحإلا

 E :بدأل

 ۹ ٤٠١ :ةلصلاو ربلا

 AA :عويبل

 ١١١۳۸ :دهزلاو ةبوتل

 ما :ةعمحب

 ۱۲۲١ :رئانجب

 ٥١۹ :داهجلا

 :جحل ٤۷۰

 ' ۱۲۸۷ :ةمايقلا لاوهأو ثعبل

 ةحفصلا :باتكلا

 م85 :دودحلا

 11۸ :ءاعدلا

 ٦٠۹ :ركذلا

 م١٠ :ةنسلا

 ٣٣٣۳ :تاقدصلا

 ١65 :ةتحجلا ةفص

 ١1549 :رانلا ةفص

 ١ ها :ةالصلا

 ASÎ :موصلا

 ۸۲ ٤ :ماعطلا

£۲ 

 .ةحفصلا :باتكل

 ١١7 :ةراهطلا

 ۹۱ :ملعل

 4515 :[ةيحضألاو] نيديعل

 ٠۸٤ :نآرقلا ةءارق

 ۸٤۳ :هريغو ءاضقل

 ۷۹۹ :ةئيزلاو سابللا

 ٠7١١ :هب قلعتي امو حاكنل

 ش 7717 :لفاوتلا



 60١ تاعوضوملاو باوبألا سرهف

 3 :يتعملا ةمدقم

 ۷ :ةديدحلا ةعبطلا ةمدقم

 نم لوألا دلجملل ةقباسلا تاعبطلا ىلإ ةراسشإلا

 ةعيط هعبط يت عورشلاو «(بيهرتلاو بيغرتلا حيحصر)

 فيعض) :هميسق ىلإ ةفاضإلاب ىهتادلجب ةيقب عم ةديدح

 ۷ :ًاقباس ءيش هنم رشني مل يذلا «بيغرتلا
 «حيحصلا») يف رظنلا ةداعإ ةرورض قفحملا نايب

 ىلع ةنس نيرشع نم رثكأ رورم دعب ًاددحب «فيعضلاررو

 ۷ :لوألا قيقحتلا

 ةداعإ ىلإ ققحملا تعد يلا بابسألا مهأ ركذ

 نم تاروصملاو تاعوبطملا ضعب رودص اهنسم ؛رظنلا
 ۸ :اهنم ةلثمأ ركذو «ةفورعم نكت مل يلا ةيثيدحلا بتكلا

 مامأ تحتف تاروصملاو رداصلا كلت نأ نايب س

 تازيم مهأ ركذو هرظنلاو ثحبلل ًاديدج ًاقيرط ققحما

 تاعباتمو دهاوشو قرط ىلع فرقولاك «قيرطلا كلذ
 ءاهريغ ريثك للع فاشتكاو ءثيداحألا نم ريثكل

 ًانايحأ اهيلع بترت يلا ءءاطحألا ضعب حيحصتو

 ۸ :حيحصلا ثيدحلا فيعضت

 ءارآلا ريغتب قلعتي ام ًاضيأ بابسألا نم نأ نايب

 ريغو عالطالا ةدايزو نمزلا رورم عم يدؤي امم راكفألاو

 وأ ةلاسملا يف لوق نم رثكأ ثحابلل نوكي نأ ىلإ كلذ

 ۸ :رومألا نم كلذ ريغو ًالثم دحاؤلا يوارلا

 اطخلا نم ناسنإلا هيلع رطف ام ًاضيأ بابسألا نم

 ال هنإف ؛هيلع ءرملا ذحاؤي ال ناك نإو هنأ نايبو ؛نايسنلاو

 نإ ققحملا نديد وه اذه نأو «نيبت اذإ هيلع رارصإلا زوجي

 ٩ :ىلاعت هللا ءاش

 وهو الأ ءديدحلا لمعلا اذه يف ةيزم زربأل حيضوت

 ((بيهرتلاو بيغرتلا حيحصرر ثيداحأ بتارم لعج

 حيحص (حيحص نسج «نسح (جيحص) بتارم ةسم

 (نسحو «حيحص) نيتبترملا ناكم (هريغل نسح «هريغل

 Ki :ًاقباس

 تاحلطصملا هذه ققحملا ذاختا بابسأ نايب

 ٠١ :اهامعتسا دئاوف نم ءيش ركذو «ةديدجلا

 قيقحت هل هريسيتو هقيفوت ىلع ىلاعت هلل ققحملا ركش
 ١١ :نينامثلاو ةسماخلا لحد دقو ىرخأ ةرم باتكلا

 «حيحصلار) يف ةيفاضإلا زومرلا ضعب نع حيملت

 «(عوطقم)و (فوقرم) ؛ك (فيعضلا» ینو ءانه
 1١١ :امتدئانو

 ثيدحلا بنجب ثيدحلا ةبترم عبط ىلإ ةراشإلا

 «صاخلا هلولدم نايبو  يعبطم  يملع بولسأب

 ٠١ :هدعاس نمل ققحملا ركشو

 ققحملل تضرع ةصاخ ةلكشمل ماه حيضوت س

 يرذنملا نأ يهو ««فيعضلار) نع «حيحصلار) زرف دعب

 ال ام ظافلألاو تادايزلا ضعبب ثيدحلا دعب ًانايحأ بقعي

 ًالصفنم (فيعضلا)) يف هركذ نسحي ال امم وهو حصي

 ١ :ةلثمألا عم اهل بسانملا لحلل ققحملا نايبو

 ءاطحألا حيحصت هفده نكي مل ققحملا نأ نايب

 اهنم ريثكلا حيحصتب همايق عم رداصملاو لوصألا ضعب يف

 :جمدلا هيضتقُي يذلارارطضاللف هانّريغ امو «هللا همحر خيشلا ظافلأ ىلع ةظفاحما ىلع انصرحو «فيعضلا عم حيحصلا سرهف اجد )١(

 نكمتي مل :هصن ام طقف فيعضلل تاعوضوملاو باوبألا سرهف نم ىلوألا ةعبطلا شماه ينو نيتفوقعم نيب اهانعضوو «كلذ ببسب ءايشأ اندزو

 .[رشانلا] للا دبع مأ خيشلا ةبا) هتاهيحوت بسح اهلمعب تمق دقو «هافاعو هللا هافش  هضرم ببسب سرهفلا اذه لمع نم دلاولا
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 , 777 :رييمتلاو بيرقتلا :لوألا هفدمب همايق ءانثأ

 بیغرتلارر باتكل ةدنيدحج ةعبط رودص س

 ةراشإلاب مهلمعل ققحما يوقتو «نيققح ةثالثل «بيهرتلاو

 ا غلا هقفلاو ..هلوصأو هنوتم ثيدحلاب مهلهح ىلإ

 ةلثمألا ضعب ب ركذو «لمعلا اذه لثمل نيلهوم ريغ مهلعجي

 ١4 [ةيفيدنحلاو ةيوغللاو ةيهقفلا ءاطعألا نم

 مهقافتاو ةثالثلا ءالؤه ةأرج نم ققحملا بجع

 :املع ريغب ًافيعضتز ًاحيحصت ثيداحألا ىلع مالكلا ىلع
 ىلإ ثيداحألا ىلع اهرقلطي يلا ماكحألا ميسفت

 :ًاثيدحو اعلق نيفلؤملا ضعب نم هوقرس ام لوألا :نيمسق
 1 1 ٠

 , ١١ :كلذ ىلع ةلثمألا ضعب ركذ

 يف مكحلاب .اودرفنا مهنأ الإ لوألاك ؛رحآلا مسقلا

 ¥1 :مهؤاطحأ تعونتو «هضعب

 ېهماهوأو مهئاطخأ نم ًاعون رشع ةعبس طرف تب

 ٠۸ .:ةلثمألا ركذ عم

 «ةفلتخم ةريثك ماهوأ اهتمت ثيداحأ ماقرأ رسكذ

 قثالثلا نيقلعملا ىلع ركني امم ىرخأ جذامت ىلإ ةراشإلاو

 بيغرتلا فيض ةسدقم ي هللا ءاش نإ رک ذس

 ٠ مه ةحيصت ماتخلا يفو ؛((بيهرتلاو

 ۲۹ ؛ةعلاغلا ةعبطلا ةمدقم

 ءاهیتقباس نع ةعيللا هذه ايازنم ىلإ ةراشإلا س

 ءاهنم ةفيعضلا تيداحألا ضعب فذحو ؛حيقتتلاك

 ۲۱ :اهنم لك يق ةلعلا نع زجومو ءاهماقرأ ركذو
 هل دجو ثيدح قاحلإ يهو ىرخأ ةيزم ركذ

 لإ ةراشإلاو «هزيغل ًانسح حبصأف ىرخأ ًاقيرط ققحما

 باتكلا ةمحارم نم ديهج دهح نم هريغو اذه هبلطت ام

 مدقتل ةخستلا ةغيهج ماق نمل فلولا ركشو «تارمو تارم

 ۲۲ :ةلسح ةروصب (تسفوألا) ب ريوصتلل

 ۲۲ :ىلوألا ةعبطلا ةمدقم س

 «(بيهرتلاو بيغرتلا) باتك نع ةملك ١

 ۲۲ :هتسافنو

 :فيعضلا نم يؤقلا زيي ف يرذنملا حالطصا ۲
e ۳ 

 كيداحألا ىلع 'حرط ملسم مامإلا ضخ ٣

 . 717 :ةفيعضلا

 ءطقف ةحيحصلا ثيداحألا ةنياور بوخو ٤

 77 :هيلع ليلدلاو

 «فيعضلاو حيحصلا نيب زيبمتلا بوجول ليلعت  ه
 ؟ ؛ :ًالاع نركي ال كلذ لعفي ال نم نأر

 1 :هحالطصا يف يرذنملا لإ ةدوع 5 :

 e :هحالطصا يف يرذنملا مالك صن ۷

 نم هيف ان ناب ءيرذتلا حالطصا ةعقانم = ۸

 1 55 :ضومغلاو لامجإلا

 ےب نسب سيل ثيدحلا نم عونسلا هريداسعت س8

 1 :فيعضلا نم ًاعاونأ هتحت هلاحدإو (نع)

 ده عأحيشصتا يق يامال هديلقت ٠

 ا ۷ :ًانايحأ مهايإ

 زيبمم مدعو 'ةفيعلضلا ثيداحألا عاونأ-١١

 ۶ ۲۸ :اهنيب يرذنملا

 0 ا
 ةفيعضلا ثيدحلاب لمعلا :شحفألا روظحملا +١

 :A !ًاعوضوم نوكي دقو

 تسيل (فيعضلا ثيدحلاب لمعلا) دعاك 14

 ۲۹ :اهقالطإ ىلع

 ل انتحل طورشم وهو «يثيدحلا ديقلا أ

 1 ۲۹ :عوضوملا نع ًالضف هقعض دتشي

 ظفاحلا ادنع فيعشلا ثيدحلاب لمعلا طئارش 5

 1 1 + رجح نبا

 ملعلا لهأ ىلع ةروكذملا طورشلا هبجوت ام ١
 نم ةفيغضلاو ةحيحصلا فدا ا اوب

 ةهح نم اهريغ نم فعضلا ةديدشلا ثيداحألاو :ةهج

 ۰ ۳۰ :یرحآ

 يف ءاملعلا لهاست نم يرذنملا هريبكذ ام ا ۷

١1 



 ٠٠١ :نیهحو نم هيلع باوحلاو «بيهرتلاو بيغرتلا

 نبا دنع فيعضلا ثيدحلا ةياور يق بدألا_

 7١ :هللا همحر حالصلا

 ركذ لاح يف فعضلاب حيرصتلا نم دب ال 8

 دمحأ خيشلل كلذ يف لصف مالكو «هدانسإ نود ثيدحلا

 م9 هللا همحر ركاش

 فيعضلا نع يوري نمل ملسم مامإلا ميثأت ل ٠

 75 :بيهرتلاو بيغرتلا يف ولو هلاح نيبي الو

 ةفيعضلا ثيداحألا ةياورب لهاستلا ةبقاع ١

 ٠۲ :!نيدلا يف عادتبالا اهمها نأ نايبو ءافايب متكو

 71 :قيقد ديقب هدبيقتو «هنايب .يهقفلا ديقلا ب

 كلذ يف لصفملا هللا هر ةيميت نبا لوق _ ١

 فيعض ثيدح دوحو درحم َءيش بايحتسا زوجي ال هنأو

 ۲۲ :لئاضفلا ي

 فيعضلا ثيدحلاب لمعلا نم ءاملعلا دارم  ؟+

 ۲٣۳ :لئاضفلا يت

 ۲۲ :هطرشب فيعضلا ثيدحلاب لمعلل لاث 4

 :لئاضفلا ثيداحأب ديدحتلاو ريدقتلا زوجي ال

1 

 لمعلا يف هللا همحر ةيميت نبا مالك ةصالخ ١

 امو هنم زوحي ام نايبو ؛لئاضفلا يق فيعضلا ثيدحلاب

 ٣٤ :روحيال

 ثيداحألا ىلع >امتعالا :ةعدتبملا قرط نم ل ۷

 76 :ةيهاولا

 يف ةحصلا طارتشا لوح لاكشإ ريرقت - ۸

 ٠١ :بيغرتلا ثيداحأ

 7“ :قيقد يملع ليصفتب لاكشإلا در 5

 هئاقتلا نايبو «يطاشلا مامإلا مالك ةصالخن ب ٠

 ۳Y :هللا همحر ةيميت نبا مالك عم

 هب لمعلا زوجي يذلا فيعضلا زييمت ةبوعص ل م١

 ۳۷ :ايهقفو ًايئيدح

 ١”  :ءاهقفلا ضعب عقاو نم لاثم ۳۸

 نم «بيغرتلا حيحص)) زييمتب ققحلا ءلب 5

 ۳۸ :(هفيعض))

 89 :سيردتلاو زييمتلا ین ققحما جهنم -

 حيحصتلا يف يرذنملا ىلع ًانايحأ دامتعالا ٠

 ٠۹ :هيف ققحملا طرشو «فیعضتلاو

 ((حيحصلا لاجر هلاجرر) :مهوق نأ قيقحت ٠ ١

 8 :كلذل بابسأ ةعبرأ نايبو « ًاحيحص سيل هوحنو

 نوحرصي الو ؛(تاقث هلاحررر :نولوقي اذال مال

 ٤۲ :؟دانسإلا حيحصتب

 ةيوقتب يمثيهلا حرص يلا ثيداحألا ةلق 8

 : 117 :اهديناسأ

 :(بيغرتلا) يف يرذنملا ماهوأ ةرثك بيس 8

 ش 3

 ةضيرع طوطح يف ةماحلا يرذنملا ماهوأ عاونأ م

 ع4 :ةلثمألا عم

 414 :!(نع) ب ةفيعضلا ثيداحألل هريدصت أ

 , عبرأ يف هنايبو !هحالطصا قيبطت يف هضقانت ب

 16 :روص

 اهيفو ءاملاح ىلإ ريشي ام اهرّدِصي ال تاياور  ج

 ٤۷ :!عوضوملاو فيعضلاو حيحصلا

 ٠ ءاقوبت مهوي ةحيحصلا ثيداحألا ىلع تادايز د

 ٤۷ :!ةفيعض يهو

 ةفيعضلا ثيداحألا ةيوقت يف هلهاست  ه

 4۷ :!ةحارص

 ٤۷ ؛!ًاهوت ةيوقلا ثيداحألل هفيعضت و

 ٤۷ .!ًامهوت ثيدحلا هلالعإ س ز

 هديفي ام فالح :هدارمو وزعلا هقالطإ  ح

 ٤۷ :قالطإلا

 ٤۸ :هّيباحص ريغل ثيدحلا هوزع س ط

 ٤۸ :جيرختلا يف ريصقتلا  ي

 45 :جيرختلا يف أطخلا  ك

 خيشلل (ةلاجعلا) باتك نم ققحملا ةدافتسا س ١
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 49 :هتيمأ نايبو ؛يجانلا

 ل هدقتن يف يجانلا ظفالا بدأ ٢

 49 :((بیغرتلارر

 ةرثك 'نم هاوكشو «باتكلل ظفاحلا فصو س ٣۳

 0 :هماهوأ

 ٤٤ ««ةلاحعلا ةطوطخم ىلع فرقولا خيرات ,

 ٠١ :هدئاوف فاطتقاو

 :اهيلإ قبس مل ةصاح ةيانع باتكلاب ةيانعلا - 5

 ه١

 بيغرتلا نم ىقتنملارر) باتك ميونقت ل 5
 ٠١ :هيلع قلعملاو رجح نبا ظفاحلل (بيهرتلاو

 يق تعقو يلا ةفيعضلا ثيداحألا ماقرأل ضرع

 :(بيهرتلاو بيغرتلا فيعضرر يف اهلباقي امو (ىقتنملا»

o۲ 

 ةيملعلا ءاطمخألا ةرثك ىلإ ةراشإلا :ماتخلا يف

 نم ريثكلاو «(ةيرينللا ةعبطلا) دمتعملا لصألا يق ةيثيدحلاو

 هنم ولخي ال امن ةيعبطملا ءاطحألاو طقسلاو فيرحتلا

 «عبتتو دّصقت نود اهيف هقداص ام ققحلا حيحصتو «باتك

 هحيحص زيي ره امنإو «كاذ سيل لوألا فدا نإ ذإ

 : ٥٣ :هفيعض نم

 بيهرتلاو بيغرتلا فيعض ةمدقم
 بيغرتلا فيعضر) ةعابطب أدب هنأ ققحملا نايب س

 نود تلاح هنأو تنس نيرشعو فين ذنم «بيهرتلاو
 يف لعف امك ادب ميف رظنلا داعأ مث .فورظ هماغإ

 دمحلاو همن هناز ««ةبيهرتلاو بيغرتلا خيحص» هميست

 ا نك 30

 قحا ىرح يلا نسا ثيدحللا بتارم نایب

 ه4 :باتكلا اذه يف اهيلع

 ركنا قيعضلا كيدتلا ف نيتيترم لإ ةزاشإلا ا

 قدأ امهنألو ءامه ءايحإ امهامعتسا ققحما رثآ (ذاشلاو

 دهجو بعت نم اذه هفلك ام مغر ؛ثيدحلا ةلع نايب يف

 - :لحو زع هللا دنع امهبستحي نيديدش

 ةلمحل 8 E ا

 اهنم ؛.((فيعصضلا»

 :o ًاردات الإ ثيدحلا

 ' انه يف !هيلع رانن'رومألا نم

 ىلع مكحلا بابسأ تاير ري م

 ثيدحلا :لاك اذإ اميف (؟) زمر مادختسا اهنمو س

 ام ردي ملف هيلع: فوقولا نم'نكمتي مل ردصمل ًاوزعم
 1 ه8 :هدانسإ لاح

 هيف قل 00 ثيدحلا يف عبتملا جهنملا نايب س

 ةلمج هيف يذلا فيعضلا تيدجلاو «ةفيعض ةلمج

 : هد :...ةحيحص

 مبلقتو '«(حیحصلا») يف ةيفاولا.ةمدقم ىلإ ةراشإلا

 ٠ ء۷ :«فيعضلار) اذه عم بسانتت اهنع ةصالخ

E 
 ؤهو .ب:ققحملا دصقم نكت مل اهنأ عم  لصألا يف تعقو

 تيغرتلا)) ل ملهتعبط يف ةثالثلا نوقلعملا هب لخأ ام

 :ماهوأو' ءاطخأ نم.اهيف امع ةعيرس ةحنو ««(بيهرتلاو

  ۸ش ١

 اغ ليلا نع جذامن ركذ - ةئالثلا ةعبط يف عقو امن

 ٠ ه۸ :(بيغرتلا فيعضر) ب قلعتي '

 مهتمدقم ف هب اوندهعت اع ارغب مهأ ىلإ ةراشإلا

 ٠٠ :ةلثمألا ضعي ركذو

 ماما بلطي رازشسالاب اللا ةحيصتو ةقاعن س

 ش 1١< :مهريغل هعيدقتل اولهأتي يح
03 

 1 : ناباب هتحتو «صالخإلا باتك س١

 ةينلاو قدصلاو صالسخإلا يف بيغرتلا) س ١
 “۴ :(ةحلاصلا

 .[احيحص] ًائيدح 1)'هتحت

 59 :هييرغ حرشو «((.. رفن ةثالث قلطنا» :ثيدح

 اذهححبص ياثلاو لوألا .[ةقيعض] تيداحأ و
 7 :فيعض امهيفو مكاحلا :

 لسرم اهنإ هنع لاق ثيدح يف فلؤملل مهو
 ماهإب ةثالثلا نوقلعملا هفعضو !دانسإلا حيحص لصتم وهو
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 1۳ :!هيوار

 دوجول (فيعضلا» نم لقت هريغل حيحص ثيدح

 14 :فيعضلا هيوارل ةقث عباتم

 :(هواد يبأ» ىلإ ثيدح وزع يف فلؤملل مهو
1 

 «نسح :مهوقب ةئالثلا هرذص هريغل نسح ثيدح

 ٠٠ :!!هولعأ مث

 نيزرل يرذنملا هازع [فيعضلا] سداسلا ثيدحلا

 نع ةزحوم ةحم ةيشاحلا يفو «نيرحآلو هباتك يف يردبعلا

 ٠١ :هباتكو نيزر

 مهقيرفت مدعب ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإ ةيشاحلا يف

 56 :(مدئاوزرر نيبو كرابملا نبال (دهزلاز) نيب

 هبلق صلعأ نم حافأ دقر) :رذ يبأ ثيدح

 هدلقو يمئيملا هتلع نع لفغو عطقنم هدانسإ م...نامبإلل

 55 :ةثالثلا

 ثيداحأ نم (...تاينلاب لامعألا اغإرر :ثيدح

 اهتقلتو ءاهتحص ىلع ءاملعلا قفتا يلا ةحيحصلا داحآلا

 35 :لوبقلاب ةمألا

 هيف ((...مكماسحأىلإ رظني ال هللا نإر) :ثيدح

 ¥1 :.. .ةلالثلا ام هبتني م ملسم نم ناتدايز

 فاخ نم هلوقي امو ءءايرلا نه بيهرتلا) ۲

 ش 526
 [ احيحص] :ًاثيدح )١6( هتحت

 «((..ةمايقلا موي ىضقي ساتلا لوأ نإرر :ثيدح

 يضقيل دابعلا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لوزن ركذ هيفو
 قيلي امك يقيقح لوزنلا اذه نأ نايبو ... مهنيب

 : دو :هلامکو هلالجي

 يقهيبلا هلعأ ا يناثلا [ًافيعض] يدح(١)و

 ءهححصق مكاحلا ٌمهوو «باوصلا وهو ءلاسرإلاب

 وهو ءلسرم يقهيبلاو 'مكاحلل هوزعب ةثالثلا لهح نايبو

 امهنيب اوطسوتو «سابع نبا نع لوصوم اهدنع
 ۷۱ :!هوتسحف

 ۲¥ :ًاطابتعا ةثالثلا هفعض حيحص ثيدح س

 لاحر نامزلا رحخآ يف جرخيرر :ثيدح س

 لفغ ؛يذمرتلا نم هيف نيتدايز كاردتسا ؛م...نولتخي

 ةيشاحلا يقو !كورتم هيفو ثيدحلا !ونسحو «ةثالثلا امهنع

 ۷۳ ۷۲ :(نولتخي) ێعم

 هتسحو ءارصتخم ًاضيأ رمع نبال هازع ثيدحلا

 هنيب ةثالثلا قرفي ملو «ثيدحلا ركنم وه نم هيقو يذمرتلا

 ۷۳ :!اهونسحف هلبق يذلا ثيدحلا نيبو

 هيف ؛(...كرشأ دقف يئاري ماص نمرر :تكيدح
 هثيدح ارفعضو ءانه ةثالثلا هلسح «بشوح نب رهش

 ۷٤ :!ثيدح دعب آلا ليوطلا

 هيف اودازو «لاسرإلاب ةئالثلا هلعأ نسح ثيدح

 ال4 :ةعيزخ نبا هيوار دنع تسيل ةملك

 ؛تاياور ةدعب هركذ بشوح نب رهش ثيدح س

 حرش هتحتو .عوضوملاو ءًادج فيعضلاو ؛فيعضلا اهنم

 Ye :هيف ءاطحأ حيحصتو هبيرغ

 ىلإ رانلا نم سانب ةمايقلا موي رمؤيإ) :ثيدح

 ۷۷ :عوضوم «((. ..ةنخلا

 يلع ءاقتالا نإرر :ءادردلا يبأ كثيدح.

 نايبو ؛ةيقب ةنعنعو هدنس يف ةلاهجلل فيعض لا

 فب :ًاقوقرم يقهيبلل هوزعب هيف ةثالثلا مهو

 «((...ةمتخم فحصب ةمايقلا موي ىتؤي) :ثيدح

 ةثالثلا لفغو امو هدانسإ يف نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ۷۸ :!هححص نم مهنم أوسأو «هونسحف هتلع نع

 ا ةعبس قلح هللا نإ ...رر :ليوطلا ذاعم ثيدح

 ۷۸ :عوضوم «((.. .كالمأ

 «كرابملا نبال (دهزلا) ل يرذنملا هازع ثيدح

 ۷۹ :مامتلا كاذب هيف سيل هنأ نايبو

 :باوبأ ةثالث هتحتو ءةنسلا باتك  ؟

 .(ةنسلاو باتكلا عابتا يف بيغرتلا) ١

 :[احيحص] ًائيدح (۱۲) هتحت

 .«...نودهشت سيلأ ءاورشبأر :ثيدح [اهنم] س
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 ملا :هيف نيتدايز كاردتسا

 لكأ نمر :اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (5)و

 يف مكاحلا مه .ةننس يف لسمعو ءًابيط
 املا :هحيحصت

 و نايب ؛م..

 ««...جمأ داسف دنع ينسب كسمم نمؤز :ثيدح لا

 :اهدانسإ فعض .نايبو «ةريره يبأ نع هيف ةياور ركذو

۸۱ 

 ) . .مكر هظأ نيب .تنك ام ینوعیطأ)). :ثيدح س

 تاف ام وهو ؛فلؤملا دنع هدانسإ يف طقس ُكاردتسا

 ' ۲ :ةثالثلا

 عفاش نآرقسلا اذه نإ) :دوعسم نبا رثأ

 :رباج نع ًاعوفرم تب هنأ نايب ةيشاحلا يف «(...عفشم

۸۲ 

 وزع يف يمئيهلا مث يرذنملا ريصقت نايب ةيشاحلا يف
 ىلإ ةراشإلاو ءاكورتم هيف نأ نايبو .سابع نبا ثيدح

 ۸۳ :هريغ ثيدح نم تحص هنم ةلمج

 اط نايب «رارزألا لولعم لب هتالص يف تيدح
 «رصاق دهاشب هل داهشتسالا يف ىلعي يبأ ىلع قلم ا

 ۸۲ :!هولسح مهأ الإ ةثالثلا هيف هدلقو

 «(...ةرجش ينأي ناک هنأ) :رمع نبا ثيدح

 «نسح وهو ائيش ةدانسإ .يف نأ ىلإ فلؤملا راشأ
 ْ , م4 :!ةثالثلا ححصو

 (نيريس نبا) ثيدحب يف [سنأ] ةدايز كاردتسا
 ANE :نيريس نب دمحم هنأ مهوت عفدل

 عدبلا باكتراو ةببسلا كرت:نم بسيهرتلا) ۴

 .مءاوهألاو ٠
 [احيجص] :ًائيذح ۵ ۲) هتحت

 «م...اثيدحلا :ريخأنإف دعب امأرر :ثكيدح س

 اهدانسإو :(رانلا يف ةلالض لكورر :ةدايز ىلإ ةراشإو

 حرشو ظعولا يف لي يبلا يده يف ةتفلو ؛حميحص

 | ۸٤ :ثيدحلا بیرغ

 ..نيعبسو ثالث ىلع ةمألا هذه قارتفا ثيدح

 :ذمحأ دنج ةدايز :ّْلِإ ةراشإو ءهيف (ةعامملا) ئعم نايبو

ٍ A 

 ةتبسرر :اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (۸) و

 هتلعو ,ميكايملا هححص هللا مهتعلو مهّشعل

 3 مه :بارطضالا

 هازع «(ن .ةعدب موق ثدحأ امرر :كبيدح

 ١ 1١ م5 :امجوف يمشيملا اذكو راربلل يرذنما

 هازعو :جبحص رهو فلوملا هدانسإ نح ثيدح س

 ۸٦ :(طسوألارر يف هدنع وهو ًاقلطم يناريطلا ىلإ

 48 امض ةعدب بحاصل هللا لبقي الر :ثيدح

 ٠١ 80/:مهلهجل ةثالثلا هنسحو «باذك هيف عوضوم

 هاؤر دق طن تاجا فلوملا هازع ثيدح

 AY :ًاضيأ هریغ

 دقو ؛«هدزفت ًاهوم ملسمل هازع رخآ كيدحو

 ١ ۸۷ :!يئاسنلاو ًاضيأ يراخبلا هج رخخأ

 عردتبا نو -..)) :هيفو «فوع نب ورمع ثيدح

 يرذنملا' وزع ىلع قيلعتلا ةيشاحلا يف ««...ةلالض ةعدب

 ١ نود هاب نبا دنع هنإف «هحجام نباو يذمرتلل ثيدحلا

 نود ُكنيلحلل ىرخأ رداصم ركذو «(ةلالض) ةظفل

 1 غ نل يذمرتلا نيسحت يف ام نايبو ءاضيأ ةظفللا

 ره ةغإتبلا نضعب لالدتسا ىلإ ةراشإو «باوصلا نع

 ا ا عب مالسإلا ي نأ ىلع

 ءا ديلا لاج ىلع مكتكرت دتلو ید

 ۸۸ :هحام نبا تود مصاع يبأ نبال هازع

 فب ب نسی ريخلاب ةءادبلا يف بيغرتلا) ۳

 : .(...رشلاب ةءادبلا نم بيهرتلاو

 3 :١٠ [ةحيحص] ثيداحأ ر هت

 نس نمر» 45 هلوق هيفو «ليوطلا ريرج ثیدح
 ۸٩ ٠ :هييرغ حرشو «((...مالسإلا يف

 ؛طقف خام نبال فلؤملا هازع ةريره يبأل ثيدح

 ۸٩ :رصقف

 حرش .(...نئازخ ريخلا اذه نإرر :ثسيدح س

 مهو يذمرتلل ثيدحلا فلؤملا وزع نأ نايبو ؛هبيرغ
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 :ضخم ٩۰

 «ةريره يأ نع [فيعض] دحاو ثيدح هتحت [و]
 ٩۰ ٩۱ :طلتخم فيعض مهيفو «هتاور يرذنملا قثو

o. 

 :اباب (11) هتحتو «ملعلا باتک سا

 ,هميلعتو هملعتو هبلطو ملعلا يف بيغوتلا) ١

 .((ءاملعلا لضف يف ءاج امو

 :[احيحص] ًاثيدح (107) هت

 عم نع ةحنو «(نيدلا يف ههقفي ...)) :ثيدح س
 ٩۱ :(هقفلا)

 ثيدح اهنم لوألا [افيعض] ائيدح (؟9)و

 ةدايز نود هدنع وهو «ناربطلل يرذنملا هازع «دوعسم نبا

 ٩۱ :افود حيحص وهو «((هدشر همهلأ»)

 حرشو ««.. .ةبرك نمؤم نع سفن نم)) :ثيدح س
 :هبيرغ

 نمل فلؤملا رْكذ .«...ًاقيرط كلس نم») :ثيدح

 ۹۳ :هيف ءاملعلا فالتحا ىلإ هتراشإو اور

 :ليوطلا نب ذاعم ثيدح هتحتو لصف ١

 ٩۳ :عوضوم وهو ««(...هلل هملعت نإف «ملعلا اوملعتر»

 هيف ((.. .هكردأف اع: نمز) :ثيدح

 يرذنملا هل هبتني ملو «يناربطلا دانسإ نم طقس كورتم وار

 34 1 نا

 ٍلضف لثم بستكم بستكا امر :ثيدح

 5 :كورتم هيف ««...ملع

 «.۔ةیآ ملعتف ودغت نألرر :رذ يأ ثيدح

 ٩١ :!مالك مهيف ةاور ةثالث هيفو «هدانسإ يرذنملا نسح

 :هلمج ضعب حرشو «((...ةنوعلم ايندلا)) :ثيدح س

۹۹ 

 .«...ىدلا نم هب هللا يشعب ام لثم نإرر :ثيدح

 :هحرش يف يطرقلا مامإلا لوقو ءهيرغ ضعب حرش

۹۷ 

 ةمألا هذه ءاملعرر :سابع نبا ث

 دحأل نابح نبا قيثوعل يرذنملا راشأ :(...نالحر

 ٩۸ ل ٩۷ :...قيثوعلا اذهل ةميق ال هنأ نايبو «هتاور

 تاور يرذنملا قثو «مكحلا نب ةبلعث ثبيدح س

 ٩٩ :...عضولاب مهتم وه نم مهيفو

 دباعلا ىلع اعلا لضف)) :ورمع نبا ثيدح
 ال هنأ نایب ةيشاحلا فو .ًادج فيعض «(...ةجرد نوعبس

 89: :|جردملا هبشي هنإ :هزجع يف يرذنملا لوقل هجو

 ثاريم كاذ :فوقوملا ةريره يبأ ثيدح نيسحت

 1٠٠١ :...دمحم

 ««...ناملع ملعلارر :ثيدح هتحتو ءلصف  "؟

 ٠٠٠١ :رظن هيفو «هدانسإ يرذنملا نسح

 بيغرتلا» هباتك يف يتاهبصألل هازع ءسنأ ثيدح

 كورتم هيف هدانسإ نأ نايب ةيشاحلا ينو ««بيهرتلاو

 بتكلل ًاسرهف عضو ققحملا نأ ىلإ ةراشإو ءباذكو

 ٠١١ :ةرونملا ةنيدملا يف ةماعلا ةيتكملا باوبأو

 .(ملعلا بلط يف ةلحرلا يف بيشوتلا) ۲

 :[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 :!(يور) :هلوقب فلؤملا هرّدص حيحص ثيدح
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 ادغ نمرر :اهنم ثلاثلا ء[ةفيمض] ثيداحأ (٣)و

 نود «حيحصلار) يف هنأ ناسي «(...هلل هملعتي ّملعلإ ديري

 ٠١5 :انه ةثالثلا لهج نايبو ؛هيف تدرو ةدايز

 «هخسنو هغيلبتو ثيدحلا عام يف بيغرتلا) ل ۳

 .(3 هللا لوسر ىلع بذكلا نم بيهرتلاو
 :[ةحيحص] ثيداحأ (۸) هتحت

 قيقحتو «...يلاقم عم دبع هللا رضنإ) :ثيدح

 ٠١ :ثيدحلا يف (طوحت» ةملك لوح

 نم امر :اهنم يناثلا «[ةفيعض] ثيداحأ («)و

 ةلمدلا نأ ىلإ ةراشإلا ««...هللا باتك ىلع نوعمتج موق

 نايبو ؛(حيحصلا» يف وه ثيدح يل تءاج هنم ةريخألا

 :طقف (ليعامسإ) هيوارب هلالعإ يف ةثالثلا روصقو هتلع

E 
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 :!هدحو ملسمل فلؤملا هازع هيلع قفتم ثيدح

 1.0 ١

 .(ءاملعلا ةسلاجم ف بيغرتلا) 4

 1.٥ :ةثالث ٰيهو ةفيعض اهلك بابلا اذه ثيداحأ

 :مهلالجإو ءاملعلا ماركإ يف بيغرتلا)  ه

 (...مهتعاضإ نه بيهرتلاو

 ثيداخأ )و [ هحيجص] ثتيداحأ (م) ةتسحت
 .رقوي مث نم انم سيل» :لوألا :[ةفيعض]

 ١٠١5 :طلتخم فيعض

 ىلع فانعأ الرر :ثيدح يف ةدايز كاردتسا

 ؛ةئالثلا اهكردتسي لو ۰

 هجو ال امم وهو «(اودساحتيف) ةنلك يف عفرلا نون اوتبثأو

 ر وار هيف ۰

 .لالح ثالث الإ يمأ

۷:14 

 هللا هجو ريغل ملعلأ ملعت نسم بيهرتلا)

 ١ .(ىلاعت
 ثيداحأ (4)و [ةحيحص] ثنيداحأ (/ل) هتحت

 ٠١9 :ةيشاحلا ين اهبيرغ حرشو [ةفيعض]

 ةنتف مكتسبل اذإ مكب فيك :دوعسم نبا رثأ

 ٠١5 :ريغصلا اهيف وبزي

 يلا ىلع ةلالدلاو ملعلا رشن يق بيغرتلا )الا ٠
 :[ةحيحص] ثيداحأ (م) هتحت

 نبا) :قلوملا هيف لاق (دوعسم يبأل ثيدح

 نوكي نأ نک اما رك ذو طح هنأ نايبو «(...دوعسم

 ١١١ :ةثالثلا هل هبتني مل هنأو «هیعاود نم

 [ةفيغض] ثيداحأ (ه)و
 هللاو «هلعاقک ريخلا لع لادلارر :سماخلا ثيدحلا

 نأ نايب ةيشاحلا يف .ًادح :فيعض ««نافهللا ةثاغإ بحي

 هدهاوش يف سيلف يناثلا رطشلا امأ ءدهاوش لوألا هرطشل

 ةراشإو «هدهاوشب هنيسحت يف ةثالثلا أطح نايبو «هيوقي اف

 ١1١ :هيف وار ةبنسن يف هريغو يرانملا طخ ىلإ :

 :(مملعلا متك نم بيهرتلا) 8
 :[ةحيحص] ثيداحأ (۳) هتحت

 لكس نمر :اهنم لوألا ء[ةقيعض] ثيداحأ (ه)و

 يقو ىلعي يبأل يرذنملا هازع «...همتكف ملع نع
 هدانسإنأو «حيحبص اذه لوألا هرطش نأ نايب ةيشاحلا

 ١١8 :!هحيحصت ف ةثالثلا لهج نايبو ء«فيعض

 : ١١ :دهاوشب ةعيط نبال ثيدح ةيوقت

 , لاب امرز :ليوطلا ىزبأ نب نمحرلا دبع ثيدح

 | هللع ىلإ ةراشإلاو ةفيعض .(مهاريج نرهقفي ال ماوقأ
 1 7 1١4 111 :ةيشاحلا يف

 لم لب الو ماغي ذأ ننس نرل ب

 .(هلعفي ال ام لوقيو

 :[احيحص] ًاثيدح (11) هنحت
 نيئيدح نيب هيف طلح فلؤملل شحاف مهو

 ش يناحص نع ًادحاو ًاثيدح امهلعجف نيفلتخم نييباحصل

 : 1١4 :!دحاو

 ۰ ةيئارلا» ؛اهنم لوألا ء[ًافيعض] ًاتيدح 0 ۳)و

 أطخ حيحصتو «هبيرغ حرش «((.. .ءارقلا ةقسف ىلإ عرسأ

 1 دحأ مسا يف

 يف وهو ماقلطم دحأل يرذنلا هازع عوطقم رسثأ -

 هداتسإ قو «هل «بعشلا» يي وهو يقهيبللو !هل.«دهزلا»)
 ١19 :كورتم

 :منآرقلاو ملعلا يف ىوعدلا نم بيهرتلا) - ٠

 : :[ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت

 ْ ثيدح:دبس يف [مأ لضفلا مأ] ةدايز كاردتسا

 . .ناهإلا نرهظيلرر :طقف سابع نبا نع فلؤملا هلعج

 ١18 :هتاور دح

 ٠ :هلبق نيئيدحب اذه اهثيدح ةيوقتو

 7 صع دحاو ثيدحو
 , 156 :!مطسوألا») يف وهو «يناربطلل هوزع يرذنلا

 لادجلاو ءارلا نم بيهرتلا) ١
 : .(...هكرت يف .بيغرتلاو ...ةمصاخملاو

 .[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت

 ٠ :(ةّحاحلا)و (ةمصاخملا)و (ءارملا) نعم
 عقو امو 200 .ءارملا كرت نمر) :ةمامأ يأ ثيدح
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 ال انتم بكر هنأ نيببت مث .هجيرخت ف طلخلا نم فلؤملل
 نع ًالضف «يحانلا هل هبتني لو «ثيداحأ ننم هل لصأ
 ٠١١ :ةثالثلا

 :[ةفيعض] ثيداحأ (٤)و

 ضبر يف تيبب ميعز انأو) :لوألا ثيدحلا

 هتحتو .هنع بغي ام (حيحصلا» يف نأ نايبو 0(. . .ةنجلا

 ١1١ :(ةنحجلا ضبر) نعم
 11 :ذاعم ثيدح لالعإ يف فلوملل مهو

 ٠۲١ :دهاشب ميهاربإ نب ديوس ثيدح ةيوقت

 :ثيدح يوار يف ففوماللمهو

 ۱۲۲ :((...ىده دعب موق لض امرر

 يف اهجيرختو ثيداحألا ضعب ةلع ىلإ ةزحوم ةراشإ

 ۱۲۲ 2117١ :(ةفيعضلا»)

 :ًاباب )٠۴( هتحتو «ةراهطلا باتك 4
 وأ سانلا قرط ىلع يلختلا نم بيهرتلار) ١

 ةلبقلا لابقتسا نع فارحنالا يف بيغرتلاو «مهلظ

 ۱۲۳ :(اهرابدتساو
 نم)) :ةريره يبأ نع دحاو [فيعض] ثيدح هتحت

 وهو ةثالثلا هنسح ؛((...قيرط ىلع هتميحس لس

 ۱۲ 4::هبيرغ حرش هتحتو .فيعض

 :[ةحيحص] ثيداحأ (۷)و

 ٌداوج ىلع سيرعتلاو مكايإرر :كيدح
 اوهبتني نأ نود هدهاوشب ةثالثلا هنسح .«...قيرطلا

 ١؟ 4 :!اه دهاش ال ىلا ةدايرلا فعضل

 يف اقلطم طئاغلا يف ةلبقلا لبقتسي مل نم لضف

 ٠١١ :فلوملل ًافالخ ؛ناينبلا وأ ءالخلا

 لستغملاو ءاملا يف لوبلا نم بيهرعلا)  ؟

 :(رحجلاو

 يف ؛كلذ يف [ةفيعض] ثيداحأ (۳) هتسحت

 هدانسإ دوج لوألا ثيدحلا .اهنع نيغي ام (حيحصلا»

 ٠٠١ :ةثالثلا هنسحو «ناتلع هيفو «يرذنملا

 :[ةحيحص] ثيداحأ (#رلو

 هازع .(... تسط يف لوب عقني الر :ثكبيذح

 :!ةثالثلا ىلع رمألا ىلطناو ءأطخ رهو ءمكاحلل فلوملا

1o 

 ١8 :موي لك طاشتمالا نع يهنلا

 ىلإ يرذنملا راشأو يم رتلا هفعض يناثلا ثيدحلا

 لوألا هرطشو «فيعض هنأ نايب ةيسشاحلا ينو «هتحص

 ١١8 :ىرخأ ةياورب حيحص
 ةثالثلا لهج نايبو «ثلاثلا ثيدحلا يف (رحجلا) نعم

 ١7 :!(رُجَلا) اهداريإب

 :(ءالخلا ىلع مالكلا نم بيهرتلا) ٣
 .نائثيدح- هتحت

 ٠١١ :هريغل حيحص :ةبترم ىلإ امهعفر

 هربغو بوثلا لوبلا ةباصإ نم بيهرتلا) 4

 .(هنم ءاربتسالا مدعو

 :ثيداحأ (۷) هتحت

 يف نابذعي امور :نيعم يف يباطقخلا لوق

 ١175 :سابع نبا ثيدح يف ...ريبك

 ءربقلا ىلع ةديرجلا عضو يف ةركب يبأ ثيدح س

 قيرط نم هتلصو دقو «عاطقنالاب هايإ فلوملا لالعإو

 ۱۲۷ :ىرخأ

 يبأ ثيدح اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (؟)و
 نم هزسسي ال ناكف امهدحأ امأرر :هيفو ةمامأ

 (دقرغلا عيقب) يعم ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ««...لوبلا

 ٠١۸ :هيف نيتدايز كاردتساو ء(ضرألا نم عيقبلا)و

 يل تباث ةصقلا لصأ نأ نايبو «هيف أطح حيحصت

 ۱۲۸ :امهريغو ((نيحيحصلا»)

 هب بساحي ام لوأ هنإف لوبلا اوقتارر :ثيدح

 هريسغو يرذنملا مهو نايبو ؛.عوضوم ««ربقلا يف دبعلا

 :ةنسلا ف تباث وه امل فلاخم هنأو «(بويأ) ةياور ف

1۲4 

 ريغب مامحلا لاجرلا لوخد نم بيهرتلا) ©

 ((...اهريغو رژاب ءاسنلا لوخد نمو ءرْزأ

۳1 



 :[ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت

 ظفاحلا فقي مل :مامحلا يف حيحضص :ثيدسح ل

 نم ةثالثلا هطقنأو تملا دانا ىلع يحانلا

 فالح ؛ثيدحلل رجح نبا ةيوقت ىلإ ةراشإلاو ؛,مهتبعبط

 7151 :هتع يحانلا هلقن امل

 :كلذ نع يا يف [ةفيعض] ثيداحأ (١)و -
 ذاش «(مامحلا هل لاقي 5 اورذحارر :ثيدح

 ٠۳١١ :. ,ةعامجلا ةياورل فلاخم

 يدعب نوكينم هنإر) :ةشئاع ثيدح م
 رامخلا عزن ركذ نأ نايب ةيشاحلا يو .(...تامامج

 ةثالثلا لهج ىلإ ةراشإلاو «(امايث) ظوفحملاو «ركنم هيف
 ىدحإ ىلإو !حيحصلا ةملم مأ ثيدحل مهفيعضتب

 تمتكو اذه ةشئاع ثيدح تححص يلا تايعماجلا

 ۱۳۲ :!هتلع

 :(رذع ريل لسغلا ريخأت نم بيهرتلا) س *
 :[ناحيحص] :ناثيدح هتحت

 ١71 :نيدلهاشب امهنم رامع ثيدح ةيوقت س

 ةكئالملا لحدت الرر :امهدحأ «[نافیعض] نائيدحو

 نايب ةيشاحلا يقو («بنح الو «بلك الو «ةروص هيف 3
 الو «هدهاوشل ةثالثلا هنسحو ؛بنحلا ركذ نود حص هنأ

 ۱۳۲ :!هل دهاش

 نولزني نيذلا مفأب انه ةكئالملل ظفابملا ليوأت

 ! ٠۳١ :ةظفحلا نود ؛ةكربلاو ةمحرلاب

 .(هغابسإو ءوضولا يف بيغرتلا) / 
 أ :ًافيدح ةقفإ

 دنسمل فلوملا هازع ...مالسإلا يف ليربج ثيدح س

 هايإ هوزع يف ام نايبو ارمع هيبأ دنسم نم رهو «رمع نبا

 174 :(۲۰ ٤ ص) رظناو .!مهولا نم نيحيحصللا

 نأ عاطتسا نمفر) :هلوق نأ ىلع فلوملا هيبت

 نم هقفاو نم ضعب رْكذو «جردم «...هترغ ليسطي
 ا ١76 :كلذ ىلع ظافحلا

 جرشو 5 نح هدي هلسغ يف ةريره يبأ ثيدحا

 ۱۳۰ :(خوُرف) ةظفل
 :اهدحأ يفو ,,نيلحجحملا رغلا يف ثيداحأ

 ١6 :اهييرغ حرشو ««انناوخإ انيأر دق انأ تددور)

 «.. .دوحسلاب هل نذألب نم لوأ انار :ثكيدح س

 اذه يف هطيلاخت نم ءيش ىلإ ةراشإ ءةعيف نبا هدانسإ يف
 تركب يو «تاعباتما يف نسح هئيدح نأ نايبو ؛ثيدحلا

 15 : احتوت هك دج

N a 

n 1 لفل 

 الزر :نامدع كيدح لوألا «ثيداحأ (8) هتسحت

 حص دقو «ةركنم ةدايز هيف «(.. .ءوضولا دبع غبسي
 , ١۳۸ :هونسخف ةثالثلا اهنع لفغو ءافود ثيدحلا

 ىلع دزلاو «(يخانصلا) ةبحض يف فالتحالا

 ۱۳۸ :مكاحلا

 لا يصح

 ۱۳۹ :هريغل حيحص هنكل «هل

 افرك ةدايز هيف «فيعض ًاضيأ ةمامأ يبأ ثيدح

 ۱۳۹ :مهلهجي ةلالثلا هنسحو اهفود حص ثيدحلاو

 / ...ةروص نسحأ يف يبر ةليللا يناتأر) :ثيدح

 دنع 28 ءئغملل ًادسفم ًاقيرحت لصألا يف فرحتو
 < ا ١41 :ةثالثلا

 .(هديدجتو ءوضولا ىلع ةظفاحملا يف بيغرتلا) - 8

 ْ 1 :ثيداحأ (ه) هتحت |

 نایب .((:. .اوصحت نلو اوميقتسا» :نابوث ثيدح

bOري  E 

 :هريغل ۱٤۲

 ,ريصقتو «(..الإ طق تنذأ امرر :لالب تيدح

 .:هيف مهضعبل عقو فيرحت ىلع هيبنتلاو .هجيرخت يف يرذنملا

 1 1 ' ١ ني

 .ىلع ءوضولا») ؛اهدحأ «[ةفيعضإ ثيداحأ (٣)و س
 1 ١ 48 :هل لصأ ال هنأ .«رون ىلع رون ءوضولا

 :ءوضولا ىلع ةيمستلا كرت نم بيهرتلا) س 9

١ 



 ,(ادماع

 :ثيداحأ (۳) هتحت

 مسي م نمل ءوضو الر) :ثيدح توبث قيقحت

 ١1414 :هيف يرذنلا ضقانتو ««هللا

 .(هلضف يف ءاج امو كاوسلا يف بيغرتلا) ٠

 to :ًائيدح (11) هتمت

 نايبو ؛ةموزحا يراخبلا تاقيلعت يف يرذنملا لوق

 ١15 :هيفام

 :اهنم يناثلا «[ةفيعض] ثيداحأ )٠ ١( ءهتحت [و]

 ةيشاحلا يف .(...و «ناتخلا «نيلسرملا ننس نم عيبرأ»

 :رظن هيف هل يذمرتلا نيسحت نأ نايبو «(ناتنلا) نعم
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 ةعي نبا ةيارر نم رمع:نبال ثيدح ةيوقت

 ١55 :رخآ قيرطب سابع نبال ثيدحو ءهل دهاشب

 بتكي نأ تیشح ئح كاوسلاب ترمأر)ر :ثيدح

 يف يمشيملا مهو ىلإ ةراشإلاو ءطلتخم هيف ءركنم «(يلسع
 ١٤١ :!هنيسحت يف ةئالثلا أطخو «سيلدتلاب هلالعإ

 نأ تيشخ ىح كاوسلا تمزلر) :ةشئاع ثيدح

 ١٤١ :عطقنم هنأ الإ (حيحصلا») ةاور هتاور ««ٍ دردی

 فو .«...كاوسلاب ةالصلا لضف» :ثيدح ن

 ةثالثلا نأو ءرصاق لالعإب هلعأ يرذنملا نأ نايب ةيشاحلا

 ١٤١ :هتلغ ىلإ ةعزخ نبا ةراشإ مغر هونسح

 هنسح :(...لضفأ كاوسلاب ناتعكرر) :ثيدح

 ١٤۸ :هلوق لوقلاو ءرحح نبا ظفاحلا هفلاحو «يرذنملا

 نم بيهرتلاو «عباصألا ليلخت يف بيغرتلار _ ١

 .((-..غابسإلا كرتو هکر ت

 .ثيداحأ (۸) هتحت

 ۱٤۸ :(ليلختلا) نعم حرش
 هّلعأ ««يمأ نم نوللختملا انبحرر :كيدح

 ءامهيف ركذ هل سیلو «فّعضم رارب هيقيرط نم يرذنملا

 ١48 :هريغل نسح رحآلا قيرطلاو

 ل هازعو ؛«ريبسكلا) ل يرذنملا هزغ س

 هنع هنأ نايب ةيشاحلا يفو .سنأ ثيدح نم (طسوألا»

 ىلإ ةراشإلاو «ىرحأ قيرط نم هنأو هم ةلمج نود

 ةثالثلا ةقرسو هيوار مسا بيوصتو «(«حيحصلار) يف هداريإ

 ١٤۸ :بيوصتلا اذهل

 ««...روهطلاب عباصألا نكهتنتلر :تيدح ب

 ١45 :لصألا يف عقو فيحصت حيحصتو

 نيظفلب هركذ «(...باقعألل ليورر :تيدح

 ١49 :!ناتياور وه امنإو ءكشلا ىلع

 ءهلالعإ دعب يعالكلا حور يبأ ثيدح نيسحت

 ابأ نأ نايبو ؛«...ناطيشلا انيلع سبل امنز) :وهو

 نع حور يبأ نع :باوصلا نأو ءايباحص سيل حور

 .o\ :هقّنَو نم نايبو «لجر

 ريصقتو ««...ةالصلا متت الرر :ةعافر ثيدح

 ١٠١ :هتحص نايبو ءهجيرخت يف فلولا

 .(عوضولا دعب نهوقي تاملك يف بيغرتلا) _ ۴
 :[ناحيحص] نائيدح هتحت

 ءءوضولا دعب دهشتلا يت ملسم ثيدح امهدحأ

 ًاردصم ىرخألا تاعوبطملا ضعب فو لصألا ين عقو

 يف ةركنم ةدايز ىلع هيبنتلاو !(يوُر) :ضيرمتلا ةغيصب
 :!اهوححصف مهريغو ةئالثلا نوقاعملا اهل هبتني مل ءلصألا
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 وهو «هنع هللا يضر نامثع نع دحاو ثيدحو

 ١١١ :عوضوم

 .(ءوضولا دعب نيتعكر يف بيغرتلا) ب ۴۳

 :ثيداحأ (0) هتحت

 بقعتو «مضلاب (فدلا) ةظفل فلؤملا طبنض

 ٠١١ :هايإ يجانلا ظفاحلا

 نبا هيلع هعبت ثيدح ظفل يف يرذبملا اطخ

 هنأل رصقف «فلؤلا هنسح رخآ ثيدحو !هققحمو !!رجح

 ١67 :ههجو نايبو حيحص
a 

 :ًاباب )٤١( هتحتو قالصلا باتک ه٥

 تشر ١



 :عملضف يف ءاج امو «ناذألا يف بيغرتلا) س1

 ناذألا مكح ًاعرشو ةغل ناذألا نعم .ةيشاحلا ف

 ٠١۴١ :هيف ةدايزلا مكحو «ةماقإلاو

 هازع ءاربلا ثيدح نم يئاسنلل' ةدايز ىلع هيبنتلا

 ١١4 :!ةريره يبأ ثيدحل يرذنملا

 .نماض مامالا)) :نيعم

 رجفلل لوألا ناذألا يف هنأ نايبو «(بيوشتلا) نعم

 ٠١١ :!ةداعلل ًافالخ ؛ةحيحصلا ةنسلا يف

 ىلع ءانغلا هيفو 3

 «ةيعرشلا تيقاوملا ةفرعم ين اهريغو نیلا ةاعارم

 ناذأو ,ءاتثلا اذ نوظحي ال نامزلا اذه نذوم نأو

 “١6 :!رجفلا لبق مهضعب

 هازع «(...كسملا نابثك ىلع ةثالثإر :ثيدح لا

 دنع تسيل هيف يلا ةدايزلاو ؛يذمرتلاو .دمحأل يرذتملا

 دانسإب (ںیغصلارو (طسوألا» يف ياربطلل هازعو .دمحأ

 ىلإ ةراشإو .هښفن وه هاهو نم هيفو هب سأب ال

 فيعض وهو «(ريبكلا)) ةياورب هركذو !ةثالثسلا ضقانت
 :ادح 1٥٩
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 هللا دابع راين نإرر :ثيدح

 امو ءهبيجب اذامبو نذؤملا ةباجإ يق بيغرتلا)  ؟

 :(ناذألا دعب لوقي

 :[ةحيحص] ثيداحأ (9) هتحت س

 نيتريبكت نذؤي نذإملا نأ ىلإ ةراشإ هيف ثيدح

 : ١١59 !ةريبكت ةريبكت ال «نيتريبكت.

 .١59 :هلل لصأ ال (مزج ريبكتلا) ثيدح

 نمز) :لوألا .ثيدحلا ء[ةفيعض] ثيداحأ (5) و
 هيوار نأ ىلع هيبنت ةيشاحلا يفو «(...لاقف ؛ءادنلا ممم

 راشأو «يأحص هنأ رعشُي يضرتلا ركذ نأو .يعبات ًالاله

 اذه نأ نايبو ,دهاوش هلو نسح ثيدحلا نأ ىلإ يرذبملا

 ٠٠١ :لوألا هرطشل ةبسنلاب حيحص

 :(ةماقإلا يف بيغرتلا) ۳
 [ركنم] دحاو: ثيدلحو'[ناحيحص] ناثيدح تحت

 عاد ىلع درت أل ناتعاسر) :دعسم نب لهس نع

 ةثالعلا هتسحو «ةركنم ةدايز هيفو «(...هتوعد

 ؛(حيحبصلا)) رظناو .رخآ ناكم يف هوححصو هدهاوشب
 6 ١517 :هنم ظوفحملا ىرتل

 ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا نم بيهرتلا) 4

 : :(رذع ريغل
 هريغو ملسم دنع امهلوأ «ثيداحأ )٤( هقحم

 00 ١717 :(«بيعضلا ف يذلا رمألا نود

 ,يرذنملا ححصو ءكلذ يف ةريره يبأ نع وهو
 1 ١519 :فيعض وهو «هدانسإ

 ١717 :(قفانملا) ريسفت س

 .(ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا يف بيغرتلا) ہس ه

 ١  :[ةحيحص] ثيداحأ ثالث هتحت

 ,ةدايز نايبو «(. ...ناذألا نيب ءاعدلار) :ثيدح

 تدل اوردصو !ةثالثلا اهنع لفغ ءيذمرتلل ةركنم

 ا ۱۹۳ :!اوقرفي مل و (حيحص) ةملكب

 :وه (عاذنلا روضح دنع» :ظفلب لهس ثيدح

 :قرفلا نايبو «(قالصلا ماقت نيحرر :ظفل نود حيحصلا

 < ثا ١517 :ئيعمو ةياور امهنيب

 5 ثيدح امنهنم يناثلا «[نافيعض] نائيدحو

 ”,...ءامسلا باوبأ .تحتف يدانملا ىدان اذإرر :ةمامأ

 عم هتحتو !هدانسإ مكاحلا ححص ..ًادج فيعض

 : ١14 158 :(يدانملا نيحتيلف)

 ةجاتحنا: ةنكمألا يف دجاسملا ءانب يف بيغرتلا) ل 5

 ها ش :/اهيلإ
 لفغ ؛ةلمج اهأدحأ نم طقس «ثيداحأ (۸) هتحت

 قا (7) [ر] ةثالثلاو يجانلا ظناحلا اهنع

 ا ا :كلذ يل [ةفيعض ذ]

 امو اهريهطتو دجاسملا فيظنت يف بيغرتلا) ۷

 : .(اهريمجت يف عاج

 .يائلاو ٠ لوكا عنف ثيداحأ (۸) هتحت اس
 تتامف ادجسملا مقت تناك يلا ةأزملا يف ناتفيعض .ناتیاور

 لوألا ظفللا ...:اهيلع ىلضف اهنفدب هك يبلا نّدؤي ملو
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 «هتلع نايب ةيشاحلا فو ؛ئعملا تدسقأف ةملك هنم تطقس

 هريغو لصألا يف عقو هيوار مسا يف طخ حيحصت ينانلاو

 :نيتياورلا يف ةثالثلا اطح ىلإ ةراشإلاو ءًاضيأ هتلع نايبو

 اك

 هازع ؛(...يمأ روحأ يلع تضرعر) :ثيدح س

 ۱۹۷ :ًاطح وهو «هجام نبال

 هيف :هنع لاق «م...ىذأ جرحا نمرر :ثسیدح

 نيل هيفف ءاذه بارغتسا ةيشاحلا يف «نيسحتلل لامتحا

 ٠۹۷ :!عاطقناو

 :[ةحيحص] ثيداحأ )٤( و

 !هدنع دجوي الو ءيذمرتلل هازع ثيدح [اهنم] س
 ۱٦۹۷ :!هلثم رخآو

 قةلبقلا ىلإو دجسملا يف قاصبلا نم بيهرتلا) 8

 _(هيف ةلاضلا داشنإ نمو

 :[احيحص] ًاثيدح )١0( هتحت

 همزحو «(داشنإ) :هلو يرذنملا ىلع يحانلا راكنإ

 ١78 :(نادشن) باوصلا ناب

 هلعأو !«ملسم») يف وهو هحام نبال هازع ثيدح س

 ١54 :!ةقث وهو هيوار ةلاهجج

 هريغو دواد يآ دنع وهو ةميزخ نبال هازع ثيدح
 ١59 :(0814 ص رظناو) !ًاضيأ

 حيحص» يف وهو دراد يبأل هازع ثيدح
 N :«ملسم

 ««مهحجو لبق هللا نإفرر :هلوق يف (ةماه ةدئاف) ||
 155 :هقلح ىلع ىلاعت هتيقوف فانی ال هنو

 «ةلبقلا يف قصب يذلا مامإلا لزع يف ثيدح

 /١1 :ةثالثلا هنع لفغو «هبيوصتو هّيباحص مسا يف أطخو

 ؟دحسملا يف عاب وأ ةلاض دشن نمل لاقي اذام س

 ٍإ ۷۱

 نعو ؛ةالصلا ًادصاق عباصألا كيبشت نع يهنسلا

 . ۱۷١ :مالكلل سلاحبو ءاقرط دجاسملا ذاختا

 يهنلا يف دوعسسم نيا ثيدح ةلع ىلإ ةراشإلا

 11/1 :...دحسملا يف ةلاضلا نادشن نع

 ءدحسملا يف عباصألا كيبشت نع يهنلا يف ثيدح

 ١۷١ :للعلاب لسلسم وهو هريغو يرذنملا هنسح

 يف اميس دجاسملا ىلإ يشملا يف بيغرتلا) 8

 ۔(اهلضف يف ءاج امو ملا
 :[احيحص] ًائيدح (۲۹) هتمت

 ١177 :هبيرغ حرشو « ةعامجلا لضف يف ثيدح

 لك ىلع» :ثيدح لوألا [ةفعض] ثيداحأ (ه)و
 نم هيف ءاطخأ حيحصت ((...ةالص ناسنإلا نم مسيع

 :هتلع نايبل (ةحيحصلا» ىلإ ةلاحإلاو رداصملا ضعب
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 يف وهو ةعزخ نبال هازع بابلا يف ثيدح

 ١1/4 :هريغو ((ملسم))

 اومدق ام بتكنوإل :ىلاعت هلوق لوزن ببس

 اه :6مهراثآو

 هازع ؛(...ةالض يف دبعلا لازي الدر :ثيدح س

 يف ةراشإلاو «يناثلا ححرو «افوقومو ًاعوفرم يناربطلل

 ديلقتو ءاه يمشيحلا زواحتو «فوقوملا ةلع ىلإ ةيشاحلا

 ٠۷٠١ :هل ةئالعلا

 ةيئاحلا يلو «((.. .نيحلالملا رشبر) :ثيدح س

 هدانسإ يف نأ ىلإ ةراشإلاو ؛(ةحلدلا) «(مإدم) نعم

 ۱۷۸ :نيلرهجم

 نيلئاسلا قحب كلأسأ نإ مهللارر :ثيدح

 ةفرعمل (لسوتلا»و ((ةفيعضلا» ىلع ةلاحإلاو «(«(.. .كيلع

 ۱۷۹ :ةياردو ةياور هتلع

 «فيعض ؛«...هللا تريب عاقبلا ريخر) :ثيدح س

 ۱۸۰ :هنع يغب ام (حيحصلا» يو

 ٠۸٠١ :اهضغيأو هللا ىلإ دالبلا بحأ

 سولجلاو دجاسملا موزسل يف بيغرتلا) ٠

 .(اهيف

 :ثيداحأ (ه) هتحت

 بالقتاو ؛هللا مهلظي نيذلا ةعبسملا ثيدح
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 ةلواحمو !«ملسمر) يف ةاورلا ضعب ىلع هم ةريألا ةلمملا

 ةاور دحأ هنأ ىلإ !هليمو «مهاولا ؛ةيصخش نايب ققحملا

 ۸ ۰ :(ملشم حيحص))

 جارد قيرط نم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (هرو

 نع جارد نع ةعيش نبا قيرط نم ياثلاو «مثيهلا يأ نسع
 23141 :مئيهلا يآ

 هركذي مل يذلا مالس نب هللا دبع ثيدح ظفل س

 ةيرورض ةدايزو ؛دجسملا .يف سولجلا لضف يف يرذنملا
 :انه ةثالثلا طلح :ىلإ ةراشإو «فوقوم هثيدح نأ نيبت
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 :ةلمج هيف «فيعضلا ؛ءادردلا يبأ كثكيذدح ل

 قيرطب اهتيوقتل [اهريغل ةنسح] «يقت لك تيب دجسم ازز
 ۱۸۲ :ىرخأ

 الصب لكأ نمل دججسملا نايتإ نم بيهرتلا) ١

 ((...ًاثارك وأ ًاموث وأ

 :[ةحيحص] ثيداحأ )٩( هت
 دشأ (رئاجسلا) ناحدلا ةحئار نأب  ريكذتنلا

 ۱۸۲ :!ءاذيإ

 ثيدح يف ةياور وهو «[فيعض] دحاو ثيدحو

 كانه رهو «هيف لخفلا ركذ:«حيحصلا») يف يذلا رباح
 ۱۸۳ :!ةثالثلا امهتيب'قرفي مل و «هريغو رباح نع

 فلولا هازع ««(..:.ةلبقلا هاج لفت نمرر :ثيذح س

 اطح ىلإ ةراشإو ءًاضيأ هريغ يف وهو ءطقف ةعزخ نبال

 ١814 انه ةثالثلل

 نقويب يف ةالصلا يف ءاسنلا بيغرت) 7

 .(اهنم جورخلا نم نهبيهرتو ءاهموزلو

 . :[ةحيحص] ثيداحأ )٠١( هتحت

 لضف هصينصخخلت يف ةيزح نبا ىلع درلا
 ءاسنلا نأ نايبو «ٍلاحرلاب يوبنلا دحململا يف ةالصلا

 كلذ عم نمتويب يف نقالض نكل «لضفلأ ف لاحرلاك

 ١86 :لضفأ

 حرشو «ثيدحلا يف (ناطيشلا اهفرشتسا)) :نيعم

 ا ١1

 متال نيطايش ل ةراشإ ةيلاتلا ةحفصلا يقو ءاف فلوملا

 1١45 :نامزلا اذه يف

 ةظفاحماو محلا تاولصلا يف بيغرتلا) - ۱۳

 :(اهوجوب ناعإلاو ءاهيلع

 :[ًاحيحص] ًاعيدح (۳۳) هتحت #

 :ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإو .مهو نايبو «ماهيإ عفد

AY0  

 ((.. .مكدحأ .بابب ًارهغ نأ ولر) :ثيدح جمب
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 ي فالثلاو ««رئابكلا شحن مل امرر :هلوق ريسفت

 :نايبو «رئابكلل اهريغو تاولصلا نم تارقكملا لوم

 ۱۸۸ :كلذ نم حجارلا

 نبا ثيدج يف «(...نوقرتحت نوقرتحت)) :نعم

 1/85 :دوعسم

 دنع دانم ثعييرر :ثيدح يف ةدايز كاردتسا

 ,i 1۸۹ :اهطاقسإ دمعت فلوملا نأك «...ةرضح

 : ۱۹: :هتيوقتو «ناملس ثيدح يف (ةلتقملا) نعم ب

 يبأ ثيدح اهنم لوألا «[ةفيعض] .ثيداحأ (5)و

 وهو «لصألا يف عقو هيوار مسا يف أطح حيحصت «ةمامأ

 ١ :!ةركنم ةلمج ثيدحلا يفو.«لاحلا لرهجم

 ناعدح ني e ةيوقت
 ۱۹۱ :هل دهاشب

 سیلو اا نبال هازع[فيعضلا] نالا ثسيدحلا

 :هيف يذلا لاق نم هيفو «مكاحلا: ةياور ركذو ءهيسف

 : ۱۹۱ :!«فرعی داکیالر)

 هيلع يحانلا درو «نيخيشلل اهازع ملسملةياور
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 دهاشب هتيوقثو «لوهجب هيف ثيدحل فلوملا:نيسحت

 ش : ١917 :هرخآل رخآو «هلوأل

 تاولص سمخ)) :ثيدحب يلبتخلا ةطب نبا لالدتسا

 السك وأ انوا ةالصلا كرت نم.نأ ىلع «...هللا نهبتك

 ٠ 191 هللا ةئيشم يف هنأ



 هيف ةرانع ىفطصم طبختو «ّيلب) ةظفل طبسض
 يف تادايز ثالث كاردتساو باوصلل يدتهي نأ نود

 ْ 194 :ثيدحلا

 يماردلل هازع ؛(ةالصلا ةنجلا حاتفمر) :ثسيدح س

 ٠۹١ :هريغو دمحأل هوزع يف رّصقو «هیف سیلو
 دتسم نم فلؤملا هلعج «نسنأ دنسم نم ثسيدح

 ٠۹۵ :!طرق نب هللا دبع

 هيف ,م...هل ةنامأال نل ناميإ الر) :ثيدح س

 158 :دهاوش هل حيحص لوألا هرطش نکل «لوهحج

 یوق .«...تسب يل اولفکارر :ةريره يبأ ثيدح

 وهو «ةثالثلا هدلقو «يمشيملا هعبتو «يرذنملا هدانسإ

 ٠۹١ :نیلوهجناب لسلسم

 دمحأ مامإلا نب هللا دبع تادايز لوح ةديفم ةملك

 هل سيل يعيطقلا نأو ءاهتفرعم ةقيرطو «هيبأ ىلع
 ١95 :روهشملل فالح (دنسملا) يف تادايز

 لضفو ءًاسقلطم ةالصلا يف بيغرتلا) 4
 (عوشخلاو دوجسلاو عوكرلا

 :[ًاحيحص] ائيدح )٤ ١( هتحت

 ىلإ راشأو «يناربطلا ريبك» ل هازع ثيدح ب

 هيفو «(دنسملا» يق وهو ؛قاحسإ نبا ةنعنعب هلالعإ

 ١5/8 :ثيدحلا حصف !قاحصإ نيا ثيدحت

 :دعس نب ثيللا ةعباتع ةعيط نبال ثيدح ةيوقت
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 يقو «ةفيذح نع [فيعض] دحاو ثيدح [و]
 يناربطلل ةياور ىلإ ةراشإلاو «هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 ۱۹۸ :نسح دنسب دوعسم نبا نع ةفوقوم

 1١995 :يرذنملا هفّعض هدهاوشب ثيدح ةيوقت

 ثلاث دانسإ هلو «هقرط عومجم هاوق ثيدح

 0 ١99 :!هتاذل حيحص

 يبأل ةياورل هازع ءوضولا دعب نيتعكرلا ثيدح س

 ًاضيأ ملسم دنعو هدنع يهو دلاخ نب ديز نع دواد

 ٠ :!!هررغ نع

 (اهتقو لوأ يف ةالصلا يف بيغرتلا) ©

 مكيلعرر :اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ )١( هتحت -

 ۲۰۱ :باذكو فيعض هيف «عوضوم «((...مكبر ركذب

 :[ةحيحص] ثيداحأ (ه)و

 , لمعلا يأ..لكس») :ثيدح يف نيتدايز كاردتسا

 ثيدحلا نوكي امهودو ءامهنم دب ال «..لضنفأ
 ۲۰۲ :ةثالعلا نوقلعملا هلك اذهل هبتني ملو ءًالضعم

 ىرخأ قيرطب هانيوق فلؤملا هفكض ثييدح س
 ْ ۲۰۲ :دهاشو

 هفعضل فلؤملا راشأ ىرحأ قيرطب ثيدح ةيوقت س

 ۲۰۲ :(يوُر) :هلوقب هريدصتب
 اهيلصي ال...رر :[فيعضلا] سماخلا ثيدحلا

 ,ةثالثلا هدلقو هدانسإ يرذنملا نسح «(«(..:اهتقول دحأ

 ۲٠۳ :نوفرعي ال لسلستلا ىلع ةثالث هيفو

 نميف ءاج امو ,ةعامجلا ةالص يف بيغرتلا) س 15 -
 ْ -((...دجوف ةعامجلا ديري جرخ

 :[ةحيحص] ثيداحأ ار هتحت

 سكع .هللا دبع هنبال وهو رمعل هازع ثيدح

 7١4 :(159 ص) ليربج ثيدح يف مدقتملا لاثملا

 نأ نايبو ؛-..يبر ةليللا ناتار :ثيدح ةيوقت

 ةظفل طبضو ,هبيرغ حرشو «مانملا يف ناك كلذ
 ص) مدقتو «ءابلا ناكسإ يق يرذنملا اطعو «(تارّيسلا)
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 يف ىلص نم» :امهتم يناثلا ء[نافيعض] ناثيدحو
 ۲۰٦ :(...نيعبرأ ةعامج دجسم

 دب ال لصألا نم تطقس هدنس يف ةدايز كاردتسا

 ۲٠٠٠ :فلوملا هيلإ راشأ يذلا لاسرإلا مهفل اهتم

 :(ةعامجلا ةرثك يف بيغرتلا) ١7

 امهدحأ ةيوقتو امهتلع نايبو ناتي هغ

 ۲۰٦ ۲٠۷ :رحآلاب

 .(ةالفلا يف ةالصلا يف بيغرتلا) 4

 : [ناحيحص]. ناثيدح هتحت
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 قاس .(...لدعت ةعامجلا ف ةالصلار) :ثيدح س

 :ةيشاحلا ىلإ ام انلزن ,ةذاشو ةقلعم ةدايز هبقغ فلوملا

۷ 

 ىلع حيحصرر :مكاحلا لوق ىلع قيلعت

 يحانلا بقعتو ءطقف حيحص ره افغإو «(امهطرش

 ۲١۷ :يراخبلا دنع ثيدحلا ردصو :فلؤملا لوقل

 :هيفو «سنأ نع [فيعض] دحاو .ثيذح [و]

 اطح حيحتصت ««(...ةإلفب موقي دبع نم امو...

 5 ۲۰۸ :هيف ةدايز كاردتساو

 ةصاخ حيصلاو ءاشعلا ةالص يف بيغرتلا) ل ۹

 .(امهنع رخأتلا نم بيهرتلاو «ةعامج يف

 :[احيحص] ائيدح (11) هتمت
 رحفلا ةالص ليضقت يف ةعزخ نبا لوق رنكق

 ١ ؟ ١مل !:ةعاج ءاشعلا ةالض ىلع ةعامج

 كناأك هللا ديعار) ؛ءادردلا يبأ ثيدح ةيوقت -

 ش ۲۰۹ :دهاشب ((.. .هارت

 :ثيدح اهنم عبارلا «[ةفيعض] .ثيداحأ (ه)و

 ةّلسلل فلاخم هنتم ركنم :((. . .دجسملا یا اوت نھ

 مث ىضم اميف هنيلسحت ىلإ ةراشإلاو «ةيلعفلاو ةيلوقلا

 ۲۰۹ :.. .قباشلا نيسحتلل ةثالثلا ديلقتو :هنع لودعلا
 ٠ تسيلو ءهحام نبال هازع ثيدح يف ةدايز فذح

 :ةثالثلا اهتع لفغو «هدنع

 يرذنملا راشأ داتسإلا حيحص فوقوم ثيدح

 ا 7١١ :!هفيعضتل

 ريغل ةعامجلا روضح كرت نم بسيهرتلا) - ٠
 : .(رذع

 نمر) :اهنم لوألا [ةفيعض] ثيداصحأ (۷) :هتحت

 .هعنك ملف ءادنلا عمم

 7١١ :هيف باوجلاو

 لاؤسلا ةدايز تود حيحص .(.-

 :[ةحيحص] ثيداحأ (9)و

 ةياور ركذو «كلذ:يق موتكم مأ نب ورمع تود

 ةركنم (ةماقإلا) ةظفل نأ ىلإ ةراشإو «هيف دمحأل ىرعأ

 ۲۱۲ :هبيرغ حرشو ءاهيف

 ءاملعلا كيج «بحجاو :ةعامجلا ةالص مكح

 ۲۱۳ :كلذ يف

 هصخر موتكم 'مأ نبا بلط يف ةمامأ بأ .ثيدح

 ا لح ع

 ۲۱۲ :اقود حيحص وهو

 Ras يبأل شيدح

 هجو ألو «هفقو ححصو «هيبأ نع ةديرب نبا نع هلعجف

 Me ۲۱٤ :كلذل

 .(تويبلا يف ةلفانلا ةالص يف بيغرتلا) ١

 :ثيداحأ (۷) هتحت

 ف مكتالص نم اولعجارر :ثيدح نعم ا

 ةعرخ نبا هقفو ؛هيف غيلب هيبشت ىلإ ةراشإو :(...مكتويب

 5١114 :ثيدحلا اذه يف

 ظفلب له امو لسمو يراخبلل هازع ثيدح
 م ۲٠١ :يراخبلا نود ملسم

 رصف هيلع تلقا دعس نيالا دعت تيد ےس

 يف وهو ةميزخ نبال هازع رخآو !دوعسم نب هللا دبعل

 : ا 7١5 :!((نيحيحصلا»

 ف ةعرج نبال امهازع ؛[نافيعض] نافيدح [و].

 أ 515/2518 ددنم عوبطملا يف سيل لوألاو «(هحیحصر)
 : :(ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا يف بيغرتلا)

 :[ًاحيحص] ًاثيدح )١4( هتحمت

 يف مكدحأ لازي الرر :ةريره يبأ ثيدح

 1915:0174 صو كاردتسالا رظناو ««.. .ةالص

 :(ََمُع نبا) نع هلعج (ورْمَع نيا) نع ثيدح ب
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 ۲۱۷ :!عاطقنالاب هلعأ حيحص ثيدح ب

 سولح يف يلع نع لوألا [نافيعض] نافيدحو
 ةالصلا راظتنا ف ظوفحملاو «ةالصلا دعب هالصم يف ءرلا

 .٠ ۲۱۷ :!ءاهدعب سولجلا نود طقف

 1015 بابر مدقتر ««..يبر ةليللا ناتأرر :ثيدح
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 نم هيفو هدانسإ مكاحلا ححص [فيعضلا] ناكاو ب

 ۲۱۸ :طلغي

 حبسصلا ىلع ةسظفاحملا يف بيغرتلا) _ ۴

 .(رصعلاو
 :[ةحيحص] ثيداحأ (۸) هتحت

 امهنأ نايبو .«...نيدْرَبلا ىلص نمإ) :ثيدح

 ١19 :رصعلاو حيصلا

 مدع عمو «((...دحأ رانلا جلي نلرر :تيدح د
 515 :اذه جولولا

 نمر) :سنأ نع [فيعض] دحاو ثيدح [و]
 ۲۲۰ :(...هتمذ تبيصأف ةادغلا ىلص

 «ةركب يأ نع فلوملا هلعج ركب يبأ نع ثيدح

 7١١ :كلذ يف لوقلا قيقحتو

 دعب هالصم يف ءرملا سولج يف بيغرتلا) 4

 .(رصعلا ةالصو حبصلا ةالص

 :[ةخيحص] ثيداحأ (۸) هتحت

 نؤركذي موق عم دعقأ نألرر :ثيدح
 ايندلا يبأ نباو ىلعي يبأل ةياور ىلإ ةراشإلاو ««...هللا

 77١ :ركنم ظفلب

 :[ةفيعض] ثيداحأ (۸)و

 مقي مل رجفلا ىلص اذإ ناكر) :رمع نبا ثيدح
 يف وه امل فلاخم ركنم ؛«ةالصلا هنكمت ىح هسلج نم

 ۲۲۲ :عضولاب مهنا نم هيف ««حیحصلا»

 حبصلا ىلص اذإ ناكر) :ةرمس نب رباج ثيدح س

 ةدايز نود وهو ءظفللا اذه ركنم «(...هللا ركذي سلج

 ۲۲۲ :(حيحصلا» ف شا ركذي)

 ةالص دعب اهوقي راكذأ يف بيغرتلار ١

 .(برغملاو رصعلاو حبصلا

 :[ةحيحص] ثيداحأ (5) هتحت

 ريد يف لاق نم)) :بشوح نب رهش ثيدح ةيوقت س
 5175 :هدهاوشب (...رجفلا ةالص

 ثيدحلا تحتو كلذ يف [ةفيغض] ثيداحأ (”)و
 ۲۲۹ :(جلافلا)و (ماذخللا) نعم ثلاغلا

 :(رذع ريغب رصعلا تاوف نم بيهرتلا)
 دحاو ثيدحو [ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت

 :لوألا هرطش نود حيحص وهو «ةديرب نع [فيعض]

 فني

 ...)) :هلوق ئعم يف هريغو يوانملا هلاق ام ركذ

 3 :هرهاظ ىلع هنأ ىلإ ققحملا ليمو ««هلمع طبح

 هتتاف نم)إ) :ثيدح يف «رصعلا» :ةدايز س

 ناكمإب ناكو «يئاسنلا دنع اه لصأ ال (...ةالص

 ۲۲۷ :!اهريغب اهتع ءانغتسالا فلوملا

 «ناسحإلاو مامتإلا عم ةمامإلا يف بيغرتلا) - ۷

 :(امهمدع دنع اهنم بيهرتلاو

 ۲۲۸ :رمع نبا نع [نافيعض] ناثيدح هتحت

 :[ناحيحص] نائيدحو

 ركذو ««...اوباصأ ناف ءمكل نولصيز) :ثيدح

 ظفاحلا لالعإو ءيراخبلا خسن ضعيو دمحأ دنع ةدايز

 قيرطب هايإ انحيحصتو «هتاور دحأ يف لاقمب هايإ رجح نبا
 ۲۲۸ :رخآ

 هل مهو ٌموقلا لجرلا ةماهإ نم بيهرتلا) س 8
 :(نوهراك

 ةيشاحلا فو كلذ يف [نافيعض] ناثيدح هتحت

 ۲۲۹ :امهييرغ حرش

 :[ةحيحص] ثيداحأ (4)و

 نب ةحلط) نع هلعج (هللا ديبع نب ةحلط) ثيدح س

 ۲۲۹ :ًاطحخ وهو «(هللا دبع

 نيعباتلا نع يضرتلا نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ۲۲۹ :ءاملعلا دنع هيلع حلطصملا فالح

 يف ءاج امو «لوألا فصلا يف بيغرتلا) 68

 .(...اهيف صارتلاو فوفصلا ةيوست

 :[احيحص] ًائيدح )٠۳( هتحت

 كسمتلل ةوعدو ؛هتيفيكو فوفصلا صرب رمألا
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 : ۲۳۱ :فلسلا يدم

 نعم ةيشاحلا يف :[ةفيملم] «ثيداحأ (۳)و

 ١*7 :ةحيحصلا هتفصو «(صارتلا)

 ءمكبولق يوتنست اووتسار) :لوألا ثيدحلا

 ۲۲۱ :(اوسامت) نيعم هتحتو (اومحارت اوسامتو
 مدقلاب مدقلا ةباحصلا صر يف يراخيلا ثيدح

 . : ۲۲۲ :فصلا يف

 ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإرر. :ةشئاع ثیدح

 «هريغو فلؤملا ىلع تيفح ةلع هيف ««فوفصلا نماينم
 :!هل ةثالثلا نيسحت ىلإ ةراشإلاو ءهنم ظوفحملا ظفللا نايبو
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 يسلق برر: 5 هئاعد يف ءاربلا ثسيدح

 الإ ةالصلا دعب هب اعد هنأ هرهاظ نأ نايبو «(...كباذع

 : ۲۳۲ :كلذك سيل هنأ

 دسو فوفصلا لصو يف بيغرتلا).# ٠١

 :(جرقلا
 ' :[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت ب

 ۲۳۴۳۱ :كلذ 5 ثيداحألا ضعب ةيوقت س

 لوألا يرذنملا نسح «[ةفيعض] ثيداحأ (ه)و
 ححصو «كلذك سيلو يناثلا ىّرقو ءفيعض,و هو اهنسم

 :فيعض هيف ؛كلذك وهو يبهذلا هدرو ثلاثلا مكانحلا
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 رخاوأ ىلإ لاجرلا رخاأت نسم بسيهرتلا) ب”

 (...نهفوفص لئاوأ ىلإ ءاسنلا مدقتو «مهفوفص

 :[ةحيحص] ثيداحأ (5) هتحت س

 ؛هنم ةلمج فذحب ةقباسلا تاعبطلا يف عقو ًأطخ

 رارمتنسا ىلإ ةراشإو «ةعبطلا هذه يف هنع عوجرللاو

 ro :!يحانلا ظفاحلا نيدلقم اطخلا ىلع ةثالثلا

 778 :ادوعسم نبال هلعج دوعسم يبأل ثيدح

 اذكو هبجاص مدقب همدق ةباحصلا نم لُخرلا صر

 , .۲۳١ :فلبسلا لعف هنأ نايبو «بكنملا

 يف ةمامأ يبأ نع [فيعض] دحاو ثيدحو ل

 : ثيداحأ نأ ىلإ هيبنت ةيشاحلا يقو «فوفصلا ةيوست

 "ىلإ ةراشإلاو ؛««حيحصلا» يف بابلا نم لوألا رطشلا ش

 'لرق نعم نايبو «هيوار مسا يلو نتا يف أطخن حيحصت

 : ۲۳٣ :(مهضعب هاشم) :هيوأر يف يرذنملا

 يلو مافإلا فلخ نيماتسلا يف بسيغرتلا) ب ۲
 ' ١  .(حاتفتسالاو لادتعالا يف هلوقي امو ءاعدلا

 ب :[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت ٠

 رات ال مامإلا عم نّموي يدتقملا نأ حيحرت

 ش ۲۳۷ :همدقتي ال نأ هّمزالو ءهنع

 1 ا ةياور ىلع ةيشانحلا يف هيبنتلا

 , :ةركنمو ةذاش ةياور اأو ««.. .دحسملا يف نمل رفغ...رر
r۷3 1  

 , ثيدحلإ «نيمأتلا ف [ةفيعض] ثيداحأ (5)و

 :نم هنأ مهوأ ۰

 ا هيفو هدانسإأ نسحو «كلذک سيل وهو «ةشئاع ثيدح

 0 ۲۳۷ :!للع سمح
 :ىلع دزهيلا مكتلسح امر) :ثيدح د

 ٠ ,حيحصتو «دهاوش هل حيحص لوألا هرطش «(.. .ءيسش
 1 ۲۳۷ :ريخألا ثيدحلا يوار مسا يف أطخ

 .يدمحلا كلو نير.

 .مهنيد اومكس موق دوهيلا نإر) :لوألا

 ٠ ةياور فلؤملا ورعاه )».

 الواو  ؛يذمرتلل وه افإو لسمو يراخبلل
 :انه ةثالغلا طاح نايبو «يئاسنلاو ۲۳۹ ۰

 :مامإلا لبق هسأر مومأملا عفر نم بيهرتلا) # مال

 ۰ .(دوجسلاو عوكر لا يف
 ٠ [ :ةريره يأ نع [حيحص] دحاو ثيدح هتحت

 هسأر هللا لعجي نأرر :نعم يف ءاملعلا فالتخا

 1 ۲۳۹ :ححارلا وه امو ««رام سأر

 اينما نیت دابسإ دوج «[ةفيعض] ثيداحأ (4)و س

 .:ذوذش امهيف ثلاثلاو لوألا ثيدحلاو ؛عبارلا نّسحو

 .:ظفلب. ظوفحم او «(بلك سار هسأر هللا لوحي نار

 [:!حيحصتلاب امهولمشف امهنيب ةثالثلا قرفي ملو ««رامحرر
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 دوجسلاو عوكرلا مامتإ مدع نم بيهرتلا) "4

 .(عوشخلا يف ءاج امو ءامهنيب بلصلا ةماقإو
 :[احيحص] ”انيدح (0؟ه) هتحت

 نيمطي ال نم ةالص نالطب يف ةحيرص ثيداحأ هيف

 510 :امهنيب امو دوجسلاو عوكرلا ف

 لحرلا نإرر :ةريره يبأ ثيدح دنس ىلع فوقولا

 قيقحتو «فلؤملا هيلع فقي ملو ؛«...ةنس نيتس يلصيل
 ةلم ريغ ىلع تامل اذه تام ول :لالب رثأ ظفل يف لرقلا

 :بيرغ رخآ ظفلب هنع حيحصلا نأ نايبو كي دمحم
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 هداتسإ نّسح اهنم لوألا ء[ًافيعض] ًائيدح (١١)و
 ۲٤۲ :هريغو متاح وبأ هبذک نم هيفو

 اذه «(...عكار انأو أرقأ نأ يناهن) :يلع ثيدح

 هذه اوهبتني نأ نود ةثالثلا هفعضو ؛حيحص هنم رطشلا

 ۲ ٤۲ :ةحيحصلا ةلمحلا

 : هلاسرإ نع يرذنملا تكس لسرم ثيدح

Er 

 ۲ ٤۳ :هتالص ءيسملا ثيدح ل

 (هتالص ءيسملا ثيدح) يف ةحارتسالا ةسلح س

 ۲٤۳ :ي هلعف نم اهتوبث نايبو «ةذاش

 1144 :متأ ىرخأ ةياورب هتالص ءيسملا ثيدح

 ۲٤١ :هتالص ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ

 ةيؤر اأ حيجرتو «هفلح نمل لإ هتيؤر نعم
 ۲٤٥ :ةالصلاب ةصاخ ةيقيقح

 ىئم ةالصلارر :[فيعضلا] سداسلا ثييدحلا

 قيرط نمو «دعس نب ثيل قيرط نم هركذ «((...نيثم

 . نم ثيدحلا باحصأ فقوم يف يباطخلا لوقو «ةبعش

 :ثيدحلا بيرغ هحرشو «ثيل ثيدحو ةبعش ثسيدح
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 «ةعوفرم ىرخأ ىلع ةفوقوم ةياور فلؤملا حبحرت
 ۲٤۷ :هدهارشل حيحصلا وه سكعلاو

 يف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نم بيهرتلا) "و

 .(ةالصلا

 :[ةحيحص]. ثيداحأ (ه) هتحت

 ديعس يأ ثيدح يف (هرصب عمتلي) :ئعم س
 ۲٤۸ :يردخلا

 ` .(هريغو ةالصلا يف تافتلالا نم بيهرتلا) "5

 ![ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت
 رمأ هللا نإرر :ليوطلا يرعشألا ثراحلا ثيدح

 سمج ينرمأ هللا نإ...سمخم ايركز نب ىم

 75149 :هبيرغ حرشو «((...سمخب مکر مآ انأو...تاملك

 فاش ظفلب هدروأ تافتلالا ين ةشئاع ثيدح

 15٠١ :(سالتخالا) ئعمو «هريغو يراخبلل هازعو

 نايبو ؛هريسفتو ءاعقإلاو «ةرقنلا نع يهنلا ثيدح
 فلؤملا نأ نايبو «هتيوقتو «نيتدجسلا نيب ءاعقإلا ريغ هنأ

 ۲٣۱ :دمحأل نيتياور نم هقفل

 :[ةفيعض] ثيداحأ (۷)و س
 ماق اذإ 5 هدهنع يف سانلا ناك :تيدسح

 اهنع لفغو «لصألا يف تناك ءاطخأ حيحصت.. .يلصملا

 ۲٠۲ :ةرهاظ ةراكن هنتم يف نأ ىلإ ةراشإلاو «ةئالثلا

 يل هريغو ىصحلا حسم نم بيهرتلا) س ۷

 :(ةرورض ريغل هيف خفنلاو دوجسلا عضوم
 وبأ) هيف لوألا ء[نافيعض] ناثيدح هتتحت

 :فرعي ال «(حلاص وبأ) هيف ياتلار ءلوهجم ؛(صوحألا

YoY «YoY 

 بوحو ىلإ ةراشإ امهيف [ناحيحص] نائيدحو
 235ه5 :ةجاحل الإ ةكرحلا مدعو ةالصلا يف نوكسلا

Yor 

 يف ةرصاخلا ىلع ديلا عضو نم بيهرتلا) ب 8
 .(ةالصلا

 :[حيحص] دحاو ثيدح هتحت

 ۲٠۳ :هنع يهنملا راصتخالا نيعم

 يو .ةريره يبأ نع [فيعض] دحاو ثيدحو

 Yor :هنع ٰيْغي ام حيحصلا

١1١ 



 .(يلصملا يدي نيب رورملا نم بيهرتلا) _ ۹
 :[ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت

 نايب ةيشاحلا يقو ذاش لوألا ء[نافيعض] ناثيدحو س

 ٠ 554 :لوهجم هيفو هدانسإ ححص يناثلاو «هنم ظوفحملا

 يدي نيب رورملا ىلع رصي نم ةلئاقم يف ثيدح

 ه4 :يلصملا

 «(ملسمر) فا وهو هريغو هجام نبال هازع ثيدح س

 ٠٠١ :هنم يحانلا بجعتو

 دمعت ةالسصلا كوست نسم بسيهرتلا) ب 4٠

 .(انواهت اهتقو نع اهجارخإو

 :[احيحص] ًاثيذح (15) هتحت

 يناربطلل هازع اهم لوألا «[ًافيعض] ًائيدح ١( )و

 ةيشاحلا يو «دحاو دانسإ امه امنإو ءامهاوقو نيدانسإب

 جتحا نم ىلع دزلا نايبل «ةفيعضلا» ىلع ةلاحإ

 نيذلا.ةثالثلا ىلعو «ةالصلا كرات ريفكت ىلع ثيدحلاب

 5٠7ه :!هدهاوشل هونسح

 كلذ نأ ناينو «ةالصلا كرات رفك يف ثيداحأ

 رذنأ ولو اهئادأ نم عنتمملا ربكتسملا دناعملا ىلع لومحتب

 ٠ 885 :لتقلاب

 هرطش نأ ىلإ' ةراشإلاو [فيعضلا] يناثلا كتيدفل

 5 :حيحص يناثلا

 555 :دهاوشلاب غادردلا يآ ثيدح ةيوقت

 لرهجم هيفو «هدانسإ يرذنملا نسح عبارلا ثيدحلا

 !ظفنحلا ءيس وه نم هيفو: هدانسإ ىوق :سماخلاو !لاحلا
 ۲١۷ 305 :سداسلا ثيدحلا كلذكو

 ثيدحلا.يف ةدايز :يرذنملا ىلع يبحانلا كاردتسا

 ¥Yo :ًاضيأ ىلعي يبأ دنع يهو «ناهبصألا دنع سداسلا

 ۲١۸ :دهاوشلاب ذاعم ثيدح ةيوقت

 10۸ :ًاضيأ نم مأ ثيدحو

 ان نم: :فوقوملا يلع كيدح

 ۲۹۹ .:لوهجم

 كرات نأ ف يزورملا رضن نبا لوق فلولا لقت

 . ديبقت يف ربلا دبع نبا لوق ةيشاحلا فو ءرفاك ةالصلا
 ' :يلقلاو يلمعلا رفكلا نيب زييمتلا ىلإ ةراشإلاو ءكلذ

۹ : 

 وهو «هدانسإ يرئلا دوج «ورمع نبا ثيدح س
 ش ۲٣۰۰ ۲۵۹ :فيعض

 نم معلا يف 6 هآر ميف ليوطلا ةر ثسيددح س

 . ۲٠٠١ ؛ةالصلا كرات مهنم «سان بيذعت

 ' نيتدايز كاردتسا ةريره يبأ نع ريخألا ثيدحلا

 رھ ازا دانسإ يف نأ نايب ةيشاحلا ينو «هيف

 555 :ةديدش ةراكن هظافلأ ضعب يو ظفحلا

 يف ءاملعلا بهاذمو «ةرمس ثيدح بيرغ ريسفت

 01 ۲٠۲ :ًادمع ةالصلا كرات

 e ورود لو لكم

 :هلوق ىلع قلعملا رظنو «دترم رفاك ةدحاو ضرف

 711 :((دترم))

 :ىإ aa فلولا ةيمست
 : امب ةيشاحلا يف هيف ام نايبو ءًأدمعتم ةالصلا كرت نم زيفكت

 ,757 :رحآ ناکم يف هدحت ال

 :اباب نورشع هتحتو «لفاونلا باتك ٠ ٠ ٦

 ةعكزب ةرشع نا ىلع ةظفاشا يف بيغرتلا) ل ١

 .(ةليللاو مويلا يف ةّسسلا نم

 ۲٣۳ :نائيدح هتحتو

 لبق نمک ىلع ةسظفاغا يف بسيغرتلا) ل ؟
 ْ  (حبصلا

 :[ةحيحص] كثيداحأ (۳) هتحت

 :اهولخ رمع نبا ثيدج نم'ةلج ققحلا فذح

 ب 54 :دهاش نم

 :ياصوأو اهتم يناثلا «[ةفيعض] تيداحأ (4)و
 .ثالثب يليلج

 .ال اعر هنو يق رظنلل هدانس] ىلع فقي مل ىقحلا نأ ناي
 , نجلا نإ ةفلاحملا ٍركو.ةلع نم ول

 ا (دحأ هللا وه لقال :رمبع ندبات ودخ ب

 ةيشاخلا قو ةداتسإ يرذنم ا دوج 1200

TO 
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 ةلمحلا نود هدهاوشل حيحص ««...نآرقلا ثلث لدعت

 5114 :اهيف ةملك يف أطخ حيحصتو «هنم ةريخألا

 .(اهدعبو رهظلا لبق ةالصلا يف بيغرتلا) ۳
 :[ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت

 ٠٠١ :هنم ةلمج نود قرطلاب اهنم يناثلا ةيوقت

 لبق عبرأرر :اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (۷)و

 سيل)) :هلوق .نود حيحص «(...ميلست نهيف سيل رهظلا

 756 :(ميلست نهيق

 ملو ««رهظلا لبق ًاعبرأ ىلصي ناكرر :ناثيدح

 7١6 :ةعمجلا لبق :لقي

 لدعي ءيش سيل :فوقوملا دوعسم نبا ثنيدح
 هنأ نايب ةيشاحلا يفو «هدانسإ ىوق «...ليللا ةالص

 575 :...هيف للع ثالث دوحول رهاظ لهاست

 :(رصعلا لبق ةالصلا يف بيغرتلا) س 4

 يف رمع نبا نع دحاو [حيحص] ثيدح هتمت

 ۲٠۷ :ًاعبرأ رصعلا لبق ةالصلا

 هنسح اهنم لوألا ؛[ةفيعض] ثيداحأ (٤)و
 ؟51/:!ظفللا اذهب هل دهاش الو «هدهاوشب ةئالثلا

 :(ءاشعلاو برغملا نيب ةالصلا يف بيغرتلا)  ه
 هفعض لوألا ء[ةفيمض] كثيداحأ (ه) هتحت

 «عوضوم هنأ ىلإ يرذنملا راشأ يناثلاو «يذمرتلا

 ۲۹۸ س ۲۹۷ :ليهاجم هيف ثلاغلاو

 يف هري مل هنإ لاقو ؛نيزرل هازع سماخلا ثيدحلا

 ةياورلاب ثلاثلو «نيردصمل هوزع ةيشاحلا فو ءلوصألا
 524. :هيف لوألا

 :[ناحيحص] نائيدحو

 قاحتتإل :ىلاعت هلوق لوزن ببسس امهشوأ يف -
 برغملا دعب ل هتالص رحآلا فو «6عحاضملا نع مهيونح
 ۲۹۸ :ءاشعلا ىلإ

 ۲٠۸ :!ةلالثلا همزلو ءلصألا يف أطخ بيوصت

 :(ءاشعلا دعب ةالصلا يف بيغرتلا) 5

 ىلص نمر :هيف يناثلا ء[نافيعض] نائيدح هتحت

 نم عمج نع ًافوقوم حص هنأ نايب «(...ةرخآلا ءاشعلا

 755 :دجسملا نم جورخملا ةلمج نود ةباحصلا

 ملو ل هلعف نم [حيحص] دحار ثيدحو

 فلوملا طرش نم تسيل امنأل ًادمع هريغ فلوملا ركذي

 559 :اذه هباتك يف

 مل نميف ءاج امو ءرتولا ةالص يف بسيغرتلا) ۷

 .(رتوي
 :[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 هازع رخآو «يلعل وهو ربا هازع ثيدح هيف

 ۲۷۰ :!!(«(نيحيحصلا)) يف وهو ةعزخ نبال

 مكدمأ دقرر :اهنم يناثلا :[ةفيعض] ثيداحأ (")و

 ةيشاحلا يف («...معنلا رمح نم مكل ريخ يه ةالصب هللا

 هبتني ملو «هنم ةلمج نود رحآ قيرط نم حص هنأ نايب

 ۲۷١ :!هوتسحف قرفلا اذهل ةثالثلا

 «يبهذلا هدرو ؛مكاحلا هححص ثلاثلا ثيدحلا

 ۲۷۰ :كلذك وهو

 ًايوان ًارهاط ناسنإلا ماني نأ يف بيغرتلا) ۸

 .(مايقلل

 :[ةحيحص] ثيداحأ (1) هتحت

 ۲۷۱ :ذاعم ثيدح ف (ٌراعتلا) ننعم

 يف ةطوطخملا فو لصألا يف عقو ماه اطح نايب

 هنع لفغو «ثيدحلا فعض هنم مزل ذاعم ثيدح جيرفت

 ۲۷١ :ةئثالدلا

 نع «يناربطلا طسوأ,) ةياورل فلوملا هازع ثيدح

 هلعلو «رمع نبا نع «ريبكلا» يف وسهو «سابع نبا
 ۲۷١ :حجرألا

 هيبنتو «ةمامأ يبأ نع «[فيعض] دحاو ثيدح و

 ۲۷١ :هلحم ريغ يف لصألا يف عقو هنم ةملك ريسفت ىلع
 «فقولاب ٰيطقرادلا هلعأ ءادردلا يبأ ثسيدح س

 5177 :عوفرملا حيحرتو

 ىلإ يوأي نيح نفوقي تاملك يف بيهغرتلا) 9
 .(ىلاعت هللا ركذي مو مان نميف ءاج امو .هشارف

VEE, 



 :[ةحيحص] ثيداحأ (8) هت .

 داروألا نأ :ىلع ةيبنتلا .نم. هيف امو «ءاربلا ثيدح

 ۲۷۳۴ 5105 :ةيفيقوت

 ةيشاحلا يف ا هبتخ ىلع 0 مخا

 هدلقو فلوملا مث ثيدحلل يذمرتلا نيسحت بارغعسا

 ۲۷۲ :ئوارلا هيف عقو أط ىلإ ةراشإلاو «ةثالثلا

 عقو يلع ثيدح: يف وار مسا يف أطخ حيحصت س

 يف ثيدجلا نأ ىلإ ةراسشإلاو هريسغو لصألا يف

 ۲۷۲ :ًارصتغ هقيرط ريغ نم («نيحيحصلا))
 اهازع يلا ةدايزلا نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراسشإلا ب

 اههايإ هوزع نأو ؛ةلسرم يه ىرحأ ةياور ىلإ يرذنملا

 داقتناو «ىرحأ .قيرط نم يهف ريبك لهاست نيخيشلا ىلإ
 «قرفلا اذهل اوهبتني مل ةثالثلا نأ نايبو «هل يجانلا

 ۰ :۲۷٤ !قیرفت نود ثيدحلا اوححصو

 يلع نعإ نيخيشلا ثيدح ظفل ققحملا كاردخسا

 ركذو «يرذنملا هركذي مل يذلا «مونلا دنع لاقي اميف

 :اوقرفي ملو ةثالثلا طّلخنو !هنم فيعضلا ظفللا هناكم

۷8 

 نم نايبؤ «نيميلإب حيبستلا دقع ةياور حيحصت -

 71714 :نيرصإعملا نم هلعأ نم ىلع درلاو «هدنس نّسَح

 لاق

 :!...لزهجم مهيفو «حيحصلا ةاور مهنأ دمحأ ةاور نسع

Ye 

 «ةدايزب مكاحللو ىلعي يبأل هازع رباح ثيدح س
 اهدنع ,هيفو رخآلا حيحصت لقنو لوألا دانسإ ححنصو

 ۲۷٣ تس 71/67!ةثالثلا هنسحو «ريبزلا يبأ ةنعنع

 . ةعجضم ذخأي ملسم نم امز) :ثيدح ل

 ديعس يبأ ثيدخ .يف اتطقس نيتدايز كاردتسا

 يف يرونلل عقو مهو نايبو «ةئالغلا امه هبتي ملر

 ۲۷٦ :!ًاضيأ هفقحم هل هبتنی ملو ««راكذألاو)

 ۲۷۷ :!نسج هدانسإو «يرذنملا هلعأ ثيدح

 كقدص)) : هلوقو ناطيشلا غم ةريره يأ ةصق

 ۲۷۷ :!قلعم يراخبلا دنع هنأ نايبو ؛,(بوذك وهو

 ىلع يئرذنملا 'قيلعت يف ةمحقم ةظفل ىلإ ةراشإلا

 «يحانلا هيلع اهبنو...ةريره يبأ ثيدخ يف يذمرتلا ةياور

 ۲۷۷ :!ةثالعلا هنع لفغو

 عامطالا ثيدح وزع يف يرذنملا ريضقت

 1 ۲۷۸ :همامت نود يئاسنلل

 ا

 : .(ليللا نم
 :تماصلا نب ةدابع نع [حيمدص] دحاو ثيدح هتحت

۷۸ ۰ 

 يف ةراشإلاو «كلاذ يف [نافيعض] ناثيدحو س

 هي لتر ادم او انس يسن لا ةيشاحلا

 ۲۷۸ :!ةثالثلا

 .(ليللا مايق يف بيغرتلا) ١
 : :[اخيحص] ًائيدح (۲۸) هتحت

 5 لاوقألاو ۰

 16 «ةقيقحلا قاغا برقألا نأ نايبو .(دقعلا) ريسفت

 0 ف انه اهركذأ مل ةذاش ةدايز ىلإ ةراشإلاو

¥4 

 .ناطيشلا دنقعیر) :ثیدح

 : ةرقف هيف اهنم لوألا ٠ 00 ا وز

 ٠ :(حیحصلارر يف دهاش اهل

 ١ اعف نر یس ل لا هاف تسي -

54 8 

 ي .ليللا مايقب مکیلعر) :ناملس ثیدح س

 . يف نأ ىلإ ةراشإلاو «(بأدلا) ئعم حرش ةيشاحلا

 ۲۸۲ :هنم ةلمج نود هنع غي ام (حیحصلار)

 ) . ليلا مايقب مكيلع)) :ةمامأ بأ ثيدح ةيوقت

 ا ا ۲۸۲ :هريغب

 هظاقيإو ليللا .نم لجرلا ظاقيتسا يف تيداحأ س

 1 AY :ًاعم امهتالصو «مايقلل هلهأ

 د ب الو  فقولاب لأ امهددحأ

 ۲۸۲ :ةعوفرم ىرخأ قيرط ىلإ ةراشإلاو

 أ ١4



 يناربطلل هازع «(...ليللا ةالص لضقر) :ثيدح س

 الول نسح هنأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو «هدانسإ انئسحم

 :تاقثلا نم عمج نم هعفر يف فلوح دق هئاور دحأ نأ

 ۲۸۳ :ركبم وأ ذاش رهف

 يضرتلا نأ ىلع هيبنتو «ةيواعم نب سايإ ثيدح

 «نيعباتلا راغص نم وهو «يباحص هنأ مهوي هنع

 نب دمحم سيلدت اولهاحتو اذه نع اولفغ ةئالثلا نأ نايبو

 ۲۸۳ :!قاحسإ

 ليللاب مكنم ىلص نمر) :ليوطلا ذاعم ثيدح

 ۲۸٤ :عوضوم «.. .رهجيلف

 رازسبلا ليوأت ىلع هيبنتو «هيف ا طح حيحصت

 :فيعض ظفلب وهو هب دهشتسا ثيدحو «هنم ةلمحل
 م5

 نع اهدحأ «لحرلا هيلع دسحي اميف ثيداحأ

 دوعسم نبا نع هنأ مهوأ يرذنملاو ,رمع نب هللا ديسع
 :!(دنسملا)) يف امو ىلعي يبأو يناربطلل امهازع نارحآو

AA 

 وهو ىلعي يبأل هازع ديعسس يأ ثيدح اهنمو س
 ۲۸۸ :يراخبلاو دمحأ دنع

 «دمتعملا نايبو ةريره بأ ثيدح يف كشلاب ةياور

 745 :ىلوألا ةياورلل دهاشو

 ةع ةليل يف ىلص نمر :ةريره يأ كيدح
 ۲۹۰ :مهوف ملسم طرش ىلع مكاحلا هححص ؛...ةيآ

 لاح هتءارقو ناسنإلا ةالص نم بدات ۳

 : :(ساعتلا
 :ببسلا نايب اهضعب فو ءثيداحأ (۳) هتحت س

4۰ 

 حابصلا ىلإ ناسنإلا مون نم بيهرتلا) - ۴

 :(ليللا نم ءيش مايق كرتو
 مان نميف اهوأ .[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 ركذو «حبصلا ةالص نع مان هنأ راهظتساو «حبصأ قسح

 ۲۹۰ :كلذ ي ةحيرص ةياور

 ىعم اهنم ثلاثلا تحتو «[ةفيعض] ثيداحأ (۳)و -

 ۲۹۱ :(باحخصلا)ر (ظاوخلا)و (يرظعملا)
 اذإ ارقي راكذأو تاسيآ يف بيغرتلا) 14

 :(ىسهأ اذإو حبصأ

 يف ثيدح اهنم ء[احيحص] ًاثيدح (14) هتمت ا
 ۲۹۲ :نيتذوعملاو صالحإلا ةروس لضف

 لاق نمر» :اهنم لوألا ء[ًافيعض] ًاثيدح (٣۲)و س

 «هفعض هنأ يذمرتلا نع يرذنملا لقن «((...حبصي نيبح

 :ةحيحص ريغ ةخسن اهلعلو «هنسح خسنلا ضعب يو
۹۲ 

 ۲۹۲ :رافغتسالا ديس ثیدحو

 ًاحابص ةرم ةئم حيبستلا لضفو ءءاسملا ةفيوعت

 797 :ءاسمو

 الإ ؛ركنم وهو «ةفيذح ثيدح ثلاثلا تثبيدحلا

 ۲۹۳ :ىرخأ ةياور نم ةحيحص يهف هنم ىلوألا ةلمجلا

 هللا مسيو «ةثم ءاسمو حابس ليلهتلا لسفف ےس

 ۲۹۳ :ءيش همس عم رضي ال يذلا

 هنأ نايب ةيشاحلا فو «فوقولا ءادردلا يبأ ثيدح

 794 :ًافوقومو ًاعوفرم فيعض

 هل يذمرتلا نيسحت يرذنملا لقن «سنأ ثيدح

 وهو «هفيعضت تاعبطلا ضعب يف نأ نايب ةيشاحلا فر
 ۲۹٤ :هب قئاللا

 ًاحابص ليلهتلا لضف يف شايع يأ ثسيدح
 ۲۹۰ ۲۹٤ :ًارشع ًارشع ءاسمو

 يف دواد يبأ ةياور ىلع ةركنم ةدايز فذح

 798 :شايع يآ ثيدح

 لي يبلا مدح لحر  مالس يأ كيدح

 ۲۹۰ :هبيرغ حرش ةيشاحلا فو ؛فيعض

 يت وهورر :يرذنملا لوق نأ نايب ةيشاحلا يف

 ...قيقد ريغ خلإ ((.. .ملسم

 هللاب تيضر...لاق نمر) :رْذيتملا ثيدح. ةنيوقت

 اولا ا

 ۳۹7 هل عياتم مي...ابر

١ 



 (مانغ .نيا) مسا £ عقو فيحصت ىلإ ةراشإلا

 «يرذ بلا ىلغ لكشأ ام (سابع نبا) ىلإ فحصقف
 ا 253 :ةثالثلا هنع لفغو,

 .ةادغلاب ةعم هللا حبس نم)) :ثيدح س

 595 :هنع غي ام (حيحصلا» يفو

 م زضف

 ۲۹۷ .:اهورغ لبق ةئمو
 يببحي) :ةدايزب ءاسمو ًاحابص ًازشع ليلهتلا لضف

 ۲۹۸ س ۲۹۷ :(تيعو

 «فیعض ۰

 نسح TT لوأ حتفتسا نم)) :ثيدح ل

 ۲۹۸ :فرعي ال نم هيفو «يرذنملا هدانسإ

 وه سكعلا نأ نايب ةيشاحلا يف ل

 مصاع يأ نبا ةياور ىلع هقيلعت يف ًافيحصت يرذنملا هنظ

 اميف باوصلا

 ذاعم ثيدح مهوزعب ةئثالثلا مهو نايبو «ذاعم ثيدح ف

 ۲۹۹ س ۲۹۸ :(ءاعدلارر باتكل

 امو اا لوقت نأ ةمطافل لب يبلا ةي

 ةيآ لضفو «ناطبشلا عم يأ ةصقو.. .مويق اي يح اي

 ۹ :ءاسمؤ ًاحابص يسركلا

 ةر ثيدحل يرذتملا نيسحت نأ نايب ةيشاحلا يف

 ۹4 :يرصبلأ نسحلا نسيلدت الول حيحص بدنج نبا

 :!عاطقنا هيفو هدأنسإ درج «ءادردلا يبأ ثيدح س

E : 

 E تالا ديز ثیدح

 ٠ ٠٠ :فعضو عاطقنا هيفو دانس مكاحلا

 ثيدح يف ةدايز ُكلاردعسا ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يق

 هازعو ءةثالثلا مهيف اع. هربغو لصألا نم تطقس نامثع

 ره نم هيف ,دحاو مهدانشإو «هربغو مصاع يبأ نببال
 : ۲۰۱ :ثيدحلا ركنم

 ملسم دبع نم امزر :يبراصلا .نابأ ثيدح

 حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يتو «رازبلل هازع .«٠ ..لوقي
 ٠١١ .:راربلا ف هنع لصألا يف صنلا يف ديدش فارحنا

 هتاف اذإ هدو نانمنإلا ءاضق يف بيغرتلا) ہہ ٥

 :(ليللا نم
 يف باطلا نبأ رمع نع دمناو ثيدح ةع ت

 ':رهظلاو حفلا ةالص نيب اميف هنغ مان يبذلإ بزحلا ةءارق

r.۲ 

 :(ىحضلا ةالص يف بيغرتلا)
 :[احيحص] ًائيدح (18) هح

 ,يه حضلا ةالص نأ هيفو (ةريره بأ ثيدح

 ۲۰۲ :هدهاوش ضعبو «نيباوألا ةالص

 لك نع موي لک قدصتلا قف ثيداحألا ضسعب س

 0 ۲۰۲ :لصفم

 ظفاح. نمر :لوألا «[ةفيعض] تيداحأأ (۷)و

 "ا :ىحضلا يعكر يأ «(...ىحضلا يّتعفش ىلع

 ىحنعلا ىلص نسم :ءادردلا يبأ تخ

 :يف هنأ ًانيبم .هتاور اقوم يناربطلل هازع «(...نيتسعكر

 يت «هديناسأ نسحأ اذه هدانسإ نأو «فالح (يعمزلا)

 : ٠٠٠۳ :ةوحو نم كلذ أطخغ نايب ةيشاحلا

 لصأ الأ هنأ لإ ةراشإلاو «(نيباوألا) :ئعم

 :ةؤلصإلا ب برغل دعي تامر: تسلا ةي سل

 ,عباتملا ةركذ مدغ يف ةعيرخ نبا ققحلا بقعتو ؛(نيباوألا

 ٍ:ىحضلا e ريج لاصتا ىلع يقرزلا ةرارز .نسبال
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 (حيبسعلا ةالص يف بيغرتلا) 7

 'ةيوقتو ر ؛سابع إن ربا ثيدح اهنم ؛ثيداحأ. (۳ ) هتحت

 7م. :هل ظافحلا عمج

 مكاحلا ةياور اهنم لوألا ء[ةفيعض] تيداحأ (٤)و

 نبا نع] «حيجص)) يف دراولا ثيدحلل ربع نيا نسع
 قايس اذه نأ 'ماهيإ نم هيف ام نايب ةيشاحلا ينو «[سابع

 ٍنايبو «كلذك .سيل وهو ««حيحص» ف روكذملا كلذك
 ٍنايبو مكاحلا:خيش نع فنصملا .هركذ امل يحانلا بقعت

 .:خل) 1. .يحانلا هيبنت نم مقدافتسا مدعو «ةثالثلا ةلفغ

 . ۳٦

 4 كزابملا نیا لمعو كلذ يف عفار يبا ثيدح:

E 



 نبا نع بهو يأ ةياورب حيبستلا ةالص ثيدح

 ءاذه بهو يبأ نع ةزجوم ةمجرت ةيشاحلا ينو «كرابملا

 امك هريغو عوفرملا سابع نبا ثيدحل هتفلاخع: ىلإ ةراشإلاو

 7.07 :اذه لإ فلؤملا ةراشإو ؛«حيحصلا» يف
 هنايبو «حيبستلا ةالص ثيدحلا يقهيبلا ةياورا

 :تافلاخملا نم اهريغو دو ينلا ىلإ هعفر يت ةفلاخملل

۳۰۸ : 

 يف يذلا سابع نبا ثيدح يق ةياور ركذ

 .:ادج فيعض وهو «هرحآ يف ةدايز قاسو ««(حيحصلا»
۳۰۸ 

 :(ةبوتلا ةالص يف بيغرتلا) - ۸

 [رهو] « [حيحص]دحاو ثيدح حت
 ۲۰۹ :قيدصلا ركب يبأ ٹیدح

 نسحلا نع لوألا « [نافيعض] ناثيدح و

 هتحنو .يضرتلا فذح ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو «يرصبلا

 :هانعمو هطبض يف يحانلا لوقو «ثيدحلا يف (زاّربلا) نعم

۳۰۹ 

 ىلإ يتقبس مب !لالب ايرر :ةديرب ثيدح يناثلا

 «هيف أطخ حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا :(. ..ةنملبا

 ةفرحم اهنأو «باوصلا يه ةروكذملا ةياورلا نأ نايبو

 :(حيحصلا» يف ةحيحصلا ةياورلا تحت هنايب قبس امك

۳۰۹ 

 :(اهئاعدو ةجاحلا ةالص يف بيغرتلا) 8

 ب فورعملا وهو [حيحص] دحاو ثيدح هتحت

 «ققحما نم هيف (ةعافشلا) ريسفتو «(ىسمعألا ثيدح)
 ٠٠١ ۳۰۹ یک هئاعدب وه اهنإ هيف لسوتلا نأ تايبو

 ةياور اهنم لوألا ء[ةفعض] ثيداحأ (ه)و س

 يف يذلا فينح نب نامثع ثيدح يف يناربطلا

 51١ :(حيحصلار)

 «ثيدحلل يناريطلا حيحصت نأ نايب ةيشاحلا يف

 عوفرملا ثيدحلا ىلع لمحي امنإ يرذنملا هنع هلقن يذلاو

 اذه هب دوصقملا سيلو  «(حيحصلا» يف وهو

 ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإلاو ,نامثع نع فوقوملا

 71٠١ :!قيرفت نود امهحيحصتب

 «((...ةجاح هللا ىلإ هل تناك نمرر :كيدح س

 ةدايز فذحو ءأطخ حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو

 :ثيدحلا يجرخم نم دحأ دنع الو ةطوظحملا يف تسيل

۳1۱ 

 7١١ :ملظم هدانسإ نأ ىلإ ةراشإلاو سنأ ثيدح

 ءاهئاعدو ةحاحلا ةالص يل دوعسم نبا ثیدح

 ««(كردتسملا» يف هنأ مهوأف مكاحلل هوزع َقلطأ «عوضوم

 هدجوف هبرج نميف مكاحلا لوق لقنو «...هيف سيلو
 ةيشاحلا فو ءمكاحلا لوق ىلع ظفاحلا قيلعتو !ًاقح

 ىلع اذه لثم يف ةدمعلاو. ..ر) :ظفاحلا لوق ىلع قيلعتلا

 بيطلا ناكوشلا مالك لقنو !«دانسإلا ىلع ال ةبرحتلا

 عالطالا نسحي امم وهو ءاذه يرذنملا مالك ددص يف

 ۳۱۲ س ۳۱۱ :هيلع

 ليربح نءاحر) :سابع نبا ثيدح

 مسا يف اطح ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يلو «((...تاوعدب

 نم ريصقتو «ةثالثلا ةعبطو .هريغو لصألا يف عقو هيوار

 17١7:!عوضوم وهو هفعضف اذه هيوارب هلعأ

 ٠ .ةراختسالا ةالص يف بيغرتلا) ..(:

 يبأ نب دعس نع [فيعض] دحاو ثيدح هتسمت
 ةياورب هركذ «((.. .هتراختسا مدآ نبا ةداعس نمر) :صاقو

 ةياورو «هتدايزو مكاحلا ةياوربو «ىلعي يبأو دمحأ

 نايح نبا خيشلا يبأل هازعو «رازبلا ةياورو ؛يذمرتلا

 7157 :رازبلا وحنب يناهبصألاو

 ۳۱٣۴۳ :رباج ثيدح ء[حيحص] دحاو ثيدح و

 :باوبأ (۷) هتحتو ,ةعمجلا باتك لال

 ءاهيلإ يعسلاو ةعمجلا ةالص يف بيغرتلا) ١-

 :(اهتعاسو اهموي للضف يف ءاج امو

 «ةريره يبأ ثيدح يف (اغل) ظفل ريسفت يف ليق ام

 71 :ًارهظ تبلقنا ةعمجلا نأ حيجرتو

 :[ًاحيحص] ائيدح (51) هتحت

 ا/ ١



 وبأ لوقي)») :ةعزخ نبا دنع ةداسيز ىلإ ةراشإلا

 ۲۱۳ :ةعوفرم تءاحج اأو «(...ةريره

 :ثيدح اهتم لوألا ء[ًفيعض] نيد روک

 قو «هعاطقنا عم ركنم ((...ةعمجلا موي لستغا نمر
 514 :هتم هلعج نود هانعع. ثيداحأ ((حيحصلار)

 718 :سلدم اه درفت ةدايز فذح

 «(لسغ) :هلوبق نعم يف ءاملعلا فالتحا

 518 :سأرلا هنأ حيحرتو

 ليربح فك يف هي هيلع ةعمجلا ضرع ثيدح

 7815 :مالسلا هيلع

 نأ ىلإ ةراشفإلا ةيشاحلا قو «ةبابل يبأ ثيدح

 هنتمو هدانسإ يف برطضا هنأ .ثيدحلا نسحايوار هيف

 ٠٠۷ :!ةثالثلا هنسح كلذ عمو «يراخبلا لاق امك

 ىلع مرح هللا نأو. (ةعمجلا موي لسضف ثيدح

 نم ىلإ ةراشإلاو ءايبنألا ددسجأ لكأت نأ ضرألا

 ل :(َتْمَرَأ) ةملك حرشو ؛ظافحلا نم اهححص

 نّسح :عوضوم «سنأ نع سداسلا. ثيدحلا
 مث ءيمثيهلا هل اعْبت مهو امك ءمهوف هدنسإ يرذنملا

 : ۳۱۸ :!ةثالعلا

 «ةريره! يأ ثيدح يف اتطقس نيتدايز كاردتسا

 815 :ةثالثلا كلذل هبتني ملو

 817 :ةعمجلا ةعاس تقو يف ءاملعلا فالتحا

 ءرصعلا دعب اهنأ لإوقألا كلت نم باوصلا نأ نايب

 551 .:كلذل فلاخملا ملسم ثيدح نع باولاو

 :(ةعمجلا موي لسغلا يف بيغرتلا) س ۲

 تا نأ نع اتع داو ايد ا
 ةيشاحلا فو .تاقث مهنأ هتاور نع لاقو «يناربطلل هازع

 ٠۲ :ًافعضمو ًالوهجب مهيف نأ ىلإ ةراشإلا

 ىلع لدي اهضعب [ةحيحص] ثيداخأ (٤)و
 ٣۲۲ :ةحارص ةعمجلا لسغ بوجو

 ءاج امو «ةعمجلا ىلإ ريكبتلا يف بيغرتلا) س ۳
 -  :رذع ريغ نم ربكبتلا نع رخأتي نميق

 :[ةحيحص] ثيداحأ (7) هتحت

 3 كرايم هلالنعإ ىلإ فلولا راشأ ثيدح

 ا دقف لالعإلا اذهل هجو ال هنأ نايبو «ةلاضف

 : ۲۲۴۳ :!هيلع.عبوتو ءذمحأ ةياور يف ثيدحتلاب

 :يلع ثيدح لوألا ؛[ةفيعض] ثيداحأ (4)و

 ٍمركذ «((نوثبري نيطايشلا تحرح ةعمحلا موي ناك اذإرر
 عم ةيشاحلا قو .دواد يبأ ةياوربو ءدمحأ ةياورب

 مهفيجصت يف مهريغو ةئالثلا أطخ نايبو «(نوفري)
 ملمقن امو !اهل.فلوملا حرش مغر (نرثيري) ىلإ ةملكلا

 733714 317 :يباطخلا نع

 تكلا (هص)و (ثيابّرلا) نعمل فلولا حرش
rrr 

 ءملسم ف وهو يئاسنلل امهدحأ ازع نائيدح س

 ةراشإلاو !دمحأ دنع وهو يناهبصألاو يناربطلل رحآلاو

 1 716 :انه ةلالثلا ةلفغل

 «٠ ..ةمايقلا موي نوسلجي سانلا نإر) :ثيدح .

 ةلع هيف نأ نايب ةيشاحلا فو «يرذنملا هدانسإ نّسح

 ه :نيسحتلا اودلقتف ةثالثلا هنع لفغو «ةحداق

 ثيدخ هقوسبو «جيرختلا يف يرذنلا يصقت
 ش ۳۲٣۵ :هتفذحف ؛ركنم فرح هيف ظفلب ةرمس

 :(ةعمجلا موي باقرلا يطخت نم بيهرتلا) 4

 دقف . .:) :هلوقو «يطختلا ةصقب ناثيدح هتحت

 :هلوق نأ ةيشاحلا يفو هانعم نايبو .(تينآو تيذآ

 775 :فرحم ةعزخ نبا دنع (تيذوأو))

 نعم ةيشاحلا يلو «[ةفيعسض] ثيداحأ (۴)و س
 و :(هبصق)

 ءبطخي ا مالكلا نسم بسيهرتلا)

 :(تاصنإلا يف بيغرتلاو

 . :!ةحيحص] ثيداحأ (۸) هتحن

 نم دمشعملا ناهبو «(توغل) نعم ف فالتخالا
 0 ۲۲۷ ::بطخي مامإلاو اغل نم ةالص مكحو

 نّسحا اهنم :يناثلا « [ةفعض] ثيداحأ (4)و

١18 



 نايبو «هعاطقنال فيعض وهو !ةثالثلا هححصو «هدانسإ

 ۲۲۷ :(حيحص)) وهو «رذ يأ نع تحص ةصقلا نأ

 .(رلع ريغل ةعمجا كرت نم بيهرتلا)

 00 :[حيحص]ديدح مر هنت
 :قعمو ءانوات ةعمجلا كرتي نم ةبقاع يف ثيداحأ

 ۲۳۲۰ ۳۲۹ :(مبلق ىلع هللا عبط»»

 :ةدر ضئارفلاب فافحختسالا نأ نايب ةيشاحلا فو

r. 

 ,هدانسإ يرذنملا نيل «عبطلا يف رحآ ثيدح

 ۲۲۳۱ :هریغب هشنسحو

 اوبوت ...ر) :اهنم يناثلا «[ةفيعض] ثيداحأ (٣)و

 لالا :«۔.۔اوتومت نأ لبق هللا ىلإ

 .يناربطلل ةرصتخم ةياور ىلإ راشأو «هحام نبال هازع

 ۳۳۱ :هتلع نایب ةيشاحلا ف

 ةعبسطلا يف (رباج) مسا فيرحت ىلع هيبنت
 ٠۳١ :!ةثالثلا نوقلعملا هدلقتو «ةقياسلا

 ريصقتو !(رمع) ىلإ (يمع) لصألا يف فرحت
 ٠۳۲ :!جيرختلا يف يرذنملا

 ةليل...4فهكلا]إلةروس ةءارق يف بيغرتلا) ل ۷
 :(ةعمجلا مويو ةعمجلا

 ديعس يلأ نع [حيحص] دحاو ثيدح هتحت 5

 يف يمرادلا مهنم ءافوقرمو ًاعوفرم هوجرخأ ءيردخلا

 ۲۳۲ :(ننسلا) ب هتيمست برقألاو !لاق اذك (مهدنسم»)

 هدانسإ ىوق اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (")و

 ۳۳٣۳ :!لوهجم لحر هیفو

 :ًاباب (۱۸) هتحتو «تاقدصلا باتك ۸

 :(اهوجو ديكأتو «ةاكز لا ءادأ يف بيغرتلا) س ١

 ثيداحأ (١٠)و [ًاحيحص] ًائيدح )١۷( هتحت
 ش 771 :[ةفيعض]

 ء[فيعضلا] يناثلا ثيدحلا يف اطح حيحصت

 لاجر :هلاجر نع لاقو ءمهريغو ةئالثلا هيلع ىرح
 «كلذك سيل نم هتاور فو «يمشيملا اذكو «حيحصلا

 780 :ةثالثلا هنسحو

 ةيشاحلا يفو .((مالسإلا ةرطنق ةاكزلا) :ثيدح س

 داتسإ يف ةعيف نبا هركذل فلؤملل عقو مهو ىلع هيسبنتلا
 71714 :يناربطلا

 ةينامث مالسالا) :ةفيذح ثيدح ةيوقت

 ال ةالصلا كرات نأ يف صن هنأ نايبو ««...مهسأ

 .رفكي
 «نسحلا لسرم نم ةقدصلاب ةاوادملا ةلمج ةيوقت

 ۳۲۵ :!هلماكب ثيدحلا اونسح ةثالثلا نأ نايبو

 ؛ي...ةاكرلاب مكلاومأ اونصحر) :نسحلا ثيدح

 ححرو ءألصتم ًاعوفرم هريغلو ًالسرم دواد يال هازع

 نكل ةفيعض اهلك ةقرط نأ نايب ةيشاحلا يف ءلسرملا

 يف يهو ءاهقرط عومجمب ةتباث هنم ةيناثلا ةلمجلا

 ۲۳۵ :((حیحصلارر

 ةدايز ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف «رمع نبا ثيدح

 ما” :هيلإ ثيدحلا ارع يذلا يناربطلا يف لصأ اهل سيل

 ًاقثوم يناريطلل هازع «يثيللا ريمع نب ديبع ثيدح

 ۲۴۳۷ :...نابح نبا ريغ هقثوي مل نم مهيفو .هتاور

 ا ا

 «م...ةاكزلا تيدأ اذإرر :ةريره يبأ ثيدح ةيوقت

 نسح وه امئإو ؛يبهذلا هقفاوو «هدانسإ مكاحلا ححص

 يف لوقلا ليصفتو «هيوار (جارد) لوح ةملكو طقف
 ٣٣۳۷ :!اذه هثيدح يف ةلهجلا ضقانتو «هثيداحأ

 ةاكز يف ءاج امو ؛ةاكزلا عنم نم بيهرتلا) ۲

 . (يلحلا

 :ًائيدح (19) هتحت

 بهذلا بحاص يق ليوطلا ةريره يبأ ثيدح هيف

 ال نيذلا متغلاو رقبلا بحاصو لبإلا بحاصو ةضفلاو

 سين كرتلا درج ةاكزلا كرات نأ نايبو اهقح نودوي

 يل ام نايبو «هبيرغ ضعب حرشو «رانلا يف دلخم رفاكب

 ۲۳۸ :نیخیشلل هوزع

 ملسم نم ةدايز كاردتساو «هوحن رباج ثيدح

 :!ةثالثلا ةعوبطم نم «ةرامع ةعبطو لصألا نم تطقس

EEA 
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 ةلفغو «هيف يرذنملا مهوو ء(عرقألا) ريسفت

 ۳۳۹ :!ةثالغلا

 هللا نإرر :اهنم لوألا «[ًافيعض] اثيدح (١ه)و

 .نيملسملا ءاينغأ ىلع ضرف
 5 :امهي ساب ال «يرذنملا مهنع لاقو

 انا ا

 4 ًاضيأ يئاسنلاو دمحأل وهو ءطقف يناهبصألل

 ءمهتم وه نم هتاور ف 2.5

 ؛مهحيحص)) يف ةميزخخ نبال هازع ثلاثلا ثيدحلا

 : 8141 :فرغُياال نم هيفو

 ديناسأب افوقوم يناربطلل هازع عبارلا تيدحلا

 يمئيهلا هعبت هنأ لإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو دخ احيجيم

 هتسحو «هطالتخا عم هنعنع دقو سلدم هيفو كلذ يف
 841 :! نایب نود ةثالثلا

 ١ :!هدنع سیلو ملسمل هازع ثيددح

 يف ةراشإلاو .ًالسرم دمحأل هازع سماخلا ثيدحلا س

 ىلع هركذ. ثيح هيوار مسا يف بلقلا ىلإ ةيشاحلا

 فعضب' يمشيملا نع ًالقن ةئالثلا هلعأو «مدقت اميف باوصلا

 ۰ , 541 :!لاسرإلا ةلعلا اغإؤ «ةعيم نبا

 متيلتبا نإ سمي لاصح..

 م 61“ ¥ هتوبن مالعأ نم ضعب. هيف ((. . .نمي

 تطقبس سابع نبإ ثيدح يف ةدايز كإردتسا

 :!مهسفنأل اهوزعؤ ةئالثلا اهقرسو «ةرامعو لصألا نم

rer 

 هيلع درو لاق اک نهو فلولا هحشص تيوس تب

 .)) :ثكثيدح ل

 ٣٤٤ :!طقف نسح :هنأب ةثالثلا نرقلعملا

 :هبييرغ ضعب حرش «نيزناكلا يف بيهر ثيدح س
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 :(يلحلا ةاكز يف لصف)

 هيف بيعش نب ورمع ثيدحل يرذنملا ريدصت ل

 يئانسنلا نأ فلؤملاركذو ءنسح وهو !(يوُر) ةغيصب

 ”م4!4:لصْملا حجر وه امنيب لسرملا ححر

 ةءاستلا يل ىلع ةا را وجر نإ یا

4o1  

 ل هبرضو «بهذلا ختف يف ةزيبه تن كتيالح ع

 حيحصتو «بهذلا ةلسلس ةمطاف هتنبا ىلع هراكنإو ءاهدي

 نم هريغ كلذ ىلع هعبت هنأ تايبو ءهدانسإل يرذنملا
 : ٠٤٦ :ةمئألا

 :اهنم يناثلا كلذ يف [ةفيعض] ثيداحأ هتحتو _

 .ةدالق تذلقت ةأرما اعأرر

 .ةلاهج هيفو «ةثالثلا امهدلقو كلذ يف هعبت يمئيهلا نأ نايب

 ةيشاحللا يقو «هدانسإ دوح ٠

 715 :(صرخلا) ێعم حرشو

 :(...هيبيح قل نأ بحأ نمور :ةيدح -

 هوجو نم هركذ .امو ءًاضيأ هدانسإل يرذنملا حيحصتو

 ش ٠25 :اهيلع انباوحو :هلاثمألو هل ليوأتلا

 نبا ثيدح يف خيازلا لامتحالا يرذتملارمغ

 نأ قبلا نايبو ««اعظقم الإ بهذلا سبل نع ىر :رمع

 قلحنا بهذلا نيب قيرفتلا يف يوق ليد ثيدحلا
 : ۲٤۸ ١ :عطقملاو

 ثيدحلا ةوزع يرذنملا ىلع يحانلا كاردتسا

 :هل يذمرتلا فيعضت ىلإ ةراشإلاو ءدراد يبأل ريخألا

۳4۸ 

 .ىرقعلاب ةفدصلا ىلع لمعلا يف بسيغرغلا) ۳
 نيِساّكملا ايف ءاج امو ,...اهيف يدعتلا نم بيهرتلاو

 mM :(ءافرغلاو نيراشعلاو
 :[احيخص] ًاثيدح (۸) هتحت س

 7 «((.1.لماعلا بسك بسكلا ريخر) :ثيدح

 ىلع لماعلا وه هيت (لماعلا) نأ ليخت نم انه هداريإ يف

 ٌْ !ةقدصلا

 خيحصت ؛لوألا ثيدحلا ء[افيعض ًائيدح (١١)و

TE 

 8 ١ 7145 :هيوار مسا ف أطخ

 ف قطا ىلع لمعتسا نم دعو يف تبداحأ =

 7 845 :اهنم
 ثيدحلا يف ةدايز كاردتسا ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ه1١



 هتمتو ءلصألا يف تناك ءاطحألا ضعب حيحصتو «يتاثلا

 نباو يئاسنلل هازع ثيدحلاو «(ةرمّنلا)و (يعّرَذ) نعم

 :!ةثالثلا هنسح كلذ عمو ءدحأ هقثوي مل نم هيفو «ةعرجخ
 قمل

 مكر حج كسم ينإ)) :باطخلا نب رمع ثسيدح س

 581١ :هبیرغ حرشو «((...رانلا نع

 امو «هايإ هطبضو (عشقلا) ل يرذنملا يسفت
 ٠٠۲ :يحانلا ظفاحلا هيلع هدروأ

 هازع ؛(...نوُضَقبم بيكر مكيتأيسرر :ثيدح

 ٣٠۲ :للع ثالث هدانسإ فو «دواد يبأل

 سكم بحاص لخدي ال») :ثيدح هتحتو (لصف)
 هل مكاحلا حيحصت لقنو «هريغو مكاحلل هازع «((ةنملا

 نبا ةنعنع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يلو «ملسم طرش ىلع

 7657 :هيف قاحسإ

 (سكملا بحاص) نم دارملل يوغبلا حرش هتحت
 ينو «هنامز يف سوكملا ذحأ نع يرذنملا نم بسيقعتو
 موال ٠٠۲ ؛!انرصع يف سوكملا نع قيلعت ةيشاحلا

 طلخو «((...ءامسلا باويأ حتفتر) :كيدح س

 امهيف مهوقب فيعضلا رخآلاو حيحصلا اذه نيب ةثالثغلا

 ٣٣۲۳ :((حيحص)) :قيرفت نود

 ةلفغو «هنع ةبيتق ةياورب ةعيل نبا ثيدح حيحصت س

 ٣٣۴۳ :اذه نع ةئالثلا

 ةصق يل ةملس مأ نع ادح فيعض ثيدح

 ىلع قيلعتو ء(فشخلا) نعم ةيشاحلا ينو ؛ةقئرملا ةيبظلا
 الو 4 ل "89 :يبارعألا ركذ

 «.. .ءارمألل ليور) :ةريره يبأ ثيدح ةيوقت س

 اذه نيب هقيرفتل يرذنملا ىلع درلاو دهاشو رخآ قيرطب

 هيف دحاو امهقيرطو «هدعب رخآلا ةرسيره يبأ ثسيدحو
 مهو :!!لوهجم

 يف ««افيرغ نكي مل نإ هل ىبوط)) :سنأ ثيدح
 ىلإ ةراشإلاو «هدانسإ نيسحتب يرذنملا مهو نايب ةيشاحلا

 نم ثيدحلا ىلع قيلعتلا مهتقرسو مهديلقتو ةئالثلا لهج

 ۲٣۵ 784# :((ىلعي يبأ دنسمرر ىلع قلعملا
 ثيدح يف أطح بيوصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 Toa :عطقنمو فيعض ثيدحلا دانسإ نأو «ادقملا

 نع ثراحلا نب دودوم ةياور ركذ رشاعلا ثيدحلا
 نم رهاظلا نأ ىلإ ةيشاحلا يت ةراشإلاو «هدج نع هيبأ

 يف هل يحانلا بقعتو ءدارملا فالخ هدج نأ قايسلا

 مهم :كلذ

 ةثالثلا هلعأ ةرسيره يبأو ديعس يبأ ثيدح

 ۲۰١ :دهاش هلو !ىرخأ ًاقيرط اولهاجتو :ةلاهجلاب

 امو ىنغلا عم اهميرحتو ةلأسملا نم بيهرتلا)  غ
 ةعانقلاو ففعتلا يف بيغرستلاو عمطلا مذ يف ءاج

 :(هدي بسك نم لكألاو
 لأس نميف ثيداحأ [ًاحيحص] ًافيدح )٤۷( هت

 :ةثالثلا هنع لفغ لصألا يف اطح حيحصتو .ةقاف ريغ نم

 0٦

 ٣۵٠ :!دحاو ثيدح يف ةثالثلا ضقانت نم س

 ةياور وه اهنم يناثلا «[ًافيعض] ًاثيدح )١4( و
 ةيشاحلا "قو «ةدايز هيفو «حيحصلا نارمع ثيدحل رازبلا

 «فيعض هنودو «يرصبلا نسحلا ةنعنع هيف نأ ىلإ ةراشإلا

 فيعضلاو حيحصلا نيب اوطلخ ةثالثلا نأ ىلإ ةراشإلاو

 ۲١۷ :!حيحصتلا اوردصف

 ؛هيف اه لصأ ال يشبح ثيدح يف نيزرل ةداسيز -

 ۲٣۸ :رخآ ثيدح يف امنو

 ٠٠۸ :!مهضقاتتو ةثالثلا لهج نم

 :((هينغي ام هدنعور) ليوأت يف ءاملعلا فالتحا

 ٠٠۹ :هيف لاوقألا لدعأ ركذو

 خاسوأ ةقدصلا امنإ...:مقرألا نب هللا دبع رثأ

 . سانلا

 ام نايبو. . .يبنلا لس :سابعلل تلق يلع ثيدح

 م5. :اهنع ةثالثلا ةلقغو ؛ةراكنلا نم هيف

 رضح لاملا اذه...)) ؛مازح نب ميكح كثيدح

 «(ةولح ةرضح) :ريسفت يف ظفاحلا لوقو «(...ولح
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 551 :هبيرغ حرشو

 يباحص نع يجر ؛ىرأب ةياور يرذنملا طل س
 :هبيرغ حرشو «ةلأسملا هل لحت نميف ةصيبق ثيدحو !رحآ

YY1  

 نمأي نح دبع نمؤي الور :ثيدح ةيوقت
 س ۳۹۳ :(رجافلا): ظفل الإ ىرخأ ثيداحأب (...هراج
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 .ايلعلا ديلارر :ثيدح

 ياطخلا اهيلع دمتعا نإو «ةذاش (ةففعتملا) ةياور نأ نايبو

 ((ةقفنملا) امنأ هيفو ۰

 يرذنملا نسحو ةظؤفحملا ةياورلا فالخب ثيدحلا رسفو

!14:1 1 

 ىلإ ةراشإلا ل. .ةلنألث يديألا) :تكيدح

 سيلو مكاحلل هازع هنأ نايبو «هنم ةملك يف فيحصت

 نيل وه نم هدنس 5 هححصو «ةنم ةريخألا ةلمحلا هدنع

 مده :ثيدحلا

 .لضفلا لذ نار :ريسفت

 م30 :ةمامأ

 يبأ ثيدح يف

 كيلعرر :دعس ثيدخ يف ةلمج فذخ

 .سايإلاب
 ةراشإلاو «(...عمطلاو مكايإر) :رباح ثيدح س

 نأ ىلإ ةراشإلاو دعس ثيدحو «تباث يناثلا هرظش نأ ىلإ

 ۲۹۸ 7017 :هريغل حيحص هَلُخ

 فيعض :((ئفي ال زنك ةعابقلا) :ثيدح

 ۲٦۷ :كورغم هدانسإ يف ءادج

 ,م“1/ :اهل دهاش دوجو مدعل (.:

 ال ةلأسملا نإرر ؛سنأ ثيدح نم ءزح ةيوقت

 ۲۹۷ :هبيرغ حرشو !هلوطب

 نم لكأي ناك مالسلا هيلع دواد نأ ثيدح ل

 ةثالغلا هنسحو ءفيعض هتيقبو «هدهاوشل (..

 : ۳۹۸ :هدي لمع

 نأ ةجاح ؤأ ةقاف هب تلزن نم بيغرت)  ه

 :(ىلاعت لاب اهني

 :دوعسم نبا نع [حيحص] دحاو ثيدح هتحت

 , ظفلب ا دواد يبأل هارع ۰ .ةقاف هب تلزن نم»

 ؛لوألا ذود ًاضيأ دواد يبأل هنأ عم ءرخآ ظفلب مكاحللو
 58 1 ۳۸ :يرذنملل عقو يذلا فيحصتلا نايبو

 :ةرلره يبا نع [ًدج فيعض] دحاو ثيدحو

 : 5591::(...سانلا همتكف جاتحا وأ عاج نمر)

 و نم ع عا دن یو

 :(يطعلا سفن

 :[ةحيحص] ثيداحأ (5) هتحت

 كروب سفن بيط نع يطعأ ام نأ يف تيداحأ

 : 519 :الف ءال امو ,ةيف

 الو لام وخ م هين هداج نم بسيفنل) س1

 .:(...ًاجاتحم ناك نإ اميس هلوبق يف سفن فارشإ'

 تالاا و [ةحيحص] ثيداحأ (5)هتحت

 :كلذ يف [ةفيعض]

 هلا هبتني ل. لوألا ثيدحلا يف طمس كاردتسا

 ٍ مال. :!ةثالعلا

 لبصاو ثيدح نم هلعح باطخلا نی رمخل ثيدح س

 1 ۲۷۱ :!باطخلا نبا

 يف مم ختم هتاورورز :مهرق نأ ىلع هيسبنتلا س

SLا ا ا  
 ۲۷۱ :ةثالثلا هيف

 YY :(فارشإلا) نعم يف دمخأ مامإلا لوق

 هوي لأبي نأ لئاسلا بيهرت) 8

 : ' :(عبمي نأ هللا هجوب لوؤنسملا بيهرتو. ..هللا

 .اهوأ ييرذنما لأ مدع ثيداحأ (ه) هتحت

 717/7 :عباتمي هتيّوقف

 هيفو e لوألا ء[نافيعض] ناثيدحو
 ةمامأ يأ ثيدح'امهنم يناثلاو «ظفحلا ءيس فيعض
 , يذلا بئاكملا لحرلاو مالسلا هيلع رضخلا ةمعق يف ليوطلا

 ۳۷۲۳ ‹۳۷۲ :. . هللا هجرب هلأسي ءاحج

 ءاج ان N لع

 ش .(بحي ال اع قدصت نمو ؛لقملا دهج يف
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 :[احيحص] ًائيدح (21) هتحت

 يبأ ثيدحل يذمرتلا ةياور يف ةدايز فذح

 ةحيحصلا تاياورلا هتفلاخمو امب فيعض وار درفتل ؛ةريره

 اونسحف اذه ةثالثلا لَها !ةيآلا يف مقر فيرجع عم

 ۲۳۷٤ :ثيدحلا

 نود يناربطلل وزعلا يف يمئيهلاو يرذنملا ريسصقت

 ۳۷٤ :!دجأ

 اسر :اهنم ثلاثلا «[ًافيعض] اايدح (١)و

 نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ««...لام نم ةقدص تصقن

 هنم ىطسولا ةلمحلاو ءامهدهاوشب ناحيحص هيفرط

 ٣۷۵ :...ةفيعض

 ,ياهفتك ريغ اهلك يقبر) :هيفو ةشئاع ثيدح س

 ۳۷١ :هانعمو

 حيحصتو ا(. .ةالف يف لجر امنيبإ) :ثيدح

 حرشو .ةثالثلا تاف امم وهو «تادايز كاردتساو ءاطعخ

 ۳۷٩ :هبيرغ

 درو «هدحو ملسمل يهو نيخيشلل اهازع ةياور

 ۲۷٦ :هيلع يجانلا

 نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو بركب يبأ ثيدح

 71/1 :حيحص لوألا هرطش

 دمحأ مامإلا دنع رهو ىلعي يبأل هازع ثيدح س

 ۳۷۷ :!!مككاحلاو

 :هيف يذمرتلا لوق يرذنملا لقت ءسنأ ثيدح

 ةظفل نأ نايب ةيشاحلا يفو «(بيرغ نسح ثيدحر)

 لاحم قثاللا وهو «يذمرتلا خسن ضعب يف تسيل (نسح)

 ۳۷۷ :هدانسإ

 «(...قدصتملاو ليخبلا لشمرر :ةريره يبأ ثيدح

 ۳۷۸ :هبيرغ حرشو

 يهو اهأس ًانيكسم نأ ةشئاع ثيدح

 ةملك حرشو .لصألا يف أطخ حيحصت «...ةمئلاص

 ۳۷۹ :(اهنقک)

 ةقدصلا نإرر :ةعيمف نبا ثيدح يرذنملا لالعإ

 ثراحلا نب ورمع ةعباتع. هايإ انتيوقتو «((...ءىفطتل

 78 :هريغو

 ناربطلل هازع نسحلا نع لسرملا شيدحلا

 5/٠ :ةطوطخملا يف امك طقف باوصلاو «يقهيبلاو

 (يخ) ةملك بيوصتو ةديرب ثيدح

 يف اهانعم ركذو ؛يناثلا ثيدحلا يف اذكو (هييسحل) ب

 لفغو ظفاحلا لوق يف (نبا) ةدايز كاردتساو ؛ةيشاحلا

 هنسحو عطقنم ثيدحلا نأ ىلإ ةراشإلاو .ةثالثلا اهنع

 ۳۸۰ :!ةنالعلا

 «هيف ةدايز كاردتساو «رازبلا ةياورب رذ يبأ ثيدح س

 ظافلأ هيفو فعضلا ديدش هدانسإ نأ نايب ةيشاحلا ينو

 يف يهو «مكاحلاو نابح نبا ةياور فالخب ؛ةركنم

 ۳۸۱ :((حيحصلا»

 ثيدح امهحيحصت يف يهذلاو مكاحلا ةا

 ۳۸۳ :رمع

 دنع وهو «ةعزخ نبال هازع جاردإ هيف ثيدح س

 هنأب ظفاحلا مزحجو !جاردإلاب ًاحرصم يراخبلا

 ۳۸٤ :!!باوصلا

 4 :ٌلَقّْلا دهج ةقدصلا لضفأ نأ يف ثيداحأ

 نب نم دباع دبعت)) !عوفرملا رذ يبأ ثيدح

 حص هنأ نايب ةيشاحلا فو دج ركنم «((...ليئارسإ

 7815 :(حیحصلارر نم بابلا اذه يف وهو ًافوقوم

 نيتس هللا دبع ًابمار نإرر :رذ يبأ تيدح

 TA :ًاعوفرم فيعض «افوقوم حيحص «(...ةئس

 يف «(...ديدشلا ام نوردت لهر) ؛ثيدح

 هفصن نأ الإ «ملظم دانسإ وذ ثيدحلا نأ نايب ةيشاحلا

 ٠۸۵ :!هتلمجي ةثالثلا هتسحو «هريغل حيحص لوألا

 .(رسلا ةقدص يف بيغرتلا) ٠

 :[ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت

 ام يجانلا ظفاحلا نايبو «ةعبسلا ثيدحل هجيرفت س

 الإ لظ الر) :ێعمو «هبيرغ حرشو «(!طلخلا) نم هيف
 ۳۸٢ :مملظ
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 انرر :لوألا ثيدحلا ([ةفيعض] تيداحأ عع)و

 ةيشاحلا يفو ««...افكتو ديم تلعج ضرألا هللا قلح

 : 787 :(افكت)و (ديمت) نعم
 يف ًاقرفم ءاج يناثلا !ثيدحلا نأ نايب ةيشاحلا يف

 :اهل ربتعم دهاش دوجو مدعل ةتبثملا ةلمجلا نود تيداحأ

۲A٦ 

 هازع ۰((. :هللا مهب ةثالثر :رذ يأ ثيدح

 ال نم ًاعيمج مهدنع:هيفو فححصو ؛مكاحلا مهتم ةعامحب

 ۲۸۷ :رظن هيف دواد يبأل هوزعو «فرعی

 جوزلا ىلع ةقدصلا يف بيغرتلا) ١
 :(مهريغ ىلع مهميدقتو براقألاو

 ثيدح اهنم « [ةحيحص] ثيداحأ )٤( هتحت
 نع ل يبلا اهو لس يف دوعسم نب هللادبع ةأربا بتي

 ' ٠۸۷ :اهجوز ىلع ةقدصلا زاوح

 784.1: (حشاكلا محرلا يذرر :نيعم

 ىلإ راشأ ؛ةمامأ يبأ نع[فيعض] دحاو ثيدحو

 ۳۸۸ :هنم هلالغإب ىلوأ وه نم هيفو رحز نباب هلالعإ
 وأ هالوم ناسنإلا لاسي نأ نم بیهرتلا) - ۲

 ىلإ هتقدص فرصي وأ :لخييف هلام لضف نم هبيرق
 :(نوجاتحم هؤابرقأو بناجألا

 ؛ةزيره يبا نع [فيعض] دحاو ثيدح هتحت

 بىرخأ ًاللع هيف نأ! نایب ةيشاحلا يفو «هتاور دحأب هلعأ

 725 :!مطسوألا) یت ره اغإو «يناريطلل وزعلا قلطأو
 :[ةحيحص] ثيداحأ و

 هنأو «(عرقألا) ريسفت يف دواد يبأ لوسق
 ۳۸۹ :(۳۳۹) ص رظناو «باوصلا

 .(هلضف يف ءاج امو «ضرقلا يف بيغرتلا) _ ۳
 ۰ : [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هممت

 ةحينم حنم نم)) :تيدحل يذمرتلا ريسفت س

 ش ۰۳۹۰ 4

 يرسأ ةليل تيأر)) :سنأ نع دنحاو ثنيدحو
 ۳۹۰ :ادح فيعض ۰۰۰ يب

 هنأو نيترم ضرقلا يف .دوعسم نبا ثیدح
 00 ٠۹۰ :(۹۰۷) ثيدحلا رظناو (ةرم ةقدصلاك

 هراظنإو نسعملا ىلع ريسيتلا يف بيغرتلا) - ٤

 .(هنع عضولاو

 :[ًاحيحص] ًاثيدح (11) هت
 0 «ېلبنم» يف ثيدحلا يباحص مسا يف عقو أطح

 ۹1: !ةثالثلا نع ًالضف !يرذنملا هل هبتني

 نيّدلا لولح لبق رسعملا راظنإ رحأ يف ثليدح
 ۳۹۲ :هلولح .دعبو

 هل SS مار ميحد

 ' ۳۹۳ :!مملسم») يف وهو ېلسم ىلع
 لوأ نإرر :اهنم ناثا «[ةفيض] ثيداحأ )و س

 نبا هيفو «يرذنملا هدانسإ نّسح ««...لظتسي سانلا
 891 :ركنم ثيدحلاو :ةعيف

 ءطقف .اينذلا يأ نبال هازع ءرمع نبا ثيدح

 ۳۹۲ :ًاضيأ دمحأ دنع وهو

 هیفو «هدانسإ دوجو دمحأل هازغ سابع نبا ثيدح
 ٠۹۲ :!نومأم الو ةقثب سيل نم

 دنع وهو '(ةنسلا حرش)) يل يوغبلل هازع ثيدح ا
 «ةنسلا حرشر) ىلع قلعملا اذه هبتتي ملو !دمحأو يمرادلا

 ٤ ۲٠۹ :ةثالثلا هلهامتو

 ميك ريخلا هوجو يف قافنإلا يف بيغرتلا) س ٥

 .((...كاسمإلا نم بيهرعلاو
 :[احيحص] ًائيدح )۲٤( هتحت

 اقفنم طعأرر :هلوق حرش يف يوونلا لوق
 : مو4 :لوألا ثيدحلا يف مفلح

 «...ىألم هللا (نيع ةياور ئو) دير) :ثيدح
 يف فلاخم وهو ءنيخيشلل هازعو «نيعملاب يرذنملا هاور
 رجح نبا ظقفاحلا درو .امهنم لك قايسل ةظافلأ ضغب
 نیر را سپ ت دو ه ت لول سم ىلع

 784 :مماّحس)و (اهضيغي ال) حرشو
 ش لا ةيشاحلا يف ةراشإلا [ةفيعض] ثيداحأ (7)و
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 وهو لوألا ثيدحلا يف وار مسا يف لصألا يف عقو فيرحت

 755 :لوهجب هخيشو هيف ٍملُكُت نم
 طقس ُكاردتساو ؛(...ةثالث ءالحألارر :ثيدح س

 ْ موك :ةثالثلا امهنع لفغو ؛نيعضوم يف

 حرشو ؛((كيلع ىكويف يسكوت الر) :تيدح س

 ۲۹۷ :هل يباطخملا

 وهو ؛هايإ مكاحلا حيحصت لقن يناثلا ثيدحلا

 ۳۹۷ :دودرم

 هقافنإو هدهزو هللا ديبع نب ةحلط مرك نه

 ۲۹۸ :!هموق ف هلام لك هنع هللا يضر

 .هدابع نم نيدبع هللا رشن)) :ثيدح

 ۲۹۸ :(لوُطلا)و (ةليّعلا) نعم

 «هفرعأ ال :هنع يرذنملا لوقو ءرادلا كلام رثأ

 نم ةذبن ركذو ءامهبئارغ نم وهو ؛يمنيهلا لاق اذكو

 792. :ةزيزع يهو «هنمجرت

 ۲۹۹ :هنع هللا يضر رذ يبأ دهز نم

 ةاور قثوو «يقهيبلاو ىلعي يبأل هازع سنأ ثيدح
 .٤٠٠ ۳۹۹ :كلذك سيل نم مهينو «لوألا

 يذمرتلا دنع وهو نابح نبال هازع سنأ ثيدح

 1٠٠١ :(لئامشلا»و «ننسلار) يف

 :نالوهجب هيفو «هدانسإ نّسح ةرمس ثيدح

 :(ةفرغلا)و (ميأ) نعم هتسحتو
 يبأ ثيدح دنس يف يعباتلا مسا اطح حيحصت س

 ٠ :ةثالثلا هل هبتني ملو ءرذ

 رهاظت نم ىلع لومحم هوحنو «ناتيكر) تيدح

 40١ :يوغ وهو رقفلاب
 :(مهسلا) نعم ةيشاحلا فو «ةريره يأ كيدح س
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 اهجوز لام نم ةقدصلا يف ةأرملا بيغرت) - ١1

 :(نذاي مل ام اهنم اهبيهرتو نذأ اذإ

 يف ناثيدح اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ )١( هتسحت

 هتحتو ۰

 ضعب حرشو ءاهجوز لام نم ةقدصلا يف ةأرملا بيغرت

 امم وهو ؛ياثلا ثيدحلا يف يراخبلا نم ةدايزو ءامهيناعم
 :ةثالثلا تاف

 مل يناثلا ثيدحللا ةياف يف نيزرل ةدايز فذح

 ٤٠۲ :اهيوقي ام دحج

 نع بيعش نب ورمع نع يذمرتلل هازع ثيدح
 ٤٠۲ :!ةشئاع نع هدنع وه امنو ؛هدج نع هيبأ

 ةء5كس 4١

Nعاملا يقسو ماعطلا ماعطإ ف بسيغرتلا)  

 .(هعنم نم بيهرتلاو

 :[ًاحيحص] ًايدح (۳) هتحت

 .ماعطلا معطتر) :ثسيدح

 408 :ةميظع دئاوف

 يبأ ثيدح اهنم لوألا ء[افيعض] ًائيدح (؟١)و

 نم هيف ام نايبو ۰

 407 :دهاش ال ةريحألا هترقف نأ ىلإ ةراشإلاو «ةريره

 دنع وهو «نايح نبا خيشلا يبأل هازع ثيدح

 شحاف مهو نايبو «ةثالثلا ىلع اذه تافو مكاحلاو دمحأ

 4 :(يرملا بيذقرر ىلع قلعملل

 نم يقهيبللو «مكاحلل هازع رباح ثيدح ب

 لسرملا نأ نايب ةيشاحلا فو ءًالسرم ًالصتم هقيرط
 408 404 :...ادج فيعض لصتملاو ؛ديح

 نح هاحنأ معطأ نمرر :ورمع نيا ثييدح س
 ملكت نم هيفو «مكاحلا هححص «عوضوم :((.. .هعبشي

 105 4.8 :ةسفن مكاحلا هيف

 ًادبك عبشت نأ ةقدصلا لضفأرر :سنأ ثيدح

 «ايهاو ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا يلو «فيعض «(«ًاسعئاج

 4.5 :!ًاضيأ ةقث رارب هولعأف ةثالثلا دازو

 بيوصت «...ًانمؤم معطأ نمؤم امور :ثيدح س
 يحانلا بقعت نأ نايبو :ةثالثلا هنع لفغ هيسف اطخ

 باوصب سيل هظفلب يذمرتلل ثيدحلا هوزع ف يرذنملل
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 هنأو ءافوقوم هظفل ركذ (عدوعسم نبا كيدح س

 اضيأ حصي ال هنأ نايب ةيشاحلا »يو ءاضيأ اعوفرم يور
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 ملف تضرم !مدآ نبا ايرر :كيدبح

 ٤٠۷ :هلمج ضعبل يووتلا حرشو ,.(...ندعت

 س ۷ / زئانخلا 5 ه5) يفو انه ہازع ثيدح

 ٤٠۷ :!ملسم دنعإوهو «طقف ةكزحخ نبال (ضيرملا ةدايع

 (بغسلا) نعم امهتحتو «رباجو ذاعم نع ناثيدح

 1048 4107 :(فنكلا)و

 ««...ةزافم نالحرب كلسرر :سنأ ثيدح

 يف تناك ءاطخألا ضعب بيوصت لإ ايشاحلا يف. ةراشإلاو
 مث «فيعض دنسب ياربطلا ةياورب هركذ ثيدحلا ءاصألا

 :ًادج فيعض دنسب ئرحأ قيرط نم يقهيبلا ةياورب هركذ
A1  

 ىلع يرذنملا قيلعت هتتو يبضلا ريدك ثبيدح

 نم ريخلا اذه قاحسإ يأ عامس.يف ةعزح نبا لوق

 ٤۰۹ :هبیرغ حرش هتحتو «ریدک

 نم ٌرّمَغو ياربطلا ةياورب هركذ سابع نبا ثيدح

 4٠١ :ثيدحلا ةقرسب مهتم وهو «هتاور دحأ

 مرحأ ةبطر دبك لك يفرر :ةريره يأ ثيدحخ

 4٠١ :هبيرغ حرشو «هانعم

 (...ديعلل ير .عبس)) :سنأ ثيدح ةيوقت

 ٤ا١ س 41٠١ :دهاشب

 يل ركب رفح ةحرقلا جالع يف كرابلا نبا رثأ

 ةيشاحلا يف «يقهيبلل هازع ؛ءاملل سانلا هيف جاتي عضوم

 نود ةصقلا هذهل ةثالثلا نيسحت ىلإ ةراشإلاو «هتلع نايب

 :«حيحصلارر ةصح نم ئه ىرخأ ةصق نيبو اهنيب قيرفت

 ا

 حورق جالع يف مكاحلا هللا دبع يبأ رثأ

 :ةصق هيفو :سانلا اهنم برشي ةياقس لمعي ههحو يف
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 ..حلملا مث املا عنم ةفرح يف ثيدح هتحتو .لصف

 «نيلرهجب نوار هيف نأ نايب ةيشاحلا يتو ءدواد يبأل هازع

 1١1 :ىرخأ ةلعب هلالعإب ةثالثلا لهج ىلإ ةراشإلاو

 :(..ثالث يف ءاكزش نوملسملارر :ثيدح

٤ [ 0r 

 تال ف ءاكرش لوملسلملارر :كيدح ل

 نعم هتمتو «(مارح هنغورر ةلمج نود حص هنأ. ىلإ ةراشإلا

 د عار :(الکلار

 هلعاف ةأفاكمو فورعملا ركش يف بيغرتلا) 8

 :(هيلإ يلوأ ام ركشي مل نميف ءاج امو «هل ءاعدلاو

 يناربطلا:ةياور لوألا ء[ةفيعضإ ثيداحأ () .هتحت

 فبعض انه وهو «((حيحصلا) يق يذلا رمع نبا ثيدحل

 :امهنيب ةثالثلا قرفي ماو ,مهضعب هبذك كورتم هيف ؛ًادج

 ْ 1 تلي

 8 :[احيحص] ًائيدح (١1)و ب

 هدتع سیلو يذمارتلا ةياورب نيظفلب ًاثيدح رك

 هنأ مهوأ ارخآ ثيدخو ؛هجرخ نم نايبو ءيناثلا ظفللا

 بل ٤۱۳٠ ةريره يأ ثيدح نم وهو ةماسأ ثيدح نم

 ؛ 4

 :دمحأل هازع «((...نم سانلا ركشأ نإرر :ثيدح

 «نيظفلو نيدانسإ هيف نأ نایب ةيشاحلا يفو «هتاور اتوم

 .«عاطقنا هيف رخآلاو ةلاهج هيف رحآلاو ةلاهج هيف اذه نأو

 ظفللا حيحصت نيع ققحملا عوحر ىلإ ةراشإلاو

 اهو رصف نيظفللا نيب ازقرفي مل ةثالثلاو. ..ناثلا

 اهدانسإ يقو يناربطلا ةياور يرذنملا ركذو !نيسحتلاب

 : 1 4١4 :!كورتم

 ءايندلا يبأ نبال ةشئاع نع ًافيدح يزذنملا وزع

 ةياؤرب نيثيدح لبق هقاس دقو «هظفل قروسي نأ نود

 : 1 ١ ء٥٠ :!ادمحأ

 فلؤملا هازع «...ليلقلا ركشي مل نمر) :ثیدح

 نايب هوري مل دمحأ مامإلا نأ ًامهوم دمحأ نب هللا دبل

 ْ : ٤٠١ :ةثالثلا لهج ىلإ ةراشإو ؛كلذ
ene 

 :اپاب )۲١( هتحتو موصلا باتك 4

 يف عاج امو اقلط مولا يف بيغرتلار ١
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 لکر» :ثيدح اهوأ :[ًاحيحص] ًاثيدح )٤ ١( هتحت

 :هلوق نأ حیحرتو «هبيرغ حرشو ««(.۔۔هل مدآ نبا لمع

 نبا مالك نم كلذ قيقحتو ءناسللاب لوق «مئاص ٍنإزر
 411١ :ةيميت

 :!اهضعب وزع يف يرذنملا ريصقتو «هتاياور ركذ
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 فالح ؛ءاخلا مضب (فولُخلا) ةظفل طبض س

 ٤١۷ :هايإ يحانلا ةئطخت و «يرذنملل

 :ثيدح اهنم لوألا «[ًافيعض] ًاثيدح (1؟)و س
 فذح ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يلو ««...ةعبس لامعألا»

 .هيف ةدايز كاردتساو ءهحّرخم دنع تسيل لصألا يف ةدايز

 ٠۷< :!ةثالثلا ىلع يفح ام كلذو
 اقوم ٍناربطلل هازع ؛((.. .اومنغت اوزغار) :ثيدح س

 «مهقثو ًاضيأ يمثيهلا نأ نايب ةيشاحلا يفو «هتاور

 418م :هتلع ىلإ ةراشإلاو

 ديسجتب ةيقيقح ةعافش نآرقلاو مايصلا ةعافش

 41١5 :!فلخلاو ةلزتعملا ةقيرط اهليوأتو ءامهياوث

 ره نم. هيفو «يرذنملا هنسح «سابع نبا ثيدح س
 هل ققحلا نيسحت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو ؛ثيدحلا فيعض

 هل نيبت امل هنع عحارت مث «فلؤملل ًاعبت ةقباسلا تاعبطلا يف

 47١ 415 :!!ديلقتلا ىلع ةثالثلا يقبو «هداتسإ

 هيف ؛((...هسفن ىلع ىضق هللا ناور :ثكيدح

 5٠١ :لوهجم

 تبت مل «ةمامأ يبأ ثيدح يف ةدئاز ةلمج فذح

 47٠ :...ىرخأ هخسن يف

 هرکه آلی يف ارپ مانع نور :ثيدح ت

 امهلشو ««فيعضلارر يف وهو هبقع رحآ ظفلب فلؤملا

 47١ :!فيعضتلاب ةثالثلا

 هدعب يذلاو «فيعض هيف سنأ نب ذاعم ثيدح س

 47١ :ءافعضلاب لسلسم [فيعضلا نم]

 «نائيدح هتحتو ؛مئاصلا ءاعد لضف يف لصف ل

 هتاور دحأ يبأ مسا يف فالتحالا ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو

 هتاف فلؤملا نأ نايبو .كورتم وأ لوهجم امإ هنأو ءهبسنو

 4517 :!هويسح ةئالثلا نأو ءهجام نبال هوزع

 ىلوألا يف «نيتياورب هركذ ةريره يبأ كيدح ل.

 هرحن تبث هنأ ىلإ ةراشإلاو كورتم ةيناثلا ينو ءلوهمم
 مل امو تبث ام نيب اوزي مل ةثالثلا نأو «فالتحا ضعبب

 477 :!«نسح)) :عيمجلا يف اولاقف «تبثی

 مايقو ءاباستحا ناضمر مايص يف بسيغرتلا) ۲

 .(هلضف يف ءاج امو .ردقلا ةليل اميس هليل

 :ًاقيدح (۱۳) هتحت

 ةذاش يهو «يرذنملا اهحّحص ةدايز ىلإ ةراشإلا

 477 :تاقثلا ةبيتق ةفلاخمل ةريره يبأ ثيدح يف

 «ياباستحاو اناعإر :هلوقل يباطخلا حرش

 ETEETY :(اباستحار) ل يوغبلا حرشو

 نم مدقت ام هل رفغ. ..)) :هلوقب بيغرتلا نأ نایب

 47 :تادابعلا هذه لضف نايبل وه (هبنذ

 ؛لوهجب هيف اهنم لوألا ء[افيعض] ًايدح (١۲)و

 477 :باذك هيف يناثلاو

 تيطعأرر :ثيدح فعض ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 سماخلا ثيدحلاو «عبارلاو .«...يف لاصخ سمح يم

 اهولمش ةثالثلا نأ نايبر «بذكلاب مهتم هيف .عوضرم

 456 24514 :!(فيعضرر :مهوقب

 (نيمآ) :هلوقو ربنملا ىلع 4 هدوعص ثيداحأ
 474 :تارم ثالث

 رهش هللا مكلظأ دقو) :ناملس ثييدح

 هركذو «هقيرط نم هريغو ةعرح نبال هازع ؛«...ناضمر

 ينو ءادح فيعض وهو «نايح نبا خيشلا يبأ ةياورب
 ٠٠٠ :ةعرخ نيا ةياور ةلع نايب ةيشاحلا

 478 :(ةقذملا) نعم حرش

 :كورتم اهيف خيشلا يبأ ةياور نأ نايب ةيشاحلا يف

 يف اولاقف نيتياورلا نيب اوقرفي مل ةئالثلا نأ. ىلإ ةراشإلاو

 575 :(فيعض)) :امهنم لك

 :ةريره يأ ثيدح يف طخ حيحصت ىلإ ةراشإلا
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 455 :(.. اذه مكرهش مکلظارر
 ثيدحل ةثالثلا نيسحت ىلإ ةيشاحلا يف ةراضشإلا

 ٤۲۸ س ٤٣۷ :!!باذك هيفو «تماصلا نب ةدابع

 43710 :(نيطايشلا ديفصت) ىعم حرش

 نم ناضسمر نم ءيش راطفإ نم بيهرتلا) - ۳

 :(رذع ريغ

 «ردقلا ةليل يف تماصلا نب ةدايع ثيدح س

 يف ةذاش يهو ةركنف ةدايز هيف نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ثيدحلاو ؛يرذنملا هيلإ راشأ يذلا ةريزه يأ ثيدح

 417/6 ٤۲۷ :(حيحصلا» يق وهو ؛هيلع قفتم اهنودب

 ةلمج يحانلا كاردتسا ىلإ ةبنشاحلا يف ةراشإلا

 :هريغو خيشلا يبأ دنع يهو ؛(بيغرتلا»' نم تطقس
 : ۸ ١

 «نيل وار هيفو عطقنم هنأب يدك ةع نانح 2

 ٤۲۹٩ :!هفيعضتب ةثالثلا ديلقت ىلإ ةراشإلاو

 ديعس يبأ ثيدح يخانلا وزع ىلع قيلعتلا

 هنع فلتخم هظفل نأب (سودرفلا دنسمر ل يردخلا
۹ 1 

 ««...ناضمر ام دابعلا ملسعي ولر :ثيدح

 ىلإ ةراشإلاو !(..نعورر :هلوقب يرذنملا هرّدص «عوضوم

 ىلع قلعملا .ريضقتو ؛يدجي ال ام هلوح يطويسلا قيلعت

 :!هترابعل ةثالثلا ةقرسو هيلع هقيلعت ف «ىلعي يبأ دنسمر)
۹ : 

 .«...ناضمر نم ةليل لوأ ناك اذإر) :ثٹیدح

 هنأ نايبو «هتاور دحبأ قيثوت نيبلت ىلإ يرذنملا راشأ

 ىلإ ةراشإلاو ءًاضيأ هيف مّلكتم هنع يوارلا نأو ءكلذك

 41١ :!((نسحر) :مهوقب ةثالثلا لهج

 :«-..ةليل لوأ يف رفغي هللا نإرر :سنأ تيدح س

 ةمزح نبا لوق لقنو يقهيبلاو ةيزخخ نبال هازع «ركنم

 دحأ فيعضت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو «هيلع قيسلعتلا يف

 : ٤۳۲ :هتاور

 رطقأ, نمر) :جلوألا  ء[نافيعض] , ثاثيدببح تإ دس

 ةكيزخ نالو ةعبرألل هازع «((...ناضمر نم او

 .يذمرتلا لاؤقأ ركذو ءاقيلعت يراخبلاو ءيقهيبلاو
 e :(سوطملا نبا) هیوار يف نابح نباو يراخبلاو

55 1 

 :[حيحص] دحاو ثيدحو

 «نابح نباو ةمرح نبال هازع ةمامأ يبأ تیک

 ةلمت لبق :هلوق حشو !ًاضيأ مكاحلاو يئاسسدلل وهو
 'سيلو سمشلا بورغ لبق :يعت اأ نايبو ««مهموص .

 هلبق وأ ن بزاف مويلا نذؤي يذلا ناذألا لبق

 ا٠ .٠ ع۳۴ :!اندهاش امك دالبلا ضعب يف

 :(لاوش نم تس موص يف بيغرتلا) 4
 هنأ حرصت اهلك [ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت

 ياربطلا ةياور يف'ةذاش ةدايز فذحو ءرهدلا مايصك

 , 0007 ج۴6 :!ةثالثلا اهححصو لوألا ثيدحلل

 كيدحلا يناربطلا ةياور لوألا [نافيعض] ناثيدحو

 :عوضوم يناثلاو ؛ةركنم ةدايز هيفو «حيحصلا ةريره يبأ

réا  

 نكي مل نمل هفرع موي مايص يف بيغرتلا) ٥
 1 و :(۔.ءا

 رفكيرر :اهلك اهْيَف [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت
 ٠ ١ 0 ي١٣ 474 :(تيقابلاو ةيضاملا ةنسلا

 موص نإرر' :اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (ه)و
 ل نأ ىلإ ةراشإلإ ةيشاحلا يلو «(...رفكي ةفرع موي

 : ٤٠١ :هنع يغی ام (حيحصلا»)

 :[حيحضلا يأ] اهنم ثلاثلا يف يرذنملا لاقو

 ةتنملا نيم هل وري م نم هيفو ؛(حيحصلا لاجر هلاجررر
 0 1 ٤۳٣" :!دواأد يبأ ريغ

 وه امئإَو :ءهدانسإ نحو يناريطلل هازع ثيدح

 وأ نكملا نسح وه امنإو «دانسإلا نسحب سيلو ؛رازيلل
 قرفي ملو ءركنم .هنأل يئاستلا ظفل فذحو !حيحص

 4176 :!فورعملا ناربطلا.ظفل نيبو هنيب ةثالثلا

 نني 1 فلاب هلدعي ناك ی هنأ :يناثلا ثيدحلا

 هم ١



 «فيعض هيفو «يرذنملا هدانسإ نّسح «ةفرع مايص

 مهوزعب مهتلفغو مهلهجو ةثالثلا أطح ىلإ ةراشإلاو

 را راب ثيدحلا مهالعإو «نابح نبال تسيدحلا
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 ةلفغ ىلإ ةراشإلاو «ركنم «مقرأ نب ديز ثسيدح

 4” :!هنيسحتب ةثالثلا

 ةقرع موي موص نع يهنلا يف ةريره يبأ ثسيدح

 ةثالثلا لهج ىلإ ةراشإلاو «لوهحب هيف ءفيعض «ةفرعب

 ۳1£ :.. .هنيسحتب

 نايب ةيشاحلا يف ءةشئاع نع يناربطلل هازع ثيدحلا

 ٤٠٠ :...فعضلا ديدش ًاكورتم هيف نأ

 مري موص يف ءاملعلا فالتحا يف يرذنملا لوق

 475 :...ةفرعب ةفرع

 :(مرحلا هللا رهش مايص يف بيغرتلا) ل 5
 فيعض وار يف لوألا «[نافيعض] نائيدح هتحت _

 ٤۳۷ :ًاقافتا

 بدنج ثيدح امهدحأ :[ناحيحص] ناكيدحو

 .ةثالثلا هدلقو «هدانسإ يرذنملا ححص ءهريغل حيحص

 ظوفحملا نأو «بدنج لإ هدانسإ ذوذش نايبو «هجيرضختو

 ءوسو ةئالثلا لهج نم ءيشو «ةريره يأ نع وه امنإ

 ٤۲۷ :...((بيغرتلا بيذمت» مهاتك يف مهرايتحا

 أطخ ىلإ ةراشإلاو «عوضوم «ياثلا [ثيدحلا]و
 ءأطلتخم رخآو ءاباذك هيف نإف ؛هدانسإ ةيرقتب يرذنملا

 ٤٠۷ :!هفيعضت ىلع ةئالثلا رصنقاو امهتم ًاثلاثو

 عيسوتلاو ءاروشاع موي موص يف بيغرتلا) ۷

 .(.. .لايعلا ىلع هيف

 :[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 «ءةيضام ا ةنسلا رقكي هنأو هلضف يف ثيداحأ

 ؛«تاثدحملا نم هيف ةعسوتلاو «ةتس نآلا هموص نأو

 4174 ؟ةثالثلا هدع لفغ لصألا يف أطخ حيحصتو

 ىلإ راشأ ءركنم لوألا ء[نافيعض] ناثيدحو

 عمو «كلذك سيل رمألا نأ نايب ةيشاحلا ينو «هتاور قيثوت

 ٤۳۸ :!ةثالثلا هتسح كلذ

 ىلإ راشأ «لايعلا ىلع ةعسوتلا يف يناثلا ثسيدحلا

 :اذه در ةيشاحلا يقو «ضعبلا اهضعبب ىوقتت هديناسأ نأ
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 مايص ين ءاج امو «نابعش موص يف بيغرتلا) . ۸

 :(هقصن ةليل لضفو هل لب يبلا

 نّسح اهنم يناثلا [ةفيعض] ثيداحأ (5) هتحت

 489 :ناتلع هيفو ءهدانسإ

 حرشو ؛ةشئاع نع [ةحيحص] ثيداحأ (ه)و

 يف «لكب ال هللا نإقرر روسفت يف يوونلا مامإلا لوقو «هبيرغ

 فيعض [فيعضلا نم] ثلاثلاو اهنع تاياورلا ضعب

 44.0 ل ٤۳۹ :ناكورتم هيف چ

 ««...فصنلا ةليل هقلح ىلإ هللا علطيرر :ثيدح

 لدب «كرشمرر ظفلب حيحصلا يف وهو :ةعيحل نبا هيف

 41١ :((سفن لتاقر)

 هنأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو «ةشئاع كيدح

 انه وهو «ةشئاع نع ًادنسم (بدألا )٠١  ف نايس

 ةديج لسرم :هنع يقهيبلا لوق نأ نايبو ءاهنع لسرم
 41١ :!طلتخا دق ناك ةشئاع نع يوارلا نإف ديجب سيل

 يف ةملك بيوصقتو ؛(هب ساخ حرش هتحن ب
 قيفلت ىلإ ةراشإلاو .ةثالثلا اهنع لفغو لصألا يف هحرش

 ٤١(٤ :هيف نيتياور نيب فلؤملا

 رهش لك نم مايأ ةثالث موص يف بيغرتلا) 4

 .(ضييلا مايألا اميس
 :[ًاحيحص] ًاثيدح (1 ) هتحت

 يف (مايألا) يرذنملا فيرعتل يجانلا ظفاحلا دقن

 4141١ :(مايأ) باوصلا نأو .بابلا

 دقن ةيشاحلا يف « :[ةفيعض] ثيداحأ ")و

 «بابلا يف (مايألا) ةملك يرذنملا فيرعتل يحاتلا ظفاحلا

 4141١ :(مايأ) باوصلا ناو
 «(...هلک رهدلا حون ماص)) :ورمع نبا ثیدح

 ةيشاحلا يقو «فرعي ال هتاور دحأ نأ ىلإ يرذنملا راشأ

١ 



 :ةعيه نبا نم ثيدخلا ةلع افنإو [فورعم ةقث هنأ ناينب

a 

 نايبو «لحر نع لپبحرش نب ورمع ثيدح

 أدرس مايألا درسي نأ نيب رهدلا فصن موص ف قرفلا

 47 :ًاموي رظفيو اموي موصي نأ نيبو

 يف ليوطلا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح

 هركذ .هل ت يبلا هيححوت] ليلا همايقو .راهنلا همايضص

 4147 :يئاسنلار.ملسمو يراخبلا تاياورب يرذنملا :

 ملسم يو ؛يئاسنلل-يهو ملسمل اهازع ةياور

 رامع نب ةمركع ةياور ىلإ ةراشإو .اهنم ةلمج نود اهوحن

 1 41414 :ملسم دنع 1

 «يمشيملا هعبتو «هتاور قثو ءرمع نبأ ثيدح س

 هنسحو «دحاو ريغ هبَّذك نم هيف ناف .امهمهو نايبو
 و :يغي ام (حيحصلا» يفو ؛ةثالثلا 1

 :(سيمخلاو نينثالا موص يف بيغرتلا) ٠
 نأ يف اهبلاغ [ةحيحص| ثيداحأ (4) هتحت س

 :امهل لف همايصو ؛سيمخلاو نينثالا موي شرف لامعألا

to۰  

 «...لاحلا لوهجب هيف لوألا ء[نافيعض] نائيدحو

 بيوصتو ؛ةثالثلا هححصو «ريبزلا يأ ةنعنع هيف ناثسلاو

 لصألا يف ثيدح فذح ىلإ ةراشإلاو نعمل يأ طخ

 :eT ..ةطوطحملا يف سيل

 و نديم و
 ءاج امو كحألاو تبسلاو ةعمجلاو سيمخلاو

 :(تبسلا وأ ؛موبعلاب ةعمجلا نصيصخت نع يهنلا يف
 هازع «ناثلا ثيدحللا ء[ًافيعض] ًائيدح (11) هتمت

 يفو ؛سابع نبا ثيدح نم (طسوألا) يف يناريطلل
 نأ نايب ةيشاحلا ينو «ةمامأ يُ ثيدح نسم (ريبكلا»

 يف برطضا هتاور دحأ نأ: الإ ناز اههدانسإ

 414107 :.. .ةداتسإ

 نایب هتحتو :(.. .ةعمجلا موي ماص نم)إ :ثيدح س
 ةيشاحلا ينو «هتحض ريدقت ىلع .ثيدحلا .دوصقم يرذنملا
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 ٤٤۷ ٠ :ركنم وه لب ؛حصي ال هتأ نایب

 ير ی دج ذا دعب يصح

 نأو «هتاور قيثوت يف ام نايب ةيشاحلا ينو ؛هيف يذمرتلا
 «بلقلا ىلع هما نأو نابح نبا ريغ هقئوي مل مهدحأ

 عب نم محقم هلل نسمح ؛يذمرتلا لوق نأ ةراشإلاو
 , 64 6۷£ :!ةثالثلا هسحو ءخاسنلا

 ةراضإلا م.

 اذهل هبتني مو .يلاحصلا مسا يف طقس نع اشن طح ىلإ
 نم هيفو نرخ يمشيملا نيسحت اولقنف مهريغو ةثالثلا
 ٤٤۸ :!فرعي ال

 .ديع ةعمجلا موي نإ)) :ثيدح س

 :[ةحيحص] ثيداحأ (ه)و

 ٤۸ ٤ :هظفل ريغب يراخبلل هازع ثيدح س

 معا ناملس !رميوعر :ءادردلا بأ ثيدح ب

 هل هدعب ېذلاو .عاطقنا هيفو «هدانسا دوج «(...كنسم

 415 :...((ةفيعضلا)) يف ةنييم ةلع

 أطح : بسلا وت اوموصت ال» :ثيدح

 ىعدا نم ىلع درلاو !ةثالثلا هتع لفغ لصألا يف شحاف
 «ضرفلا يف الإ همايص عرش ال هنأ نايبو .هخسن

 ۹ ا:ةثالثلا مههنمو نيرصاعملا نم هلعأ نم ىلإ ةراشإلاو

 ريثك يأر يف تيسلا موي موص دارفإ نع يهنلا -

 2 445 :اندفع حجارلا نايبو !ءاملعلا نم

 وهو موي راطفإو موي موص يف بسيغرتلا) - ۲
 0 :(مالسلا هيلع دواد موص

 ورمع نب هللا دبع ثيدح امهدحأ «ناثیدح هتحت

 ضف : :ةيفو :(5 49 ص) يف قبس دقو ءصاعلا نب
fo. ETT : 

 ماص ول سيق «ىقال اذإ رفي الورر :هلوق یت ام نایب
 40. :ندبلا كهني ال هنأ ىلإ ةراشإ نم ًاموي رطفأو ًاموي

 اهيلإ الا راق نب ةمركع ةياور فلؤملا ُركْذ س

 7 | 4051 :(444 ص)

 اهجوزو ًاعوطت موصت نأ ةأرملا بيهرت) س ۳

 :(هنذأتست نأ الإ رضاح



 :ةريره يأ نع [حيحص] دحاو ثيدح هتحت

 الإر) :ةدايزب دمحأل هازعو ؛(...موصت نأ ةأرمال لحي الر

 هريغو دمحأ هاور هنأ هتافو «نسح دنسب «ناضمر يق

 1451١ :!حيحص دانسإب

 ةأرما اميأرر :لوألا [نافيعض] ناثيدحو

 سيلدت ىلإ يرذنملا راشأ ركنم ؛...نذإ ريغب تماص

 ٤٥۲ :هيف ىرخأ ةلع لامتحا كانهو «هيف (ةيقب)

 ةجورزلا ىلع جوزلا قح نمر» :يناثلا ثيدحلا

 نم يأ يف وه سيلو ياربطلل هازع ؛...موصت ال نأ

 1557 :كورتم هيفو ءاهريغ يف امنإو ؛هميجاعم

 قشي ناك اذإ موصلا نم رفاسملا بيهرت) - 4

 :(راطفإلا يف هبيغرتو هيلع

 ثيدح اهطوأ ء[ةحيحص] ثيداحأ )٠١( هتحت

 ىلع ةئالثلا اهّلَمَحو .لصألا يف ةرركم ةلمج هيفو «باح

 ٥٣(٤ :هريغ

 اهازع ةياور يف «...ةصخرب مكيلعرر :ةدايز

 ٤٥٣ :!امهود يئاسنلل يهو نيخيشلل

 نع لاقو ؛«ريبكلا» يف يناربطلل هازع ثيدح
 لاجر نم سيل نم هيفو ؛حيحصلا لاحر هلاجر

 401 :!مهي قودص وهو «حيحصلا

 :ثيدح .اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (4)و

 اذه ىلع يجانلا قيلعت ةيشاحلا يتو «((...رب مأ نم سيل)
 هقايس يف ًادروم «خإ...نميلا لهأ ضعبل ةغل هنأب ثيدحل

 هاور نم ىلإ ًاريشم جلعد ظفاحلاو ءرحح نبا ظفاحلا لوق

 ةراشإلاو «ذاش كاذو ظوفحملا هنأ نايبو ءةروهشملا ةغللاب

 !!حيحصتلاب اهولمشف ذاشلاب ظوفحملا ةثالثلا طلح ىلإ

for 

 !عاط قنا هيفو «هدانسإ نسح يناثلا ثيدسحلا

 ناكرر :يباحصلا لوق ةلالد لوح يرذنملا قيلعت هتمتو
 ٤٥٤ :؟فوقولاب مأ عوفرملاب قحتلي له «اذك لاقي

 «((...هللا ةصخخر لبقي مل نم») :رمع نبا ثيدح

 يراخبلا لوقو ءدمحأ دانسإل هخيش نيسحت يرذنملا لقنو

 يل برطضا ةعيمل نبا نأ نايب ةيشاحلا يلو .ركنم هنإ هيف

 45 4 .:!هيف ةثالثلا ضقانت ىلإ ةراشإلاو «هدانسإ

 هازع (هتيصعم ىتؤت نأ هرکی امك...)) :ثيدح

 مهدنع وهو «نسح دانسإب هريغلو !حيحص دانسإب دمحأل

 :حيحصتلا اذه ببس نايبو ءنسح دحاو دنسب ًاعيمج

fot 

 «(...ةصخر لبقت نأ بحي هللا نإرر :تيدح

 «(مدآ نبا) هيوار يف دمحأ لوق ةيشاحلا يلو ءعوضوم
 458 :!هل ةثالثلا ديلقتو يمشيها لهاست ىلإ ةراشإلاو

 «رحألاب مويلا نورطفملا بهذرر :ثيدح

 ٤٥٥ :ًاضيأ يراخبلل وهو هدحو ملسمل هازع .هتبسانمو

 يي هعم رفسلا يف ةباحصلا ضعب مايص ثيدح

 458 :ضعب ىلع مهضعب بيعي نأ نود ءمهضعب راطفإو

 :رفسلا يف لضفألا يف ءاملعلا فالتحا

 كلذ يق فلسلا لاوقأ ةياكحو «رطفلا وأ مايصلا

 foo :ءرملا ىلع رسيألا وه ام لضفألا نأ رايتحاو

 .(رمتلاب اميس روحسلا يف بيغرتلا) ©

 :[ةحيحص] ثيداحأ )٠١( هتحت

 :هلوق نأ نايبو «(روحسلا) ةملك طبض

 ٤٥٩ :بابحتسالاو بدنلل وه (...اورحستر)
 له مايصو انمايص نيب ام لصفرر :كيدح

 اذكو ءًافوقوم «بيغرتلا» يف عقو «رحسلا ةلكأ باتكلا

 يح دنع عوفرم وهو «رجسح نبال ((هرصتخم)) يت

 خيشلا هققمم كلذ نع لف غو «هل نيجرخملا

 405 :!ةثالثلا نع ًالضف «يمظعألا

 ءادغلاب روحسلا ي يببلا ةيمست يف ثيداحأ

 بلا دبع نبا اهنم ضابرعلا ثيدح ركنتساو .كرابملا

 رخآ ثيدح هتاف يذلا يرذنملا ىلعو «هيلع درلاو

 145 :!!حيحص

 ماعطب اوتيعتسا)) :لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (۴)و

 هفيعضت لقني ملو «هريغو ةكزخ نبال هازع «((- . .روحسلا

 4 هال :!هايإ
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 ال هنأل يلاتلا بابلا ىلإ ثيدح لقن ىلإ ةراسشإلا

 : ٤٥۸ :بابلا اذمب هل'ةقالع

 .نيرحستملا ىلع ةكئاللاو هللا ةالص يف ثيدح

 قيرطب هتیوقنو ,يحانلا هفعضو «يرذنلا هدانسإ ىوق
 : 15/8 :هدهاوشبو ىرخأ

 ريخأتو رشفل لم نارتو ب
 :(روحسلا

 ةثالثرر :امهنم يناثلا :ء[نافيعض] ناثيدح هجحت

 .راطفإلا ليجعت :هللا اهبحي

 55 :ًاليلق فلتخي ظفلب سابع نبا نع

 حص هنأ نايبو ؛فیعض ((.

 نايب اهنم عبارلا ينو :[ةحيحص] ثيداحأ (٤)و
 40۸ :ءاملا ىلع ولو برغملا ةالص لبق رطفي نأ ةنسلا نأ

 دهن مل ناف :رمتلا ىلع رطفلا يف بيغرتلا) ب ۷

 ٠ :(عاملا ىلعف
 وزع كاردتسا «[ةفيعض] ثيداحأ )٣( هتخت

 :ةلاهح عيمحلا دانسإ. يفو «ةعيزخخ "نسأل لوألا ثيدحلا

 ا 3 ۹

 نايب هيف سنأ نع[حيحص] دحاو ثيدح و

 الإو بطر ىلع راطنإلا :ةروجكذملا ةنسلا بتارم

 ٤٥۹ !ءاملاف الإو «تارمتف

 هلعأو «هل مقفل حيحصتا لقن ثلاثلا ثيدحلا

 لي لوسرلا لوق نم اذهف «ةفلاحملاب هريغو يراخبلا

 455 :هَو هلعف نم ظوفحملاو

 :(مئاصلا ماعطإ يف بيغرتلا) ہ ۸

 ريطفت لضف يف [حيحص] دحاو ثيدح هتنحت

 455 :جاحلاو يزاغلا زيهحتو «مئاصلا

 هركذ «ناملس نع :[فیعض] دحاو ثيدجو

 ثيدح لقنو «هيف ةدايزب هوحن خيشلا يبأو ياربطلا ةياورب
 489 :ركنم وهو «(باب  ؟) مدقتملا ناملس

 :(هدنع نيرطفملا لكأ يف مئاصلا بيغرت) - ۹
 امهو ناثيدح بالا اذه تحت لصألا يف

 لقن «فيعض وهو «ةرامع مأ يدخن لوألا نافيعض

 ةلغ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو «هل يذمرتلا حيحصت يرذنملا

 ٍ 3 :!هؤبسحف اوطسوت ةلالثلا نأو ءهيف ةلاهجلا

 لكاتب :ةديرب ثيدح يناثلا ثيدحلا

 هنإ :هتاور.دحأ يف يرذنملا لاق ءعوضوم ««.. .انقازرأ
 ̀ ١ 40:ثيدحلا: لعتفي ناكو «فورعم هنأ نايبو ؛لوهجم

 شحفلاو | ةبيغلا نم مئاصلا بيهرت) - ٠١
 .(كلذ وحنو بذكلاو

 ! :[ةحيحص] ثيداحأ (5) هتحت

 لسلاو لهل ماو روزلا لوق عدي مل نم») :ثيدح

 ىلع هيبنتلاو !يراخبلا يف وهو. «هريغو يئاسنلل هازع «(هب

 رص تحرر يبابتك .نم «(لهجلاو») ةظفل طوقس

 451 :ةديدجلا ةعبطلا ف تكردُتسا دقو ««يراخبلا
 - هتيوقلا ؛ي...انخلا عدي مل نمور :ثيدح س

 مجعملا» ةعويادم نم طقس ام :ثيدحلا اذه نأ نايبو

 6-5 :هنم ةديدجلا ةعبطلا يف تكردّتساو «عطسوألا

 مايصلا» :اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (٤)و

 «ةدايزب' يناربطلل هازعو «فيعض ««اهقرخي مل ام ةنخ

 : 451١ :كورتم هيفو

 دمحأل ةارزع لي هللا لوسر ىلوم ديبع ثسیدح

 نعم هنختو ؛سنأ نع نيرخآ ةياورب هركذ مث «هريغو
 459 :(طيبعلا)و (سفلا)

 .(فاكتعالا يف بيغرعلا) ١

 لوألا «ناثيدح بابلا اذه تحت لصألا يف

 457 :فيعض يناثلاو «عوضوم

 هنأو ءأعزشو ةغل (فاكتعالا) نعم ةيسشاحلا يف س

 ا ٠ 1517 :اهئايحإ ىلإ ةوعدو «ةنس

 ف درو: هللا ريغي فلحلا نم عون ىلإ ةراشإلا
 478 :كرش وهو «يناثلا ثيدحلا نعم

 مكاحلأ حيحصت نم يرذنملا زمغ ىلإ ةراضشإلا

 زصتحملا هظفلل نأ نايبو «يهذلا هلطبأو رص ثيدحلل

 ٤٩۳ :(ةحيحصلار) يف ًاجرخم ادهاش

 :(اهديكأت نايبو رطفلا ةقدص يف بيغرتلا) - ۲
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 نبا ثيدح امهدحأ :[ناحيحص] نائيدح هت

 دعب عرش ال افأو «رطفلا ةقدص ةيضرفب حيرصلا سابع

 فالح ؛اهتيضرف ىلع ءاملعلا قافتاو ديلا ةالص

 45737 :اهتيضرفب نيلئاقلا ةمئألا ضعب ةيمستو «ةيفنحلل

 نأ نايب ةيشاحلا يف ء[ةفيعض] ثيداحأ (۳)و

 يف ةبيتق نبا لوقو ءاهوجول ظفللا ىلإ تفيضأ ةقدصلا

 ٤1۳ :كلذ

 لفغو «لوألا ثيدحلا يباحص مسا حيحصت

 ةئالثلا هنسحو ظفحلا ءيس وه نم هدانسإ يفو ةثالثلا هنع

 4514 :روكذملا همامتب هل دهاش الو «دهاوشب

 يناثلا ثيدحلا دانسإل نيهاش نبا ديوحت يف ام نایب

 نيب جيرختلل مهبلقو ةثالثلا طلح ىلإ ةراشإلاو ءرظن نم

 يف امهنيب مهتيوستو «هدعب يذلاو ثيدحلا اذه

 4514 :!فيعضتلا

 ««...حمق وأ رب نم عاص)) :ثيدح ةيوقت

 4514 :ةثالثلا هنع لفغو «هيباحص مسا حيحصتو

 اس

 ٠ هتحتو ,ةيحضألاو نيديسعلا باك )4(
 :باوبأ

 :ًاعرش هدوصقمو «ةغل ديعلا نعم ةيشاحلا يف

E 

 :(ديعلا يتليل ءايحإ يف بيغرتلا) ١
 ةعوضوم اهلك لصألا يف بابلا اذه ثيداحأ

 ةيقب هيوار سيلدت ىلإ راشأ لوألا ثيدحلا .ةئالث يهو

 اهيف ىرخأ قيرط نم هجيرخت ةدايز ةيشاحلا ينو «هتنعنعب
 مهتم هيف نالا ثيدحلا نأ ىلإ ةراشإلاو باذك

 هازعو ءثلاثلا ثيدحلا دانسإ يف وه كلذكو «بذكلاب

 هدجأ ملو ريبكلاررو طس وألا يف يتاررطلل

 هنع حصي مل هنإ ميقلا نبا لوق يف ةدئافو ««طسوألار) يف
 455 ل 4514 ':ءيش ديعلا يليل ءايحإ يف 5

 ؛(هلضف ركذو ديعلا يف ريبكتلا يف بيغرتلا)  ؟
 لوألا ءناثيدح بابلا اذه تحت لصألا يف -

 ريصقت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف «فيعض ناثلاو ءركنم

 نايبو «هنم رش هنع يوارلاو ؛كورتم وارب هلالعإب يمشيهلا
 اذهل دهاشك سابع نبا ثيدح ىلإ يرذنملا ةلاحإ يف ام

 456 :...هب دهشتسي الو عوضوم هنأب ؛ثيدحلا

 مل نميف ءاج امو ءةيحسضألا يف بيغرتلا) ل *
 :(هتيحضأ دلج عاب نمو :ةردقلا عم حضي

 لمع امرر :لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ () هتحت

 لقنو «هتاور دحأ قيثوت ىلإ راشأ «...لمع نم يمدآ

 :هل يذلا بقعت نايب ةيشاحلا يف «هل مكاحلا حيحصت
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 نبا ثيدح يف وار مسا يف بلقلا ىلإ ةراشإلا

 يمئيهلا هل هبتني 13 «يرذنملا هفرعي مل اذه هنأو سابع

 475 !هيلع هيبنتلا يحانلا تافو «بلقلل

 :ثيدح دانسإ يل سلدم فيعض وار ىلإ ةراشإلا

 7 خا ىلإ يموق !ةمطاف ايرر

 يدهشاف يموق !ةمطاناي» :ثيدح

 «هخياشم ضعبل هنيسحت بسن عوضوم («...كتيحضأ

 اذكو «ثيدحلا عضي باذك هيف ؛ديعب اذه نأ نايب

 ثيداحألا فيعضتب ةثالثلا ىفتكأو دعب ناذللا نائيدحلا

 455 :!ةثالثلا

 :[ناحيحص] ناثيدحو

 عيب نعو «ىلصملا رضحي نأ يحضي ال نم بيهرت
 ثيداحأ عيبلا نع يهنلا يف نأ نايبو ءةيحضألا دلح

 CTY :ىرخأ

 ريغل هلتق نمو ؛ناويحلاب ةلثملا نم بيهرتلا)
 :(ةعبذلاو ةلتقلا نيسحتب رمألا يف ءاج امو ءلكألا

 ةماه ثيداحأ يهو [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 :!ناويحلاب قفرلا وعدم اهتحئار مشي مل ناويحلاب قفرلا يق

۸ 

 اونسحأف..)) :هيفو سوأ نب دادش ثيدح

 اذه نأ نايبو «هبيرغ حرش «..ةحبنلا اونسحأف. .ةلتقلا

 ٤1۸ :مالسإلا دعاوق نم ةماه ةدعاق هيف ثيدحلا
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 نبا نع ؛ديعس نب .ةبيتق ةياوزب .حيحص. ثيدح

 : 454 :ةعيط

 ,(6.. .ًاروفصع لثقي ناسنإ نم امر :ثيدح

 كلذ ىلع هعبتو .ءرمع نبا ثيدح نم فلولا هركذ

 :!ورمع نبا ثيدج نم وه امنإو ءيمظعألاو ينالقسعلا

4 4 

 مل لوهحجب هيف لوألا :[ةفيعض] ثيداحأ (٤)و

 ٤1٩ :هنع غي ام (حيحصلا» فو «نابح نبا ريغ هقثوي

 ىلإ ةراشإلا ««..!حور يذب. لكم نمر :ثيدح أ

 ءيس وه نم مهبف نإف «هناوز قيثوتب يرذنملا لهاست

 ٍْ : ٤٦۹ :ظفحلا
 قشو «لبإلا .نأذآ عطق نع يهنلا يف ماه ثيدح

 ٤٦۹ :اهلكأب رمألاو !مانصألل فقو امنأب اناذيإ ءاهدولح

 :اياب )١( هتحتو :جحلا باتك ١

 نميف ءاج امو ءةرمعلاو جحلا يف بيغرتلا) ١

 :لئسرر),:ةريره يبأأ ثيدح اهنم ءائيدح.1 1 هتحت

 يف فيعض ظفل لإ ةراشإلاو' ««..؟لضفأ لمعلا يأ

 5: 117١ :رباح ثيدح

 :«...ثفري ملف حح نمرر :ظفلب رخآ ثيدح

32 

 ٤۷١ :(ثفرلا) نعم يف ءاملعلا لاوقأ

 فيرحت ىلإ ةراشإلاو «يصاعلا نب ورمع ثيدح

 نيب قيفلتلا زاوج مدع نع نيضاغتم «هيف ظفلل ةئالثلا

 4171 437١ :تاياوزلا

 «...فيعضلاو ريبكلا داهجر» :ثيدح ةيوقت

 ا ٤۷۱ :يأي هل دهاشب

 كبلق ملسي نأ مالسإلاز) :ةسبع نب ورمع ثيدح
 دقو «سلدم ةبالق وبأ هيفو دمحأ دانسإ ححص ««...هلل
 5 419/7 :هنعنع

 الإ ءازج هل سيل نوربملا جحلا) :رباج ثيدح

 دمحأ دنع ةفيعبض ةياورل ةراشإ ةيشاحلا يفو .((...ةنجلا

 ٤۷۲ ٠ :هريغو

 :((...ةرمعلاو ,ججلا نيب اوعباتر) :ثيدح

 1 ْ EVES سلا :ةيشاحلا يف هبيزغ حرشو

 ٤۷۳ !ةركنم ةدايز هيف دوعسم نبا ثيدح

 جاحلا لبإ عفرت ام)) :رمع نبا ثيدح

 مهقيعضتب ةئالثلا لهج ىلإ ةراشإو «هجيرخت ««...ًالجر
 1 ۷۳(٤ :نيعضوم يف ثيدحلا اذهل

 «((.,.اتسيبلا موي ءاج نم)) :ةريزه يبأ ثيدح

 4077 :قايسلا اهيضتقي هيف ةدايز كاردتساو

 وار هيف «(...ًايشام ةكم نم جح نمر) :ثيدح

 741/5 :!مكاحلا هخحص اذه عمو باك .ثيدحلا ركن

 هيف «هفعض ىلإ ؛يرذنلا راشأ «سايع نبا ثيدح

 ملع ةيحطس نم .لثم ةيشاحلا ينو الج فيعض وار
 0 ۷٤(٤ :مهملاعتو ةثالثلا

 1ي...هللا دفو رامعلاو جاجحلاو) :ثيدح ةيوقت

 ظفلب ةقيعضتو :ءنابح نباو ةميزخ نبا ةياورب هحيحصت
 ىلع رمألا ىلطناو «هجاسم نباو يئاسنلا ةدياورب رخآ

 7 4974 :!هرححصن ةثالثلا نيققحلا
 ءورمع نب هللا دبع ثيدحلا,يوار مسا بيوصت

 يف عقو نفحاف. فيحصتو «بيحع أطخ. ىلإ ةراشإلاو

 40/5 :بارصلا نايبو «خاسنلا نم هلعلو «شيدحلا نعم

 فلوملا هازع ««...جحلا ىلإ اولحعتإب :ثيدح _
 ةدايز كازدتساو, ءهنم ىلوأ وه نم هجرحأ امنيب يناهبصألل

 ْ 1 ٤۷١ :يلاتلا ثيدحلا ف

 ش راصنألا.نم لحر يف زازبلا ظفلب رمع نبا ثيدح

 اه هتردابمو دلي يبنلا ينالأست اءاج فيقث نم رحآو

 إو 2 نالأست امتئج اع. امكتربخأ امتتش نإرر :هلوقب

 هريدصتأنأ نابيو «(تلعف ينالأاستو كسسأ امتنش

 هفعضو ءافلؤملا هاوق اذلو «خسانلا نم أطخخ (يوروزب

 ٍ 1 ٤۷۷ :!ةثالثلا ةلهحلا

 «تيدجلل مهفيعضت يف ةئألثلا لهج نايب

 VY :!ماقرألاب ءارقلل مهليلضتو مهطيلختو
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 ؛مرخ وهو هتقان هتصقو نميف سابع نبا ثيدح

 يرذللا ركذو .«..ردسو ءاع. هولسغار) 6 هلوقو

 ٤۷۸ :تاياور ثالثي هايإ

 ءاج امو ةرمعلاو جحلا يف ةقفنلا يف بيغرتلا) ۲

 :(مارح لام نم امهيف قفنأ نميف
 هجيرخت و ؛ةشئاع نع [حيحص] دحاو ثيدح هتحت

 يحانلا كاردتسا نايب ةيشاحلا ينو «كاحلا دنع نيتياورب

 عم !نيخيشلا ىلع ثيدحلل هكاردتسا يف مكاحلا ىلع

 41/9 :!هنتم يف أطح

 يل ةقفنلا» اهنم لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (۷)و
 طلتخم هيفر يرذنملا هداتسإ نسح ««...ةقفنلاك جحلا

 ٤۷۹ :!ةلاهج هيف رحآو

 يناثلا ثيدحلا نم ىلوألا ةلمحلا بيوصت ةيشاحلا يق

 هدهاشب هنيسحت مث ءهحيحصت نع ةثالثلا ةلفغ نايبو

 414 :...ةدحاو امهقيرطو مدقتملا

 لاجر ممنإ .هلاجر نع لاق «رباج ثيدح

 48٠١ :كلذك سيل. نم مهيفو (حيحصلا»

 :(فاضمر يف ةرمعلا يف بيغرتلا) ۴

 ناضمر يف ةرمعلا نأ نايب يف ثيداحأ (ه) هتحت

 يف سابع نبا ثيدح اهوا قي هعم ةحح لدعت

 دقنو«هجيرخت لي هللا لوسر عم جحلا تبلط يلا ةأرمل

 مل يراخبلا نأ رعشي امب ملسم ةياور هقوس يف فلؤملا

 44٠ :!مامعلا كاذب هقسي

 اولعف اذكو !ةثالثلا ةنسح دانسإلا حيحص ثيدح

 :!قيقدلا زييمتلا نع مهزجعب بابلا ثيداحأ مظعم يف
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 لذبتلاو جحلا يف عضاوقلا يف بيغرتلا) ٤

 ءاسسيبنألاب ءادتقا ؛بايثلا نم نودلا سبلو

 رر مالسلا مهي
 ثيداحأ (7) و [احيحص] انيدح (11) هتحت ب

 :[ةفيعض]
 ««...ىسوم ىلإ رظنأ اکر :نسابع نبا ثیدح

 مكانا مهو نایبو !ًاضيأ ملسم دنع وهو هحام نبال هازع

 «متأ ملم ةياور نإو ءملسم ىلع هايإ هكاردتسا يف
 ٤۸۲ :هبيرغ حرشو

 نوعبس فيخلا دجسم يف ىلصر) :ثيدح

 «بئاسلا ني ءاطع هيفءهريغل نسح هنأ نايبو ««...ًايبن

 4/417 :! ءاطع' طالتخاب هولعأ مث ةثالثلا هنسح

 يداوب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رم انور

 ٤۸۳ :هبيرغ حرش هتحتو «هفعض ىلإ راشأ ((...نافسع

 «جنلاو جعلا جحلا لضفأ نأ يف رمع نبا ثيدح

 4814 :هييرغ حرشو

 نسح ثلاثلا ثيدحلا نم ايرج نأ ىلإ ةراشإلاو

 44814 :هبيرغ حرش هتحتو «هریغل

 توصلا عفرو ةيبلتلاو مارحإلا يف بيغرتلا)  ه

 :(امه

 (5) و[ةحيحص] ثيداحأ (5) هتحت
 :ركنم اهدحأ [ةفيعض] ثيداحأ

 جحلا نيب اوعبات)إ) :دوعسم نبا ثيدح ل

 ضعب يف تعقو ةدايرب هريغو يذمرتلل هازع «((...ةرمعلاو

 ٤۸٥ :دهاوشلا ضعبب اهتيوقتو «يذمرتلا خسن

 بلم نم امر) :دعس نب لهس ثيدح
 تادامسلا ةيبلت ةدئاف نايب ةيشاحلا ينو «(..يلي

 486 :...راجشألاو راجح ألاك

 لالهإلا يف تاوصألا عفرب ليربج رمأ هيف ثيدح

 يف لوقلا ليصفتو «باجيإ رمأ هنأ نايبو «ةيبلتلا وأ
 428 :ةيبلتلاو لالهإلا نيب عمحلا ةياور ذوذنش

 هجام نبا دنع تسيل ةدايز ىلإ ةراشإلا

 :اذه نع ةثالثلا ةلفغو «بئاسلا ثيدح نم هريغ دنع الو

Ao 

 :(ىصقألا دجسملا نم مارحإلا يف بيغرتلا)  ؟
 نم)) :طقف دحاو ثيدح بايلا اذه تحت لصألا يف

 هركذ «فيعض وهو «((...سدقملا تيب نم ةرمعب لهأ

 تيب)) نيعم ةيشاحلا يفو تاياور ةدعب يرذنملا
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 دانسإل يرذنملا حيجصت نأ ىلإ .ةراشإلاو ««...سدقملا

 نم هضعب رهظي. بارطضاو ةلاهج هيفف حصي ال هحام نبا

 ٤۸۷ :اهقاس يلا تاياورلا

 دومألا رجحلا مالتساو فاوطلا يف بيغرتلا) ۷

 ماقملا لضفو امهلضف يف ءاج امو «ياميلا نكرلاو

 : :(تيبلا لوخدو

 ًاثيدح (۱۳) و [ةحيحص] ثيداحأ (ة) هتحت
 :[افيعض]

 ًاعوبسأ فاط نمور :هيفو رمع نبا ثيدح

 اهلك ةفلتخع تاياوزب هركذ «(ةبقر لدعک ناك..هيصحي

 هنه عم نم هنع هاور هنأ ںايبو :«بئاسلا نب ءاطع نع

 نأ نايبو ,«(ةيصخحي) نعم .ةيشاحلا ينو «طالتخالا لبق
 :...هيف كسلا نم دبال ددعب ةديقملا تادايعلا لئاضف
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 ىلإ فلولا راشأ ءاطع نع ححتص ثيدح

 لهح ىلإ ةراشإو «نيهحو نم هيلع اندرو فب هلالغإ

 1445 :!هوفعضف ةئالثلا

 ضعب نيسمت ىلإ فلولا راشأ «؛ثلاثلا ثيدحلا

 كلذل يحانلا راكنتسا نايب ةيشاحلا يو «هل هخياشم

 4245 :هيبسو '

 «...جاحح ىلع موي لك هللا لزنير» :ثيدح س

 هيف نإف  ءهنيسحتب يرذنملا لهاست ىلإ ةراشإلاو

 583: :!((نيكورتم

 :[فيعضلا] سماخلا ثيدحلا يف. ةدايز كاردتسا
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 هللاور) :دوسألا زجحلا يف سابع نبا ثيدح

 هيف سيل همالتسا نأ نایب :ةيشاحللا يفو ««(...هللا. هنئعبيل

 :!هسفن رجحلا ميظعت

 تتحبا نم دوسألا رخحلا لزن) :سابع نيا ثيذح ل

 نأ نايب ةيشاحلا نو «(...نبللا نم ًاضايب .دشأ وهو

 ةثالثلا ندسحو جلثلا نم ًاضايب دشارر :ظوفحما

 ا 1149١ .:!ارقرفي مر, نديظفللا

 «...ناتترقاي ماقملاو نكرلا رر :ثيدح ةيوقت

 عم ةثالثلا هفعضو «حيبص نب ءاحرل دحاو ريغ ةعباتمي

 4317 :!!هدعب يذلا ثيدحلا

 ش تالا يو انه !رمع ايرر ؛ثيدح

 ةوقب رعشلا (نع) ظفلب يرذنملا هردص ءادج فيعض
 Fs !...ًاكورتم هيف نأ ركذ هنأ مغر ثيدحلا

 حسو. ءاکبلاو رجحلا مالتسا. يف "راج اخ ج

 وهو «هجپحصت لقنو مكاحلاو «ةعزخ نبال هازع «هحولا
e4۹۲  

 ١ يف رشع يف اصلا لمعلا يف بولا

 1 قز ءةجحلا

 . نأ نايب اهيف اا ثيداحأ )٣( هتحت

 لضفأ اهفأو هلا ىلإ لامعألا بحأ اهيف حلاصلا لمعلا

 : ؛تاياور ١ اةدع اه لوألل فلؤملا قاس .هللا دنع مايألا

 1 :ًاضيأ يمرادلا دنع يهو يقهيبلل اهادحإ ازع

 ةياور اهنم لوألا .[ةفيعض] ثيداحأ (ه)و
 1 :حيحصلا سابع نبا ثيدح يف ةفيعض

 : صال يف هتعابط ءوس ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو

 : gE ثيدحلا تلعج ةرامع ةعبطو

 : ٤۹٤ :دانسإ

 «يرصبلا 0 هيفو هدانسإ یوق سنا ثيدح

 434 :...سلدم

 قفلدزملاو ةفرعب | توقولا يف بيغرتلا) س ٩

 ا :(ةفرع موي لضفو
 ثيداحأ )٠١( و [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 ءايأ نم امر :رباج ثيدخ اهنم لوألا[ةفيعض]
 «يقهيبلا ظفلب مث «نابح نبا ظفلب هركذ ««...لضفأ

 نسح نابح نبا ظفل نم لوألا فصنلا نأ ىلإ ةراشإلاو

 , 158 :(نيحاض) و (قهرملا) عم هتحتو ؛هريغل

 ش امهتحنو تماصلا نب ةدابعو ةحلط نع نائيدح

 هللا دنغ. مايأ نم

 عم ريسفتب ةثالثلا .لهج لإ ةراشإلاو ءامهبيرغ جرش

 ٤۹١ :!ةفلدزملا يه افإو ءتلاقرع يأ
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 ««...تافرع لهأ ىلع لوطت هللا نأ رر :ثيدح

 نايبو «هريغو لصألا ين عقو فيحصت ىلإ ةراشإلاو

 ٤۹٥ :يلاتلا ثيدحلا يف أطعع بيوصتو باوصلا

 ةيشاحلا ينو :ةعيزخ نبال هازع «سابع نبا ثيدح س
 يجانلا دقتنا اذهو ءامهتلاهجل هيبأو وارب هلعأ هنأ نايب

 اذه عمو ءامهقيرط نم هنأل دمحأ دانسإل يرذنملا حيحصت

 4۹1 136 :!ةثالثلا هنسح

 لهأل رفغ لجو رع هللا نأ... :سنأ ثيدح

 هنأ نايبو «كرابملا نبا ىلإ هبسنب فلؤملا مزح ««(...تافرع

 495 :ةئالثلا هنسحو « دهاوش هل كلذ عم

 هتاهابمو تافرع لهأل هللا ةرفغم ين ثيداحأ

 ٤۹۷ :ممي ةكئالملا

 مهي يهابي مثونديل هنإو)) :هيفو ةشئاع ثيدح

 لصألا يف ةركنم ةدايز نايب ةيشاحلا فو ««...ةكئالما

 اهنأو ثيدحلا تاياور نم ءيش يف اه لصأ ال ةطوطخملاو

 هلل ةيقيقح ةفص هللا وند نأ نايبو.ةثالثلا ىلع تيفح

 ٤۹۷ :هريغو لوزنلاك ىلاعت

 هيف ((...هعمسو هناسل ظفح نم )) :ثيدح س

 ٤۹۷ :يمئيهلا ىلع هلاح يفحو «كورتس

 نم لحجر يف رمع نبا نع ليوط ثيدح
 كي  يبلا نالأسي اءاج فيقث نم هريغو راصنألا

 هالأسي نأ لبق امهلاؤس نع امهتباحإ ىلإ هلي يبلا ةردابمو

 458 مط

 مهفيعضتب ةئالثلا لهج-. ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 ٤۹۸ ٤۹٩ :ثيدحلا اذه

 هيف وار ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يو «رباج ثيدح

 499 :هتعنع دقو «سلدم

 :(...رامجلا يمر يف بيغرتلا) ٠

 يت [نافيعض] ناثيدح و [ناحيحص] نائيدح هتحت

 1 495 :(رامجلا) ئعم ةيشاحلا يفو « كلذ

 هللا ليلخ ميهاربإ ىتأ. الر :سابع نبا ثيدح

 امك وهو «يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححص «((...كسانملا

 ٠٠٠ :!هرتسحف ةئالثلا هفلاخو ءالاق

 ءةمأرتلا ىلوم حلاص ةياور نم هنع رخآ ثيدح
 ٥٠٠ :حيحص نسح هنأ نايبو ؛هي يرذنملا هزمغ

 :(ىنمب سأرلا قلح يف بيغرتلا) ١
 6# هءاعدو «كلذ لضف يف ثيداحأ )٣( هتحت

 :ةدحاو نيرصقمللو ًاثالث نيقلحملل

 يف ءاج امو مزمز ءاه برش يف بيغرتلا) 7
 :(هلضف
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 ثيداحأ (۳) و [هحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 :اهنع ينغي ام حيحصلا يف «[ةفيعض]
 ««...ضرألا هجو ىلع ءام ريخر) :ثيدح

 6.1 :هبيرغ حرشو

 ةثالثلا نأو ءمهو نم نابح نبال هوزع يف ام نایب

 5.1 :مهريفك هردلقت

 هركذ [فيعضلا نم] لوألا ثيدحلا

 :(ةمزهلا) نعم هتحتو «ةدايزب مكاحلاو «يطقرادلا ةياورب

0.۲ 

 هدعبو مهل برش امل مزمز ءامرر :رياج ثيدح س

 ةيشاحلا يف قيقحت .مزمز نم هبرش دعب كرابملا نبا ءاعد

 قيلعتو «لصألا يف ثيدحلا جيرخت ين اطنلاو صقتلا لوح
 حيحصت نع هتوكس هيلع ذخألاو «هلوح يجاللا

 !ةثالثلا هتسح اذه عمو !فيعض هيفو هدانسإل يرذنملا

 5٠.5 :تباث هنم عوفرملا ردقلا نأ ىلإ ةراشإلاو

 امو «جحي ملف جحلا ىلع ردق نم بيهرت) ١

 :(جحلا ضرف ءاضق دعب اهتيب ةأرملا موزل يف ءاج
 نم لوألا رطشلا يف [نافيعض] ناثيدح هتح

 نأ ىلإ ةراشإلاو «نافيعض هيف امهنم يناثلا «بابلا

 :(حيحصلا» يف يه بابلا نم يناثلا رطشلا ثيداحأ

o۳ 

 .ثيدح اهنمو « [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحتو

 نينس سمح .نم رثكأ جحلا كرت نم .بيهرتلا يف يسدق
 هئاسنل وهلوق اهيف ىرخأ ثيداحأ ءرسوم لا حيحصلل
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 فالتحاو .نيفللا روهظ م ءهذهرز :عادولا ةجح ماع

 ا ش ه7 :اهنم نهفقوم

 مارحلا دجملا 3 ةالصلا يف بيغزتلا) - ١4

 :(ءابقو سدقملا تيبو ءةنيدملا دجسمو
 ثيداحأ اهنُم «[اخيحص] ًايدح )١( هتحت

 يف ةالصلاو قالص فلأب ةنيدملا دجسم يف ةالصلا نأ
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 م4٠ :ةالص فلأ ةع مارحلا دجسلا

 [ركتم] اهنم لؤألا [ةقيعض] ثيداحأ ١( )و
 اذه درو «جيحصلا ةاور :هتاور نع لاقو دمحأل“ ةازع

 ٠٠ه :!هل ةثالثلا نيست ىلإ ةراشإلاو « ةيشاحلا يف

 ىوقتلا ىلع نأ يذلا دجسملا نأ يف ناثيدح

 ه٠ :ةنيدملا دجسم وه

 ظفلبو يناربطلا ظفلب هركذ ءادردلا يأ ثيدح

 «هنيسحت يرذنملا دروءهنسحو رازبلا ظفلبو :ةعزخ نبا

 هنتم فو « نيفيعبض هدانسإ يف نأل اذه ديكأت ةيشاخلا يفو

 ٥٠٦ :ةراكن

 تيب دجسم مالسلا هيلع ناميلس ءانب ثيدح

 ها م هل تيجو هب هللا اعد امو «سدقملا

 يبلا دجسم لضف يف ةشئاعو ةريره يبأ ثيدح

 ه۷ :اطخلا حضاو ءانثتسا هيف نأ نايبو «ذاش د

 امنيب .يقهيبلا ىلإ يرذنملا هازع رذ يبأ ثيدح

 درلاو «حيحض هنأ نايبو .هنم وزعلاب ىلوأ مكاحلا هخيش

 ٠۷ ٠ :أ!مهريغل ًاديلقت هرفعض نيذلا ةثالثلا ىلع
 ثيدح نم ه ركذ [افيعضلا] سداسلا ثيدحلا

 ةراشإ ةيشاحلا يلو «هوحنب رفع نبا ثيدح نم مث رباح
 ٠٠۷ :هريغو يقهيبلا دنع نيدانسإلا يق ام ىلإ

 راشأ «ءابق دجسم يف ةالصلا لضف يف ثيدح

 امنايب ةيشاحلا يقو .ةركنم ةدايز هيف نأ ىلإ يرذلا

 ٥۰۷ :اهودب حيحص ثيدحلا نأ نايبو

 نأو ءءابق دجسم يف ةالصلا لضف يف ثيداحأ

 ۵۰۸ :ةرمع لدعت هيف ةالص

 امو ؛تامملا ىلإ ةنيدملا نكس يف بيغرتلا) 6

 ١ :(قيقعلا يداوو دحأ لضفو :ءاهلضف يف ءاج
 . يف كيداحأ اهنم ([احيحص]ًائيدح 5 هنت

 ءاهيتبال نيب ام ميرحتو ءاهئاوأل ىلع رصلا لضف

 ٥٠۹ 1 ١ :هبيرغ حرسشو

 هازع اهنم لوألا ء[ةفيعض ]ثيداحأ )١( و

 ' نيسحنلا اذه: ةبارغ نايب ةيشاحلا يفو «هدانسإ ادو رازبلل

 E ا " هعبتوا يرذنملا مهو ببس نايبو «هل .رازبلا فيعضت مغر

 اهيفا تام نم نأو ةييدملاب ا

 : ! ١١١ ٠ :ةمايقلا موي هل ًاغيفش وأ ًاديهش قي نوكي

 نأ مكتم عاطتسا نمرر :ةيملمألا ةعيبس ثيدح

 .فيحصت هلعل لضألا يف أطخ نايبو «««...ةنيدملاب تومي

 , «ثيدحلا دانسإ يف فالحلل يخانلا حرش ىلإ ةراشإلاو

 ححص !ثيداجأ ةثالث دحاولا ثيدحلا لعج.فلؤملا نأو

 و

 . هيف 8 ةياور اونسحو ءاهنم لوألا ةثالثلا ةلهملا |

 ٠١۲ :!ةعيبس ثيدح اًؤفعضو

 أ ةيشاحلا قر «(...يوم دعب راز نمر) :ثيدح س

 اذه نأ نايبو '«ثيدحلا هوزع يف فلوملا ريصقت نايب

 هدانسإ يفأ برطضا دحاو .ثيدح هلبق يذلاو ثيدحلا

 ا د۲١ :نيلوهحملا هتاور دحأ

 اعد انمك اهلها ةنيدملل كلي هلاعد يف ثيداحأ

 : ٠١۳ :اهلهأو ةكمل ميهاربإ

 ٠ يف .«...ةنيدملا ١ انيلإ ببح مهللا رر :ثيدح

 - هئاعد يف ةمكحلاو «ههقف' يف يباطخلا لوق ةيشاحلا

 أ فلؤملا نأ نآيبو ' .ذعموي (ةفححا) ىلإ ةنيدملا ىمح لقنب

 : 01+ :!اضيأ هدنع وهو يراخبلا نود هريغو ملسمل هازع

 كدبع مينهاربإ نإ مهللارر :كيدح

 دمحأ هأور امتيب طقف ناربطلل هازع .«...كليلخو

 ٥٠٤ :امهريغو يذمرتلاو

 :هاورا دقو ؛طقف ياربطلل هازع رخآ ثيدح ل

 3 ه١ ٤ :!اههريغو دمحأو يراخبلا

 : ةيشاخلا فو «(..مالسإلا ةبق ةنيدملا) :ثيدح ل

EA 



 ٠٠٠١ :نيفعضم هيف نأب هل فلؤملا ةيوقت در

 .(...لحاورلا هيلإ تبكر اه ريخر) :ثيدح ل

 هعبتو «ةعيط نبا ةياور نم دمحأ دنع هنأل يرذنملا هنسح

 نابح نبا دنع دعس نب ثيللا هعبات دقف ءأطحت وهو ةثالثلا

 :حيحص ثيدح وهف ءدمحأل ىرحأ ةياورو «ياربطلا ر
 هاد

 نم دحاو «((.. .ءافش اهرابغ يف نإ..)) :ثيدح

 تاياورلا نأ نايب ةيشاحلا يفو دج ركنم «نيزر ثيداحأ

 ةفيعض ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت بقع يحانلا اهركذ يلا

 ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإلاو ءنوكورتمو نوباذك دج

 ه5١ ٥۱١ :!هدهاوشب هنيسحتب

 يباطخلا لوقو .(بحنو انبي لبج اذه :ثيدح

 لوقل ظفاحلا ناسحتساو «ثيدحلا نعم يف يوغبلاو

 515 :هرهاظ ىلع ثيدحلا ءارجإ ذبحي يذلا يوغبلا

 ««...هيحنو انبحي لبج دحأر) :سنأ ثيدح
 ثيدح يف ةدايزلا نأ ىلإ راشأو هجام نباو يناربطلل هازع

 ٠٠۷ :ًادج ةييرغ يناربطلا

 ٠٠۷ :(ةعرتلا)و (ةاضعلا) حرش هتحتو

 هيف نأب هل هنيسحت د و ءعوكألا نب ةملس ثيدح

 ٥١۱۷ :ثيدحلا ركنم وه نم

 نايبو ؛هيف ةالصلاو قيقعلا يداو لضف يف ناثيدح

 عقاولاو هريغل امهنم لوألا نيسحت يل ةثالثلا نيقلعملا أطح

 ورع لامجإ يف اذه ريصقتو «يرذنملا لاق امك يوق هنأ

 ه11/ :!متأ هدنع وهو «يراخبلل امهنم يناثلا

 مقدارإ وأ ةنيدملا لهأ ةفاخإ نم بيهرتلا) - ١

 :(ءوسب

 ثيداحأ (*) و [ةحيحص] ثيداحأ (4) هحت

 :[ةفيعض]
 ةنيدملا لهأ ديكي الد) :ثيدح حرش ةيشاحلا يف

 ىلع ذوي امو ,(عاملا يف حلملا عامني امك عامنا الإ ؛دحأ

 هام :!هجيرخت يف يرذنملا

 .مهفاحأو ةنيدملا لهأ ملظ نم كلك هنعل يف ناثيدح

 م15 :(لدعلا) و (فرصلا) نيعمو

 نب بئاسلا ثيدح يف يناربطلل ةياور عبارلا 2

 مل ةدايز ىلإ ةراشإلاو ؛«حيحصلا» يف يذلا دالح

 ىلوألا ءرباج نع ىرخأ ةياور يو انه الإ هقرط يف درت

 ٥٠۹ :هب جتحي ال نم اهيف ةيناثلاو فيعض اهيف

 در «((...مهمهد نم مهفكا مهللا رر :كثيدح

 ةثالثلا هنسحو ...يمثيما اذكو هدانسإل يرذنملا نيسحت

 ٠١١۹ :!لوألا هرطشل دهاش الو هدهاوشب

 :ًاباب ١( هر هتحتو داهجلا باتك _ ۲۴

 ه15 :ًاعرش و ٌةغل داهجلا نيعم ةيشاحلا يف

 زع هللا ليبس يف طابرلا يف بيغرتلا) ل ١
 :(لجو

 ثيداحأ (8) و [احيحص] ًائيدح (۳) هتحت

 :[ةفيعض]
 نم ريع هللا ليبس يف موي طابررر :ثيدح

 يعسلا ياني ال هنأ نايبو «(طابرلا) نيعم .(...ايندلا

 ملسمل هوزع يف ام نايبو «بابسألاب ذخألاو باستكالاو

 o م كك :حماست نم

 ه7 :هللا ليبس يف طبارملا رحأ يق ثيداحأ س

 عباسلا ثيدحلا يف أطحح بيوصت ىلإ ةراشإلا

 :!مهتم هيفو «هداتسإ ادرحي يناربطلل هازعو ء[حيحصلا]
1 

 هيفو هدانسإ یوق «رباج ثيدح كلذكو

 ٥٣۲ س ٩۲۱ :!فيعض

 :[فيعضلا] سماخلا ثيدحلا يوار مسا حيحصتو

oY 

 فلؤملا هردص «ةريره يبأ نع دهاجب نع ثيدح

 «ةريره يأ نم عمسي ملادهاجب نأ ىلإ ريشيل (دهامججريب
 ٠۲۲ :حيحصلا دنسلاب هنم هعامس تبث هنأ نايبو

 يف عقو فيحصت حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 :(طاتنا) ئعمو «[فيعضلا] نماثلا ثيدحلا يباحص مسا

ofr 

 ((...مهردلا دبعو ءرانيدلا دبع سعت)) :ثيدح

 هال :هبيرغ حرشو

١8 



 يدؤي ةيشام ق لحر)) :سانلا ريخ نأ ن ثيدح

 :!رخآ ناكم ف ردو ءانه ةثالثلا هنعض .«...اهقح

o4 

 :(ىلاعت هللا ليبس يف ةسارحلا يف بيغرتلا) ٠
 نمر :اهنم لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (ه) هتمت

 .نيملسملا ءارو سرح
 o4 :(مسقلا ةلحت)

 يلا نيع نيعألا ف اهتم ء[ةحيحص] ثيداحأ (۷) و س

 ةيشاحلا ياو «(يرقنعلا بيبح وبأ)اهثلاث يف «رانلا اهسمت ال
 ظفاحلا مالكو ھا يف ديدشلا فالتحالا يف لوقلا قيقحت

 عم هتحتو «فيعض وار هيف «((..

 ٠٠١ :كلذ ف يحانلا

 هنع تكسو .مكاحلا ةححص «نامثع ثيدح ل

 ش 16 :كلذك سيلو «يرذنلا
 راشأو مكادلا هجحص «ةريزه يبأ ثيدح

 ٠۲١ :كلذك وهو .هفعض ىلإ يرذنملا

 «(نينح) موي مهريس يف ةيلظتحلا نبا لهس ثيدح

 سنأ عوطتو «((؟ةليللا انسرحي نمرر :كي لوسرلا لوقو

 امدنع يلي لرجل لوقو كلذل يودغلا درم يبأ نبا

 :(اهدعب لمعت ال نأ كيلع الف «تبجوأ دقرر :حبصأ

 ¥ :هبیرغ حرش

 زيهجتو هللا ليبس يف ةقفنلا يف بيغرتلا) ۳٠

 :(مهلهأ يف (!) مهفلخو ةازغلا

 ثيداحأ (/)و [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحم

 :[ةفيعض]
 :بابلا يف هلوق يف أطح بيوصت ةيشاحلا ينو

 يف يحانلا مالك :(مهتفالخ) باوصلا نأو (مهفلعو)
 5 ٥۲۷ :ةثالعلا: هل هبتني ملو .كلذ

 ةاور ركذ يف (رطع نب هللا دبع) ةدايز كاردتسا س

 ةثالثلا ةلفغ ىلإ أ ةراشإلاو ةباحصلا نم عبارلا ثيدحلا

 ٠۲۸ :ةياورلل مهبلقو ءاهنع

 نم يرذملا رش ادعا ناغأ نمور :فيدخ تح

 عاطقنالا ىلإ ةراشإلاو .هخيش نم ةلعلا امإو «هتاور دحأ

 : ٠۲۹ :هدعب يذلا ثيدحلا داتسإ يق

 : نيرثغم ةثالثلا هححص داتسإلا نسح ثيدحأ

 0 هل 9 :!حيحصلا لاجر هلاحرو :يرذتملا لوقب

 ٤ داهجنلل ليخلا سابتحا يف بيغرتلا) لا.رياء 

 ركذي اميف بيغرتلاو ءاهلضف يف ءاج امو «ةعم الو

 (ةكربلاو ريخلا اهيف نأل اهيصاون صق نع يهنلاو ءاهنم
 ثيذاحأ (8)' و [ًاحيحص]ائيدح (15) هتحت

 :[ةفيعض]

 ««...هللا لييس يف 7 سبتحا نم ر) :ثيدح

 ٠ :(سابتحالا) ئعم ةيشاحلا فو

 ا يه :ةثالث ليخلا» :ةريره يبأ ثيدح س

 ةعزخ: نباو ءملسمو يراخبلا تاياورب هركذ .«...رزو

 ٠۳١ :هوحنب يقهيبلاو

 : ةظفل , طبض ف يرذنملل اطحو .هييرغ حرش

 : ٠۳١ :(خذبلا)

 ' «هدانسإ يرذنملا ننسح ءديزي تنب ءامسأ ثيدخ ل

 ' :يناثلا' ثيدحلا يف أطح :حيحصتو !فيعض وار هيفو

o1 

 # سرفف ر) :«ةثكالث ليخلار) :ثيدح

 ديلقت نايب. ةيشاحلا يفو «هدانسإ نسح «(...نمحرلل :

 ىلإ ةزاشإلاو !بارطضاو ةلاهجو فعض هيفو هل ةئثالثلا

 ١ 8871 :رشع سماخلا ثيدحلا يف اطخ خيحصت

 «((..:لحرلا هظبتري سرف :ةثالث ليخلا رر :ثيدح د

 538 :(دنسملا) نم هيف نيتدايز كاردتساو

 اهيصاوت يف ذوقعم ليخلا» :رباج ثيدح س

 أ ٥۳۲ :هبيرغ حرشو 0(. ..ريخلا

 باور نم سا قييدخا ي يئاسسنلل ةياور ركذ
 «كيذحلا اذه يف هيلع فلتحا هنأ نايب ةيشاحلا يفو «ةداتق

 : :ثيادحلا ةحصل حرشني مل ردصلا نأ نايبو «هنعنع هنإ مث

 نذر

 ٍفو ...ليخلا يصاون اوصقت الرر :ثيدح

 ' 014 :(اهّياذم)و (اهفراعم) نعم ةيشاحلا

¥. 



 حرشو :((...ليخلا ریخر) تافص ن ثيداحأ

 م74 :اهبيرغ

 لمعلا نم راثكإلا يف طبارملاو يزاغلا بيغرت س ه

 :(...موصلا نم .حاملا

 نم لضف يف ؛[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحمت
 نوو قلع ظافلاب' كلخو نشا ليس لأ انوي مام

 هاله :[ةفيعض] ثيداحأ

 ثيدح نم نسح دانسإب ةياور ىلإ ةراشإلا

 يف يذلا ةسبع نب ورمع ثيدحل ًادهاش ريتعت ةبقع
 ت17 :(حيحصلا»

 ذاعم هنأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو..ذاعم ثيدح س

 نع لقغو «قالطإلا دنع ردابتي امك لبح نبا ال سنأ نبا ٠
 ٠٣٠١ :!ةثالثلا اذه

 ةيشاحلا يفو :مكاحلا ةححص يلاتلا ثيدحلاو

 :ًافيعض هيف نإف حيحصتلا اذه يف هلهاست ىلإ ةراشإلا

۳ 

 «ةحورلاو هللا ليبس يف ةودغلا يف بيغرتلا) س 5

 فوخلاو هللا ليبس يف زابغلاو يشملا لضف يف ءاج امو
 :(هيف

 ثيداحأ (۷)و [ًاحيحص] ًاثيدح (15) هتحت

 :[ةفيعض]
 ةحورلاو هللا ليبس يف ةودغلا لضف يف ثيداحأ

 ٠۳۷ :((سمشللا هيلع تعلط ام ريح ..رر :نيعمو

 يف هحجام نبا ظفل يف ةلفيعض ةدايز ىلإ ةراشإلا
 ۵۳۸ :ةريره يبأ ثيدح

 هتحنو «... هللا ليبس يف لضف نمر) :[ثيدح] س
 ۳۸ :هبيرغ حرش

 هلعأ ءقحسا نبا ةنعنع هيف ثيدح ةيوقت س

 هل نکل  نابح نبا ريغ هقثوي مل نم هيفو «هب يرذنملا
 ٥۳۸ :يوق مباتم

 «..ادهاج جرح يدابع نم دبع اهأر) :ثيدح

 ةنعنع ىلإ ةراشإلاو ءأطج بيوصتو «هيف ةدايز كاردتسا

 هالو :!ةثالثلا هنسح اذه عمو «هيف يرصبلا نسحلا

 لجر نم امزر :ةمامأ يبا ثيدح ل

 ٥۳۹ :!كورتم هيف .(...ههحو ربغي

 هنأ نايبو «ءادردلا يبأ ثيدح ت طقس كاردتسا

 يف يوق دهاش امل هيف ةلمج ىلإ ةراشإلاو «ةثالثلا هنع لفغ

 ٤١ ٥ :(حيحصلا»)

 يف هامدق تربغا نم ىلع رانلا مرح يف ثيداحأ

 ه1. :اهدحأ يف يرذنملا ىلع ذخوي امو...هللا ليبس

 :كلذ يف هوطخو «يرذنملا دنع (جهرلا) ئعم
 كحل

 ضقانت ىلإ ةراشإلاو «ةيزهبلا كلام مآ ثيدح

 بابلا يف قبس ام يف هوفعضو انه هوتسح ثيح ةئالثلا
 م41 :!لوألا

 هللا ليبس يف ةداهشلا لاؤس يف بيغرتلا) ٠
 :(ىلاعت

 ةداهشلا هللا لأس نم نأ يف ثيذاحأ ةثالث هتحت ل ٠

 ٥٤۲ :هبصت مل ولو اهيطعأ ًاقداص

 ,هملعتو هللا ليبس يف يمرلا يف بيغرتلا) م

 :(هنع ةبغر هملعت دعب هكرت نم بيهرتلاو
 ارز ید :اهن':[اهيحم] اح ع5 هت

 متعطتسا ام مهل اودعأوإ#:ةيآلا يق «««...يمرلا ةوقلا نإ

 ٥٤۲ :4...ةوق نم

 :ثيدح اهنم لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (هرو ل

 ««...رقل ةثالث دحاولا مهسلاب لحدي هللا نأرر

 ةملكل ظفحلاو يرغبلا حرش هتحتو «نيتياورب هركذ

 يغي ام (حيحصلار) يف ةلمج هيف نأ ىلإ ةراشإلاو «(هلبنم)

 نإف ؛هلع يف سيل هل مكاحلا حيحصت نإو ءاهنع
 o۲ :ًابارطضاو ةلاهج هيف

 مهي رم مرقل لب لوسرلا ةبعادم هيف ثيدح س

 ه ٤٣ :(مكلك مكعم انأو ءاومرار) :هلوق هيفو ,نولضتتي

 ه7 :هب وهللاو يمرلا ىلع ثحلا يف ثيداحأ

 « هللا ليبس يف مهسب ىمر نم رحأ يف تيداحأ

١/١ 



 ٥٤٤ :اطحا وأ باصأ

 (((.. ,مالسإلا 0 ةبيش باش نع وو یخ

 ةثالثلا رارتغا ىلإ ةراشإلاو .هنم ةركنم ةلمح فذحو

 ام نايبو. ««تاقث اهدحأ ةاوررر :مهوق يف هريغو فلوملاب

 : 51414 :فعضلا نم نيدانسإلا يف

 لعج ثيدح دنس يف يباحصلا مسا كاردتسا

 ه ٤٥ !!ًايباحص يعباتلا

 (ةبقع) ثيدحلا ؛ يوار مسا يف طخ: حيحصت

 ه 48 :ةثالثلا نيقلعملا تاف ام وهو «(ةبتع) باوضلاز

 ةدايز فذح ىلإ ةراشإلاو ماع نب ةبقع ثيدح

 ْ ه 45 :هنم ةفيعض

 يلو «((.٠.هللا ليبس يف ةيمر ئمر نمرر :ثيدح ن

 ىشحيف «فعض هيف ةقث ةيوار نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلأ

 :هيف فلاح امي ختحي الف...هنم ةظفل يف و نوكي نأ

oا  

 «(...هللا ليبس ف مهسب ىمر نمور :ثيدح س

 ثيداحألا ضعبأ يف ءاح نكملا اذه نأ ىلإ ةراشإلاو

 ا 1 515 :ةحيحصلا

 ««(ياصع دقف هكرت مث يمرلا ملعت نمرر :ثيدح

 ٠٤١ :نالوهج اهيف ةياورلا هته نإو «هنم ظوفحما نايبو

 امو «ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا يف بيغرتلا) 4

 :(لاعقلاو فصلا دنع ءاعدلاو :هيف ملكلا لضف يف ءاج

 اهيف ثيداحأ اهم ء[ًاحيحص] ائيدح سا .هتمت

 شاب نامبإلا ادعي لامعألا لضفأ داهجلا نأ

 يف دهاجملا ًاناعإ مهلمكأ وأ سانلا لضفأ نأ يف ىرباو

 ةعال اس ه5 : هللا ليبسأ

 ناطيشلا نأرر :ثيدح يف ةذاش ةدايز ىلإ ةراشإلا

 ««(...مدآ نبال دعق

 د ٤۷ :هيف مهسيلدتو مهريصقت

 نم ريخ فصلا ف لجرلا ماقم نأ يف ثيداحأ

 نم ءيشو .ةثالثلا اهلا هبتني مل

 ثيدح يف نيعبس 'ظفل نأ ىلإ ةراشإلاو .ةنس نيتس هتالص

 5147 :ظوفح ريغ ةريره يأ

 اهتم لوألا [ةفيعض] ثيذاحأ م5) [ًاضيأ] هتحتو
 ظفلب حيحص هنأ نايبو ««...هللا دنع لامعألا لضفأرر

 : ٩٤۸ :نابح نباو ةعزخ نبا ظفلب فيعض «(نيحيحصلارر

 السب يوصل ةراشالا) يزل امش كيدح ب
 ؛ 849 :هانعم رسفو «يحانلا هيلإ راشأو «هيف

 یم ريخألا عطقملا نم يناثلا رطشلا نأ نايب

O.1  

 ' ىلإ ةراشإلار ءريحألا هرطش يف ةدايز كاردتسا
 , :عاطقنالاب .هل فلولا لالعإ مغر هنيسحتب ةثالثلا لهح

 .00 ١

 وهو «هدانسإ:يرذنملا ىوق ءرذنملا يأ ثيدح س

 ٠٥١ هه. :كلذك سيئ

 .هوفل نسح تماصلا نب

 ٠٠١ :ًادادبتساو ًامكحت ةثالثلا

 نب ةدابع:ثيدح

 راش ؛(«...ةوزغ .نيعبرأ نم ريح ةجحرر :ثيدح س

 ه١ ::هتاور قيثوت ىلإ

 ۰١۱ :ًالوهجم ًایوار هيف نأ نایب

 ,«فوجسلا لالظ تحت ةنحلا باوبأ نإرر :ثيدح

 ةيشاحلا يقو همس“

 لنک هللا ليببس يف دهاجما لشمر) :ثيدح

 «نابح قا خيش مسا يف أطخ حيحصت «((...تناقلا

 ةلاهج. نايبو «هببس نايبو «فلوملل مهو ىلإ ةراشإلاو

 يف راما رشاعلا ثيدحلا ىلع هجيرخت مهتلاحإ يف نيقلعلا

 ٥٥٣ :بابلا
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 دريأل ءاعدلا نأ يف دعس نب لهس ثيدح

 همهم :لاتقلا ةعاس

 ىلع درت ال ناتعاسإ) ؛ثيدح يف نابح نبا ةياور

 «ةالصلا ماقت نيحرر :ةلمج دورول ركنم ««...هتوعد عاد

 ٥٥٥١ هيف

 امو :داهجلا يف اةينلا صالخإ يف بيغرتلا) ب ٠
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 لضفو ءركذلاو ةهينغلاو رجألا ديري نميف ءاج

 :(اومنغي م اذإ ةازغلا

 يق ناثيدح اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ )٠١( هتحت س

 ءالعإو هنيد زازعإل لتاقملا وه هللا ليبس يف لتاقملا نأ نايب

 ههه : هبر ةملك

 ثيداحأو .«...تاينلاب لامعألا .اغإ رر :ثيدح س

 همك دل لمعلا صالحإ يف

 «مدغف ازغ نم رحأ يف ورمع نب هللا دبع ثيدح
 ه5“ :هلك رحألا هلف ءمنغي ملف ازغ نمو ءرحألا ثلث هلف

 هازع امهنم ينافلا ء[نافيعض] ناثيدحو

 يفو «نيخيشلا طرش ىلع هحيحصت لقنو مكاحلل

 ه دال :دودرم هنأ نایب ةيشاحلا

 :(فحرلا نم رارفلا نم بيهرتلا) ١
 نأ نايب يف ؛[ةحيحص] ثيداحأ )٤( هتحت

 ءرئابكلا نم هنأو «تاقبوملا عيسلا نم فحزلا نم رارفلا

 نايب ةيشاحلا ينو «ةرافك نمل سيل سمح نيب نم هنأو

 ٠94 50۸ :!ذه ىعم

 ال ةثالثرر :امهنم لوألا نافيعض ناثيدح هتحتو

 ًايوار ةيشاحلا فو «ياريطلل هازع «((...لمع نهعم عفني

 كلذ عمو هنع ةثالالا هلقنو :يمئيلا لاق امك ادج افيعض

 ٠٥۹ :!طقف فيعض هنأب ثيدحلا ىلع اومكح

 ةنعنعل ةثالثلا هقعض [حيحصلا نم] يناثلا ثيدحلا

 ٥٥۹ :ثيدحتلاب حرص هنأ نايبو «ةيقب

 هللا ءايلوأ نإرر ؛[فيعض نم] يناثلا ثيدحلا

 يرذنملا لقنو (ناكملا ةحوبحب) ئيعم هتحتو ««(...نولصملا

 ٠٠٠ :فحزلا نم رارفلا ةلاسم يف يعفاشلا لوق

 لضفأ اهنأو ءرحبلا يف ةازغلا يف بيغرتلا) - ١

 :(تاوزغ رشع نه
 مارح مأو ءسنأ نع [ناحيحص] ناثيدح هتحت

 اذه جبث نوبكري...ّيمأ نم سانإ») ل هلوق هيف لوألا

 :اه هلوقو ءمهنم اهلعجي نأ و هنم اهبلطو «(..رحبلا

 ه2. :(نيلوألا نم تنأرر

 ثيدح اهنم لوألا ؛[ةفيعض] ثيداحأ )٣( [و] -

 رشع نم ريخ رحبلا يف ةوزغو...» :هيفو ءورمع نبا

 يف يرذنملا لوقلا نأ نايب ةيشاحلا يقو ««...تاؤرغ

 سيل ؛يراخبلا هب جتحا هنإ (حلاص نب هللادبع) هيوار

 يحانلا لوق ةيشاحلا يتو «(دئاملا) نعم هتحتو .باوصب

 ٠٠٦١ :ةدلوم ةيماع ةملكب هل هحرش يف فنصملا زوجت يف

 عضي كورتم هيف «عوضوم يناثلا ثيدحلا

 هكل :!هفيعضتب ةثالثلا ىفتكا اذه عمو «ثيدحلا

 يف دئاملا رحأ يف رحآلا [حيحصلا] ثيدحلاو

 ٠٦١ :رحبلا

 ءًاضيأ كورتم هيف [فيعضلا] ثلاثلا ثيدحلاو

 ٥٩۱ :هريغ نع يور نکل
 يف دئاملا رحأ يف رحآلا [حيحصلا] ثيدحلاو

 لا

 امو «هيف ديدشتلاو لولغلا نم بيهرتلا) ١

 :(لاغ ىلع رتس نميف ءاج
 ناثيدح امهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ (۸) هتحت

 ريسفتو .رانلا ي هنأ كي هنع لاقف تامف ةءابع لغ نميف

 0717 :امهنم لوألا بيرغ

 هححص اهنم لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (ه)و

 ءةيقب سيلدت نم ملس يناثلاو .لوهجب هيف ءاديلقت ةئالثلا

 هل ةثالثلا نيسحت ىلإ ةراشإلاو ءًالوهجب ًايوار هقوف نأ الإ

 o1۲ :اًالهجو ًاديلقت

 لي لوسرلا ةظعوم يف ةريره يبأ ثيدح

 ٠1١ :هبيرغ حرشو «هنم فانصأو لولغلا نم هريذمتو

 مث رييخ موي ةلمش لغ دبع يف ةريره يأ ثيدح
 كلذ لك لوسرلا يفنو ديهش هنأ اونظف تامف مهسب يمر

 فو «4...ًاراث هيلع بهتلتل ةلمشلا نإ ...الكرر :هلوقب
 ٥٦٤ ل 677 :هبيرغ حرشو ءأطخ حيحصت ةيشاحلا

 هئجب لحرا نم ب هففأت هيفو عفار يآ ثيدح

 , 515 :هييرغ حرشو. .ران نم اهلثم عردف ةر لغف ًايعاس

 اإ ومإو ,يئاسنلل موزع يرذنملا قلطأ ثيدح
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 ۰٦٥ :!((ىربكلا ننسلارر يف هجرخأ

 لضف يف ءاج امو ,ةداهشلا يف بيغرتلاز #١

 :(ءادهشلا

 ثيداحأ (5) وإ [ًاحيحص] ًائيدح )٣٦: هتحت

 نأ ديهشلا ةبغر .نايب يف «[ةحيحص]' ثيداحأ

 رجأ نم ىزي ال تارم رشع لتقيف ايندلا ىلإ عحري

 : ة٦ س ٥٦٠ :ةداهشلا

 هنإ يرذنملا هنعإ لاق[فيعضلا نم] لوألا [ر] ١
 فيعض هنأ نايب ةيشاحلا يفو داتسإلا ديج لسرم

 تاياورلا يف درت مل ةركنم ةلمج هيفو هلاسرإل
 :. 8517 :ةتبافلاو اهنم ةلولعملا ىرحألا

 الإ بنذ لك هل رفغي ديهشلا نأ يف ناثيدح

 0 :نيدلا

 رضنلا نب سنأ ةمع داهشتسا يف سنأ ثيدح

 اوقدص لاجر نينمؤملا نمإ) :ةيآلا نأ نوري اوناك مهنأو
 ه4 :ههايشأ ينو هيف تلزن (هيلع هللا اودهاع ام

 هازع ««...نيلجر ةليللا' تيأررر :ةرمس ثيدح سل

 هيلع هعبت مهو وهو «مدقت ثيدح ين يراخبلل فلؤملا
 هيف سيل هيلإ راشملا ثيدحلا نإف «ةثالفلا نع ًالضف يجانلا

 ٠٦۷ :رخآ عضوم يف يراخبلا دنع وه امنإو ءدصق ام

 ضعب هغلب يذلا 'لضفلا نم روص اهيف ثيداحأ

 ديهشلل ةكئالملا لالظإ اهنم «مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 ءاحافك هايإ هللا ةملاكمو ءاهتحنحأب رباح دلاو هللا دبع

 ٥٩۷ :ءاشي ثيح ةنحلا يف نيحانجب رفعح ناريطو

 نايب :((...!هللا دبع ابأ اي كل ًائينهرر :ثيدح

 م74. :هنيسحت يف ةثالثلا مث يمشيملاو يرذنملا اطح

 «((...دهاج نمؤنم لحر :ةثالث یلتقلارر :ثيدحل

 هحرش يف .ظلؤملا نم يجانلا :بارغتساو ءهليرغ حرشو

 ' 856 :أطبع (نحتبلل) ةملك يف
 هيف اطل حيحضت ([فيعضلا] كاثلا' كيرلا

 تال ۰ فيدو 1| لحجر ةسلك امن ح رش هتحتأو

 ` يقو .؛ئرذنملا هنسح [فيعضلا] عبارلا .ثيدحلا

 ۵۷٠ ٠ :...هل هجو ال هنأ نايب ةيشاحلا

 يف عقوو ««..:ةنجلا نولحدي ةلث لوأرر :ثيدح ل

 يف يرذنملا لوق نأ نايب ةيشاحلا يتو .اطحب مةئالث) لصألا
 ةثالثلا نأ نايبو هل هجو ال (بيرغ هنتم نكل») هجيرخت

 رخخآ عضوم ف هونسح مهنأ عم «غوسم نود هوفعض

 ' هالإ :!تآ

 , ۰((: .لاصحخ عبس هللا دنع ديهشلل نإرر ؛ثيدح ا

 ' يذلا ثيدحلا ين اذكو «تسرر .ظفلب دمحأ دنع هتأ.نايب

 ٠۷١ :(ةعفدلا) ئعم نايب ةيشاحللا يفو «هدعب

 ' يالا ف او ی ني یر فين اح

 ٠ حرش :«((...ءامسلا باوبأ تحتف «لاتقلل اوقصو ءةالصلل

 . نأ تشینرر .:هلوق نأ نايبو «هيف أطخ حيحصتو «هبيرغ
 قرط: نم ًاعوفرم ءا (ةتحملا حيتافم فويسلا
 ا : هالا :حيحص اهدحأ

 :ةثالثلا هلا هبي م اهيف ياحص مسا حيحصت

orا  

 «(. .:ديهشلا مد نم ضرألا .فخت الرر :ثيدح

 : يتو «((...اتلظأ ناريظ اممأكرر نيعمل يرذنملا حرش هتحتو
 ؛ ةملك' يف باؤصلا نوكي نأ يحانلا ديبأت لقن ةيشاحلا

 :91777 :(حاربلا) ئعمو .(اتلضأ) اهنأ /اتلظأ)

 ' ىلإ ةراشإلا «م...ةعبرأ ءادهشلارر :رمع ثيدح

 . هيفو «ةثالثلا لعف كلذكو هنيسحت ين يذمرتلا لهاست

 : ١ !لوهجب

 ٥۷٤ :ثيدحلا بیرغ حرش

 :ميعنلا نم ىرحأ روص اهيف [ةحيحص] ثيداحأ
 ه۷ ٤ ل هتباحص.ضعب هغلب يذلا

 سنأ ةع مسإ يف يراحبلا يف عقو مهو حيحصت
 .ةثالثلا تاق امم اهو ءهريغو لصألا يف أطخو كلام نبا

 ثيدحلإ نم تطقس ةدايز كاردتساو .هوححصي .ملف

 هدم :!ةثالثلا اهنع لفغ

 نيعبنب يف سنأ لاح خي هثعب يف شنأ  كيدح ٠
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 مم مهردغ ةصق هيفو «...نآرقلا اسان اوملعيل ًالجر

 يو ««...اولتق دق مكنإوحإ نإرر لك لوسرلا لوقو

 انموق اوغلبر» :خسن مث مهيف نآرق لزنأ هنأ يراخبلا ةياور

Uضعب حيحصتو هيف نيتاليز كاردتسا «(...انيقل دق  

 «ملسمر) يف عضوم ىلإ ةثالثلا وزع يف ام نايبو «ءاطحألا

 ٥۷٦ :ريصقت نم

 الوأل :ةيآلا يعم كلي هنايب يف دوعسم نبا ثيدح

 ثيدحلا نأ نايبو :4...هللا ليبس يف اولتق نيذلا نيسحت

 د١۷ :ةثالثلا ةلفغ ىلإ ةراشإلاو « عوفرملا مكح يف

 نيدلقتم هللا مهنعبي ءادهشلا مهر» :ثيدح س

 «(اهتنعأ) و (اهتسزأ,نعم ةيشاحلا يفو ؛((...مهفايسأ
 هالال :هيف ةدايز كاردتساو

 مكاحلا حيحصت يرذنلا لقن ءريخألا ثيدحلا

 وار هدانسإ نم طقس هنأ نايبو ېلسم طرش ىلع هل

 4۷۷ :ثيدحلا ةلع وهو :لوهجم

 :زغي مو ناسنإلا تومي نأ نم بيهرتلا) ١

 اهابرأ قحلت توملا نم عاونأ ركذو ءوزغلا وني ملو
 :(كوعاطلا نم رارفلا نم بيهرتلاو ىادهشلاب

 ثيداحأ (۲) [و ًاحيحص] ًائيدح ٥ ۷) هتحن

 :[ةفيعض]
 اوقلت الوإل:لوزن ببس اف بويأ يأ ثيدح

 :هيف ءاطخألا ضعب حيحبصتو « ةةكلهتلا ىلإ مكيديأب

 هالم_ةهالالا

 حرشو ««...ةنيعلاب متعيابت اذإرر :ثيدح

 ءاهريسفت يف ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإلاو .اهتفص

 ۵۷۸ :ثيدحلل مهفيعضتو

 ثدحي مل وأ داهجلا كرت نم ةبقاع يف ثيداحأ

 ۵۷۸ :هسفن هب

 ىلع مهنمو :ةيمكحلا ةداهشلا نم عاونأ هيف لصف

 «نوطبملاو  نوعاطلاب تام يذلا نوعطملا :لاثملا ليبس

 هالو ۵۷۸ :...ءاسفتلاو ,مدهلا بحاصو قيرغلاو

 ءيش يل ضبق نم سم : رماع نب ةبقع ثيدح

 ةركنم ةدايز هيف نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو ,(...نهنم

 :ةرركم

 «(ملسم لكل ةداهش نوعاطلا) :سنأ ثيدح

 ةمحر هللا هلعجرر نوعاطلا يف ةفلتخم ثيداحأ اهدعبو

 زخور) ««نوعاطلاو نعطلاب ييمأ ءاتفرر ««نينمؤملل
 OA — هر :ےإ....«نجلا مكئادعأ

 لمدلاك ءاد مكيف نوكيو..) :هيفو ذاعم ثيدح

 تدرو(ةرجلا) ةملك نأ نايب ةيشاحلا فو ؛((...ةرحلاك وأ

 وهو اهنم باوصلا رايتحاو «ةفلتخم هوجو ىلع رداصملا يف
 ه/١ :يحجانلا هراتحا ام
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 ةدسفمو ةدايز هجيرخت يف عقو ةدرب يبأ ثيدح

 هبشت ثيداحأو !اهرتبثأف ةثالثلا اهنع لفغو «جيرختلل

 ٠۸۲ :ءادهشلا حارب نينوعطملا حارج

 رجأو «نوعاطلا ضرم ةعيبط نيبت ثيداحأ

 ه۳ ٥۸۲ ؛هنم رافلا مكحو «هيف رباصلا

 نيدو «هلام نود لتق نميف هماع ثيداحأ

 ۵۸4 5۸۴۳ :ديهش رهف...هلهأو

 :ًاباب )١5( هتحتو :نآرقلا ةءارق باتك ل ۴۳

 ةالصلا يف نآرقلا ةءارق يف بيغرتلا) ب ١

 دوجس يف بيغرتلاو .هميلعتو هملعت لضفو ءاهريغو
 :(ةوالعلا

 :ثيدح :اهوأ «[ًاحيحص] ًائيدح(19) هتحتو

 ءملسمل هازع نميف هازع ؛(...نآرقلا ملعت نم مکر یح)»

 ۵۸4 :!الصأ هجرخي ملو

 وأ هللا باح نما افرح ارق نع لصف يف كيفاحأ سب

 :...هنم نيتيآ أرق وأ «هنوسرادتیو هنولتي موق يف ناك

 همك

 هنسح اهنم يناثلا ء[افيعض] ًائيدح )1١( هتحتو
 ٥۸ :!نسح ريغ هنيسحت نأ نايبو ءيذمرتلا

 ليمن امهيف سنأو يرعشألا ىسوم يبأ ائيدح

 :خإ...هأرقي ال يذلاو...نآرقلا أرقي يذلا نمؤملل عيدب
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 :ةمايقلا موي هبحئاصل نآرقلا ةعافش يف نائيدح س

 ا همك

 هيفو مكاحلا هجحص [فيعضلا نم] ثلاثلاو س '

 ۸٦ :!يهڏلا هب هبقعت فيعض

 لقن ««.۔.ءيش ف دبعل هللا نذأ امر» :ثيدح س

 بلغي هنأ نايب ةيشاحلا فو ءهل يذمرتلا نيسحت يرذنملا

 مالك مامت اًهافال ؛ةمحقم (نسح) ةظفل نأ نظلا ىلع

 ثيدحلل يرذنملا ريدصت اقافانل كلذكو ءيذمرتلا

 ٥۸۷  هم.5 :...هفيعضت ىلإ هنم ةراشإ (يور) ةملكب

 ردقب نآرقلا ئراق ةلؤم ولع يف نايدح

 ًافالخ (بحاصلأ) نم دارملا نايب ةيشاحلا فو .ًأرقي ام

 ش ٥۸۷ :يباطخملا هيلإ بهذ امل

 يف الإ دسح ال هنأ يف ةريره يبأو رمع نبا اثيدح

 دارلا نأ  ناييو...نآرقلا ئراق امهادحإ نيتنثا

 5۸۷ :ةطبغلا انه(دسحلا)ب

 نآرقلا اوملعتر :هيفو ةريره يأ ثيدح ل

 «فرعي ال يبات هیفو ءيذمرتلا هنسح «((...هوؤرقاو
 :٠۸۸ :!هل ةثالغلا ديلقت ىلإ. ةراشإلا ةيشاح يفو

 جردتسا دقف نآرقلا أرق نمر) :ورمع نبا ثيدح
 اذكو «ةلاهج هيف وار هيفو «مكاحلا هححص «((...ةوبنلا

 ۸ :...ةفلاخي هيفو مكاحلا هححص هدعب يذلا ثيدحلا

 . .دبعلل|نآرقلاو مايصلا ةعافش يف ثيدح

 ةكئالملا n يف ريضح .نب ديسأ ثيدح س

 OAR :..نآرقلا هتءارق عامتسال هقوف ةلظلاك اهعامتجاو

 «فيعض ؛((...هللا ةبدأم نآرقلا اذه نإرر :ثيدح

 نأ ىلإ ةراشإلاو. «هل يبهذلا بقعت نايبو «مكاحلا هححص

 يور ثيدحلا نأو ءىرخأ قيرط نم حص ريخألا هرطش

 :ه85 :ًاقوقوم

 لاؤسل نآرقلا ةءارق نم ريذحتلا يف ثيدح

 هو. :هب لكآاتلاو سانلا

 نم ًاحات هدلاو سبلأ..,نآرقلا أرق نم ثيدح س

 هو :دهاشب هنيسحتو «((...روت

 هرهظتساف نآرقلا أرق نمر) :ثيدح

 : : ٥۹۰ :لوهج هقوقو «كورتم

 ”لذرأ" ىلإ دري 3 نآرقلا أرق نمر) :ثيدح
 . !هوفعض ةثالثلا نأ نايبو «هيف ةدايز كاردتسا (...رمعلا

 r هو. :!غلاب لهج

 ناطيشلا . تيكبتو «ةوالتلا دوحس يق ثيداحأ

 :ًادجاس مدآ نبأ ىري نيح دوحسلا نم هعانتمال هسفنل

 1 9١

 يلصي هناك ىأر يذلا لحرلا ايؤر يأ ثيدح
 : دجست اهأك ةرحشلا 5 ةدخس أرقف «ةرجش فلخ

 1 :هل ةثالثلا فيعضت

 | هيف ۰

 ت ىلإ ةراشإلاو «هتيرقت .هدوجسب

— 4 

 حيحصلا ةاوز هتاور «يردخلا ديعس .يبأ  ثيدح

 2 حب ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإلاو «عطقنم هنأ الإ

 يصل ةروس ةرحشلا ةءارق ثيدح ركذ س

 ' ديعس يأ ثيدح نم يناربطلاو ىلعي يبأ ةياورب اهدوحسو
 ' ففزفيأ ال نمي هدانسإ لعأ يرذنملا نأ نايبو «يردخلا

 o۹۲ :فورعم هنإ نايبو

 علب مق ( محلا ةروس هدنع تبتک :ثيدح س

 : ًاضيأ. .ةاودلا تدجسو «هعم سانلاو دحس .ةدجسلا

 ٥۹۲ :ملقلاو

 امو.:هملعت دعب نآرقلا نايسن نم بيهرتلا) س ۴

 :(ءيش هنم هفوج يف سيل نميف ءاج

 :ثيدح اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ: (7) هتحت

 هحجاص ««.:.نآرقلا نم ءيش هفوج يف سيل يذلا. نار

 ' يبهذلا بقعت نايب ةيشاحلا يفو «يذمرتلاو مكاحلا

 : ةلاللا لهجا ىلإ. ةراشإلاو انيل ًايوار' هيف ناب مكاحلل
 ٥۹٩۲ :دهاوشلاب هنيسحتب

 ' دوعن نبا نع فوقوم[حيحص] دحاو ثيدح

 , يف أظع حيخصت «...تريبلا رفصأ نإ » :[وهو]

 ٠ لو ءأطتملا اوححصي مل ةثالثلا.نأ ىلإ ةزاشإلاو 'ءلصألا
 ش ٥۹۳ ۹۲ :ثيدحلا ةبترم اونيبي
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 هتحنو «((...نآرقلا أرقي ئرما نم امور :ثيدح ل

 ٠۹۳ :ثيدحلا يف (مذحألا) يعم يف يباطخلا لوق

 :(نآرقلا ظفحل هب ىعدي ءاعد يف بيغرتلا) ۳

 «لصألا يف ديحولا وه ءدحاو ثيدح هتحت ب

 نم بلاط يبأ نب يلع ىوكش يف سابع نبا ثيدح وهو
 «نآرقلا ظفح ءاعد هقايس فو «هردص نم نآرقلا تلفت

 ثيدحلا نأو «هل مكاحلا حيحصت ي ام نايب ةيشاحلا ينو

 ٥۹٩٤ ل551 :(ةفيعضلا) يف هنايبو «عوضوم

 نيسحتو نآرقلا دهاعت يف بيغرتلا) ل 4

 :(هب توصلا

 اهيف اهنم ثالث ء[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحم س

 يناثلاو «هركذتسي الو نآرقلا دهاعتي ال نم مذ ىلإ ةراشإ

 ا15 ضير !طقف ًافوقوم ملسم ىلإ يرذنملا هازع اهنم

 هوه 4 :ًانطيأ اعوفرم هاوز دقق

 توصلا نيسحت يف بيغرتلا يف ثيداحأ ةعبرأ

 يربطلا ةياور اهنم [ةفيعض] ثيداحأ (٣)و «نآرقلاب

 يرذنملا نسح ؛(«حيحصلا) ف يذلا ةريره يبأ ثيدحل

 هوه :ًاذاش ًاظفل هيف نأ نایب ةيشاحلا فو ءاهدانسإ

 «ېکاحلا هححص م. .انذأ دشأ لور :ثیدح

 0968 :عاطقنا هيفو «فیعض وهو

 نآرقلا اونيز»» :ثيدح عم يف يباطخلا لوقو

 ثيدحلا نعم نأ يف هفلكت نایب ةيشاحلا. ينو ««مکتاوصأب

 بابلا ثيداحأب كلذ در ىلإ ةراشإلاو «بلقلا ىلع

 هوه :اهريغو

 حاضيإرر ةلاسر ىلع قلعملا أطخ نايب ةيشاحلا يف

 ةصق ركذو «يسلبانلا خيشلل «تالآلا عامس يف تالالدلا

 595 : مهدحأ عم يل تعقو !ةفسؤم  ةفيرط

 هازع «(نآرقلاب نغتي ملد نم انم سيل)) :ثيدح

 نع لقغو ءالصأ ملسم هوري ملو .نيحيحصلل يرذنملا

 هوا/ :رخآ ثيدح وهو مقرلاب ملسمل هوزعو ةثالثلا اذه

 امو .4ةحتافلا]) ةروس ةءارق يف بيغرتلا)  ه

 :(اهلضف يف ءاج

 امنأ يف اهنم نانلا .[ةحيحص] ثيداحأ (5) هتحت س

 نآرقلاو يالا عبسلا اهنأو «نآرقلا يف ةروض مظعأ

 .نآرقلا مأو ميظملا

 يذمرتلل ةلوطملا ةياورلا يرذنملا وزع ين ام نايب
 م ةريحألا هذه نأ مهوي دق ام  هريغل ةرصتخللاو طقف

 ٥۹۸ :كلذك سیلو «يذمرتلا اهجرخي

 نيبو نيب ةالصلا تمسقر) :ةريره يأ ثيدح س

oAY:., 

 :(ةالصلا تمسقر) :هلوق ئعمو «((...نيفصن يدبع
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 :(...امهتيتوأ نيرونب رشبأ...)) : ليربح ثيدح

54 

 ةاروتلا ناكم تيطعأرر :ةلثاو ثيدحو ل

 «(نيثملا) «(عبسلا) نيعم نايب ةيشاحلا يفو ««...عبسلا

 م15 :(لصفملا)و (يناثملا)

 «ةرقبلاإل ةروس ةءارق يف بيغرتلا) ل

 رخآ أرق نميف ءاج امو :#نارمع لآ]لو اهميتاوخو

 :(اهیف ركفتي ملف (نارمع لآ ])
 ثيداحأ (ه)و [احيحص] ًاهدح (11) هتحت ب

 سماخلاو ؛ةرقبلاإل ةروس لضف يف اهنم ةعبرأ [ةفيعض]

 ٦٠۲ ل ه9 :(نارمع لآل رحآ یف ركفتلا يف

 هركذ «ةريره يبأ نع [فيعضلا] يناثلا ثيدخلاو

 نم لوألا رطشلا نأ نايبو مكاحلاو يذمرتلا ٍياورب

 ٠٠٠ :حيحص يذمرتلا ةياور

 ؛دودرم هتياورل مكاحلا حيحصت نأ ىلإ ةراشإلا

 1٠٠ :!تاركنملا عضي نم هيف

 ةصح نم لوألا هرطش «دعس نب لهس ثيدح س

 ٦۰ ۰ :((حيحصلا»

 ةروس نآرقلا ماس نأ يف [ناحيحص] ناثيدح

 1.۰ :ةأةرقبلا]#

 ة(نارمع لالو ةرقبلا# نأ يف ساونلا ثيدح

 يف يذمرتلا لوقو « ةمايقلا موي امهيحاص نع ناحاحت

 ٠٠١ :ثيدحلا نعم
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 :ةرقبلا# ةروس رخآ نيتبآلا لضف يف .ثيدح

 لير ككل

 لآ اةروس زخآ أرق نمل ديعو هيف ثيدح س

 ٩ ١ ۲ :اهيف ركفتي ملو (نارمع
 ءاج امو ل

 :(اهلضف يف

 یا ثيدح اهتم «[ةحيحص] ثيداحأ )ا هتحت

 نم رمقلا ذحاتو قات تناك ةناطيش يف يراصنألا بويأ

 ارقي نأ بويأ يبأل تركذ كلذ اهراركت دنعو هل ةرهس

 تقدصر) :بويأ يبأل إب لوسرلا لوقو «يسركلا ةيآإل

 1۲ :(برذك يهو
 ٠۳ :بعك نب يأ نع هوحن رحآ ثيدح ل :

 ةيآإ) هللا باتك يف ةيآ مظعأ نأ يف ثيدح ن

 :هربغو لصألا يف عقو اطحخ نايب ةيشاحلا يو ؛4يسركلا
1۳ 

 نم رشع وأ نیک ةروس يف بيغرتلا) - ۸

 :(اهرخآ نم رشع وأ ءاهوأ
 نم مصعت اهأ يف ء[ناحيحص] ناثيدح هتحت

 ۰ ٠٤ :لاحدلا

 يذمرتلا ةيارر وهو « [فيعض] دحاو ثيدحو

 ظفلب وهو ««جيحصلا» يف يذلا ءادردلا يبأ ثيدحل
 1۰ £ :ذاش

 :(اهرخجآ) نم ةياور ذوذش نايب يف ماه ثحب

1.4 

 اته هرفعض ثيح ةئالثلا ضقانت ىلإ ةراشإلا

 ٤ 1١ !رخخآ عضوم يف هونسحو

 ءاج امو :4سيإل ةروس ةءارق يف بيغرتلا) ل 4

 :( اهلضف يف
 لوألا ,ةثالث لصألا يف بابلا اذه ثيداحأ

 1٠١ :عوضوم يناثلاو نافيعض ثلاثلاو

 هازع «(...ًابلق يش لکل نارر :يناثلا ثيدحلا

 ةيشاحلا يو ؛ةياور يف هيف ةدايز ىلإ راشأو يذمرتلل

 ..ةيحنملا

 :(اهعم :

 ءةمحقم اهنأ ودبيو...يذمرتلا دنع تسيل ةدايزلا نأ نايب

 ما +8 :!ةثالثلا اذه هبتني لو

 ' ىلإ ةراشإلاو «نبسحلا ةنعنع هيق ثلاثلا ثيدحلا

 ٠٠٠١ :يسلا نبال هوزع يف هلهاست وأ يرذنملا أطخ

 ٠ يذلا لا: كرابت)ا ةروس ةءارق يف بيغرتل) ٠

 :(كلملا هديب :

 يه يةعناملا يه :لوألا[ نافيعض] ناثيدح هتحمت

 :.« ..ةًارصتنع هتوبث ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو

1 1. 

 ' نمل أ كرابت ةعافش يف [ناحيحص]  ناثيدحو

 ٠٠٠٦ :ربقلا باذع نم ةعئاملا افإو ءاهأرقي

 ىلإ 0 لام [فيعضلا] يناثلا ثيدحلا

 ۰٩ :ًايهاو ًايوار هيف نأ نايبو «هحیحصت

 ر سدا اذإ]» ةءارق يف بيغرتلا) ١

 :(اهعم ركذي امو
 نأ هرس نمر) :رمع نبا نع دحاو ثيذح هتحت

 ش 1٠.5 :((..ةمايقلا موي ىلإ رظني

 ركدني امو «تلزلز اذإإ يف بيغرتلا) - ۲

 فصت لدعت اهنأ يف لوألا [نافيعض] ناثيدح هتحت

 «فعضع هدر يهذلا نأ نايبو «مكاحلا هححص' «نآرقلا

 :حيحص وهو «دهاوش هل يناثلا هرطش نأ ىلإ ةراشإلاو

 دا

 .هننيسحت لقنو يذمرتلل هازع يناثلا ثيدحلا

 : ٠۷ :ًافيعض ًايوار هيف نأ نايبو

 ١ («رئاكتلا مكاهأإ» ةءارق يف بيغرتلا) ب :'

 وهؤ'دحاو ثيدح بابلا اذه تحت لصألا يف

 1٠۷ :فيعض

 !((دحأ هللا وه لقأ ةءارق يف بيغرتلا) س ٤

 فل فص نبا سجم ١
 1۰۸ س ٦۰۷ :نآرقلا ثلث لدعت

 ! لقلب هتءارق متخي ناك يذلا يف ةشئاع ثيدح

 ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت ب
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 ٠.۸ :هحيرخت يف يرشذنملا ىلع ذحوي امو دحأ هللا ره
 ٠۰۹ 50م :كلذ يف [نافيعض] نادیدح [و]

 :( «نيتذوعملا ] ةءارق يف بيغرتلارس ٠١

 : امي ذوعتلا لضفو ءامهلضف يف ناثيدح هتحت ب

 ش 1۹
rew 

 ٤ :ًاباب ()5) هتحتو ركذلا باتك س

 ًاوس ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلا يف بيغرتلا) ١
 هللا ركذ رثكي ل نميف ءاج امو «هيلع ةموادملاو ًارهجو

 :(ىلاعت

 :[احيحص] ًائيدح )۱٥( هتحت

 يدبع نظ دنع انأ»» :يسدقلا ةريره يبأ ثيدح

 تافصلا نم فلسلا فقوم نايب ةيشاحلا فو ««..يب

 و (سفنلا) لثم اهلاثمأو ثيدحلا اذه يف ةروكذملا ةيملإلا

 هجو ىلع امفومهفي مالكلا ءاملع نإو ءملإ..(برقتلا)

 :مهمعزب هلل ًاهيزتت ليوأتلا ىلإ هتم نورفيف هيبشتلا
11-4 1 

 ركنم هنتم اهنم لوألا «[ًافيعض] ًاثيدح )٠١( و
 ٠٠٠١ :هيف أطح حيحصت ىلإ ةراشإلاو

 51١ هللا ركذ لضف ی نارخآ نايسدق ناٹیدح

 يرسأ ةليل تررم»» :[فيعضلا] يناثلا ثيدحلا

 لضعم وه او !ًالسرم ايندلا يبأ نبال هازعو «4...يب
 391١ :!ةلاهج هيفو

 هدانسإ نسح «ءادردلا يأ ىلع فوقوم ثيدح

 511١ :عاطقنا هيفو ءةثالثلا هدلقو « يرذنملا

 «كورتم هيف «((...ةلاقص ءيش لكل نإرر :ثيدح س

 يناثلا هرطش نأ نايبو ءهفيعضت يف ةثالثلا مهو ىلإ ةراشإو
 11۲ :((حيحصلا)) ةصح نم

 ىلإ ىحوأ هللا نأورر :يرعشألا ثراحلا ثيدح

 :((...ًاريثك هللا ركذب مکر مآور) هيفو ««..ایرکز نب یی

1۳-۲ 

 ىرح هيف فيحصت خيحصت «سابع نبا ثيدح س

 <11 :ًاضيأ يحانلا هيلع

 ركذ اورثكأ رر :يردخلا ديعس يبأ ثيدح س

 :مثيطلا يبأ نع جارد هيفو ءمكاحلا هححص عع هللا
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 ««نودرفملا قبس..)» :ةريره يبأ ثيدح ل

 هداتسإ ف نأل يذمرتلا ظفل ظفحو .هيف ةدايز كاردتساو

 ننعم هتحتو ءاوقرفي مل ةثالثلا نأ ىلإ ةراشإلاو ءأكورتم

 7١ 5 :(نورتهتسملا)و (نودرفملا)

 هقلطأ ءرجأ نيدهاحملا لضفأ يف ذاعم ثيدح

 ةراشإلاو «ئنهملا سنأ نبا وه اغإو «لبح نبا هنأ مهوأف

 :مهريغو ةثالثلا هيلع ىرح هيف فيحصت حيحصت لإ
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 مهوأ «(مللا ركذ نم لضفأ ةقدص امر :ثيدح س

 ثيدح نم وه امنإو «ىسوم يبأ ثيدح نم هنأ يرذنملا
 ةياورلا هذه يرذنملا نيسحت نأ ىلإ ةراشإلاو «ءسابع نبأ

 5 :نسحب سبل اهتقبس لاو
 ةيشاحلا يفو «نيتياورب هركذ سنأ مأ ثيدح

 51٠ :امهل يرذنملا جيرخت يف طقس دوحو لامتحا نايب

 يف سنأ مأ نيب يناربطلا قيرفت نأ ىلإ ةراشإلا

 515 :باوصب سيل ةيناثلاو ىلوألا ةياورلا

 يقهيبلا هازع «((...ةنحلا لهأ رسحتي سيل ثيدح

 وار ىلع امهرادم نإف «مهوأف ءامحدحأ دوحو « نيدانسإب

 "15 :فيعض وهو دحاو

 راشأ ««(..هللا ركذ رثكي مل نم رر :ثيدح س

 715 :!عوضوم وهو هفعضل يرذنملا

 ةراشإ يرذنملا لقن «...رمت ةعاس نم امر) ثيدح س

 هنأ نايب ةيشاحلا ييو «دهاوشلاب هتيوقتو هفعضل يقهيبلا

 لهاست طقف هفيعضت نأو «كورتم هيفو دحاو دهاش

 "15 : الح فيعض وهف ءرهاظ

 ركذلا سلام روضح يف بيغرتلا) سل ۲
 :(ىلاعت هللا ركذ ىلع عامتجالاو

 يبأ كثيدح اهنم «[ةحيحص] ثيداحأ فلز هت

147۹ 



 «...قرطلا .يف نوفوطي ةكئالم هلل نإرر :ليوطلا ةريره
 ..ًاضيأ ملسمأ ظفلبو «يرأخبلا ظفلب يرذنملا هقاس

 111 ٠

 «ديعس يبأ ثيدح لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (هزو

 «مثيفلا يأ نع جارد ًاعيم مهدنع هيفو «ةعامجل هازع

 511 :ريكانم وذ هنعوهو

 ««...ةحاور نبا' هللا محريرر :ياثلا ثيدحلا

 ريثك وار هبقو ةثالثلا هدلقتو «يمشيهلا هعبتو هدانسإ نسح

 ا 518 :فيعض رخآو .أطخلا

 «((...ةكلالملا 5 ةرايس هلل نار :ثيدح

 ؛هيف ليق نم هتاور نم نأ نایب ةيشاحلا ينو «رازبلل ءاز

 ةثالثلا مث يمثيفا لهاست ىلإ ةراشإلاو ««ثيدحلا ركنمر
 ١ 11۸ :هنيسحتب

 315 :(ةنحلا ركذلا سلاجم ةمينغرز :ثيدح

 هححص :((...ةكئألملا نم ايارس هللا نإرر :تيدح

 519 :(عترلا )ئيعم هتحتو فيعض وار هيفو مكاحلا

 اوسيل لاجر...نمحرلا نيب نعر»

 ادق :هرحآ نود هنیسحت م(. . .ءايبنأب

 ين ةمايقلا موي ًاماوقأ هللا نئعبيل) :ثيدح

 نسح دانسإب تاربطلل فلؤملا هازع ؛(...رونلا مههوجو

 ٠١ :هيف رظنلاو

 (اوعتراف ةنحلا ضايرب متررم اذإز) :ثيدح

 ۲۰ :(عترلا) نعم نايبو دهاشو عباتمب هتيرقت

 ال الجم ناسنإلا سلجي نأ نم بيهرتلا) ب ۳

 :(3 دمحم هيبن ىلع ىلصي الو هيف هللا ركذي
 سلج .نم نأ يف [ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت ب

 ناك ؛5 هيبن ىلع ىلصيو ىلاعت هللا ركذي ال ًاسلجب

EEEنا  

 :ثيدح ل

 :ةمايقلا موي هيلع ةرسح

 :(سلجما طفل نزفكي تاملك يف بيغوتلا) 4

 يف اهنم ةثالث <

 عبارلاو «(...كدمخبو :مهللا كئاحبس) :ظفلب ركذلا

 |[ةجبحتم ]| تيداجا (4) هتحت

 دمحيو هللا ناحبس :هدمحبو هلا ناحبس) :ظفلب

 ١ :(...كدنحمو مهللا كناحېس

 ثيدحل 'نسح نمل هجو ال هنأ نايب ةيشاحلا يف :

 5 ةثالثلا ريصقت نايبو «هحيحصت.' نود ةشئاع

 1۲١ :عيارلا ثيدحلا نيسحت ىلع مهراصستقا

 .ايف ءاج امو هللا الإ هلا ال لوق يف بيغرتلا)  ه

 ر 1 :(اهلضف
 يبأ ثيدح اهنم « [احيحص] اثيدح )١4( هتحت

 75717 :((...ةمايقلا موي يعافشب نمانلا دعسأ...)) :ةريره

 لعد هللا الإ هلا ال نأ دهشت نم نأ يف ناتيدح

 ٠۲۴ :راثلا ىلع هللا همرح وأ ءةنجملا

 يف تاقالطإلا ةلالد .يف ءاملعلا .هلاق ام

 مرح وأ «ةنجلا لحد هللا الإ هلا ال :لاق نميف ثيداحألا

 , 1۲٤ 317 :ةدارم ريغ اأو ءرانلا هيلع هللا

 ديس لوق ف خسنلا ءاعدا ىلع درلا ةيشاحلا يق

 ٦۲٤ د 1۲۴۳ :بهاذملا كلت

 هازع اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ عة)و

 نأ نايب ةيشاحلا ينو «ريبكلا» و (طسوألار) يف يناربطلل

 مفإف ؛كلذب ةثالثلا ملع عمو ءاعاضو «ريبكلا) دانسإ يف
 1 1 1۲ ٤ :!هرفعض

 نايبو «هل مكاحلا حيحصت لقن يناثلا ثيدحلا

 یش انک هنعأ فيعض وهو «مثيفإ يبأ نع ًاجارد هيف نأ

 3 نر

 لإ ةراشإلا.«؟بيرغ مكيف لهر :ثيدح

 ٠ هنأ ناو مكاحلل هوزع كاردتساو «هيف اطخ حيحصت

 ديدش وار هيفو «يهذلا هبقعتو «هحيحصت ىلإ لام

 : 1o :فعضلا

 هوزع كاردتساو مي مكناعي اردو :ثيدح ل

 رحآو ظافحلا هفعض نم هيف نأ نايبو ءاضيأ مكاحلل

 1۲۵ :...ةركن

 راشأ «((.. .هللا الإ هلا ال لهأ ىلع سيلر) :ثيدح

 هيف نأ نايب ةيشاحلا فو ءفيعض وارب هالعأ ىلإ يرذنملا

 117 :ل را هلالعإ ناكو اک ورتم
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 الإ هلإ ال لوقب :...هنبا حون ىصوأ رر :ثيدح

 يف مهي جتح هتاورو :لاقو رازبلل يرذتملا هازع ...هللا

 ةعبط يف عقو أطخ نايبو «قحسإ نبا الإ ((حيحصلا»)

 «ثيدحلا فيعضتب مهعينص ءوس ىلإ ةراشإلاو «ةثالثلا

 1۲١ :ةيشاحلا يف اهدحت ىرحأ بناوح يف مهطبختو

 نم الحر صلختسي هللا نإ) :ثيدح

 لا الإ هلإ الر ةقاطب نزو هيفو .ثيدحلا«...يمأ

 هللا ناحبسف «ةقاطبلا لقثي تالحسلا تشاطف :هتالجسب

 ٩۲۷ :!رافغلا

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لوق يف بيغرتلا) س 5
 :(هل كيرش

 يبأ ثيدح اهنم « [ةحيحص] ثيداحأ (") هنت

 قتعأ نمك ناك...«...هللا الإ هلإ ال لاق نمرر :بويأ

 رشع)) ةياور ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يلو ««...سفنأ ةعبرأ

 ةياور عم اهحبحصتب ةثالثلا لهج نايبو «ةذاشلا (باقر

 717/8 :نيخيشلا

 يئاسنلل هازع «...طق دبع لاق مر :ثيدح ل

 فقولا نم نكمتي مل ققحملا نأ نايب ةيشاحلا فو ءاقلطم

 عبط مث ««ةليللاو مويلا لمعر) عبط لبق هدانسإ ىلع

 ةثالثلا هنسحو ءًالوهجم ًايوار هدانسإ ن دجوف باتكلا

 5748 :!نايب نود

 هتاور :هيف يرذنملا لاق «بويأ يبأ ثيدح

 ريغ نع ًايوار هيف نإ نايب ةيشاحلا يفو ءمهب جعحم تاقث
 ٩۲۸ :ذاش هنأو « تباث

 يف مه جتحم هتاور نأ ىلإ راشأ يلاتلا ثيدحلاو

 هنأ نايب ةيشاحلا ينو «هفرعي ملف مهدحأ الإ ؛(حيحصلا»

 ٦۲۸ :ةقثب سيل

 ركذ هلم ةلمج ىلإ ةراشإلاو ءرمع نبا ثيدح

 هقئالثلا هدلقو .فالتحا اهيف (عمجملا» يف اهنأ يحانلا

 :...اهريغو ةطوطخملل قفاوملا وه لصألا يف ام نأ نايبو
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 ليلهتلاو ريبكتلاو حيبستلا يف بيغرتلا) س ۷

 :(هعاونأ فالتخا ىلع ديمحتلاو

 :[ًاحيحص] ًاثيدح (۳۷) هنحت

 :(مدمحبو هللا ناحبس) لضف يف ةفلتخم ثيداحأ
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 لاق نمر :اهنم لوألا [ًافيعض] ًائيدح (۲۲)و
 وهو « هيف أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلاو ««...هللا ناحبس

 ٠۳١ :ًاضيأ ةئالثلا ةعوبطم يف

 الإ هلإ ال :لاق نم»» :[فيعضلا] يناثلا ثيدحلا س

 هقفاو هنأ نایب ةيشاحلا ينو .مكاحلا هححص «((...هللا

 :...هحيحصت ىلإ نئمطت مل سفنلا نأو ءًاضبأ يبهذلا
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 كيصوم ينإ :هنبال حون لاقرر :ثيدح ل

 ٦۴۳۱ :((...ةيصوب

 هكاردتساب يرذنملل يجانلا بقعت يف ام نايب

 اونسح ةثالغلا نأ نايبو «هريغو دمحأل ثيدحلا وزع

 1۳۲ : مدقت اميف هوفعضو انه ثيدحلا

 ««...هدمسجبو هللا ناحبسر) :سابع نبا ثيدح

 1۳۲ :بذكلاب مهضعب هممتاو «فيعض هيف ركنم

 الو فلل دمحلاو هللا ناحبس) لضف يف ثيداحأ

 ۳۲ :(ربكأ هللاو هللا الإ هلإ

 هيفو هدانسإ .نسح :((...ةره ةثم لله نم رر :ثيدح

 ٦۳۳ :هوزع ىف يرذنملا ريصقت ىلإ ةراشإلاو فيعض وار

 «(...ةحيبست ةئم هللا يحبس)) :ئناه مأ ثيدح 1

 يف تسيل لصألا . يف ةدايز فذحو أطخ حيحصت
 ةثالثلا ةلفغ نايبو ءروكذملا ظفللا هيلإ وزعملا «دنسملا»

 1۳۳ :اذه نع

 ةيشاحلا يفو .هدائسإ نسح معناه مأ ثيدح

 <84 ٦۳۳ :هتلع ىلإ ةراشإلا

 ىفطصا هللا نإ :ديعس يبأو ةريره يبأ ثيدح

 هوزع يف انه نيقلعملا لهح نايب ازا مالكلا نم

 فذح ىلإ ةراشإلاو ٠ ايدش راصتخابو ءاقيلعت يراخبلل
 ' 384 !!اهتحص ةثالثلا مهوأ يقهيبلا ةدايز
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 يذلا ديعس يبأو ةريره يبأ ثيدح يف يقهيبلل ةياور

 فطع نأ ىلإ ةزاشإلا ةيشاحلا فو « (حيحصلا» يف

 روكذملا ثيدحلا جرح نمم هلبق نم ىلع يقهيبلا فلؤملا

 نع ثيدحلا جرحأ هنأ هرهاظ  «مجحيحصلا» يف
 رمألا نأ. نايبو ؛ءهوحرخأ امك نيروكذملا نييباحصلا

 ٠۳١ :كلذك سيئ

 يرذنملا نّسح ؛...نازيملا فصت حيبستلا) :ثيدح

 ٠٠٠ :...هريغل ٌنسح هنأ نايب ةيشاحلا يفو «هدادسإإ

 حيبستلا نم لكأ :يف نأ يف رذ يب ثيدح

 ول تيازأ» 28 .هلوت هيفو- .ةقدص...ديمحتلاو ريبكتلاو

 , 1۳٩ س 1۲١ :(مارح يف اهعضو

 لصفم لك نع قدصتلا لضف يف ةشئاع ثيدح

 ۲۹ :خلإ...ديمحتلاو ريبكتلاب ناسنإلا يف

 نم ءيش ظفح عطتسي مل يذلا يبارعألا ثيدحو

 هاصوأف «هنع ئزجي ام هملعي نأ كلي يبلا لاسف ؛نآرقلا

 ۱۹۳۹ :(0...هلل دمحلاو هللا ناحيسإب

 * 1۳۷ :هوحن ةفلتخم ثيداحأ

 «(...هلل دمحلاو لا ناحبس :لق):سنأ ثيدح

 ةيعرش ىلع هب لالدتسالا زوجي ال هنأ نايب ةيشاحلا ينو

 1۳۸ :نيديلاب خيبستلا دقع

 ةغيصب ثيدحلل فلؤملا .ريدصت رعشي ام نايب

 ةثالثلا هب رتغا ام وهو ثيدحلل فيعضت نم (يور)

 1 1۳۸ :هرفعضف

 ؛«تاحلاصلا تايقابلا نم.اورثكتسا :ثيدح

 هتسحخو !مثيملا بأ نع جارد هيفو «مكاحلا هدانسإ ححص

 ٦۳۸ :!نايب نود هدهاوشل ةثالثلا

 1۳۸ :هبيرغ حارش و (مكتنح اوذحر) :ثيدح

 «...هللا لالح نم نوركذت ام نإرز :ثيذح

 هل هبتني مل هدنس يف اطال يهذلا'هدرو مكاحلا هححص

 دهاش الو «دهاوشلاب هوححص نكل.ةثالثلا هرقأو !يبهذلا

1T۸ :!.:.4J1  ٍ 

 «.:.هللا ناحبس لاق اذإ ديعلا نآرر' :طنيدح ب

 يف (ايحن) . ةملك يف يرذنملا .لوق هتحتو « مكاحلا هححص

 ' ةيشاحلا. فو «عءيمي) افوك ححر يناربطلا نأو ثيدحلا

 لاحأ لك ىلع ثيذحلا نأو «هنايبو «هبوصتسا ام ديكأت

 , ةثالثلا نيسحت أ ىلإ ةراشإلاو ءطلتحا ناك نم هدانسإ يف
 3 1۳۹ :!هل

 3 ةراشإلاو ءذاعم ثيدح يف وار مسا بيوصت

 0 ٤١ ٦ :هنع ةثالثلا ةلفغ

 :«...مگقالخأ مکنیب مسق هللا. نإرر :ثيدح س
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 ٠«يرذتلا هدانسإ ىوق رمع نب هللا دبع ثيدح

 514١ :هورع يف هريصقت ىلإ ةراشإلاو «فيعض هيفو

 ::!كورتم هيفو مكاحلا هححص يلاتلا ثيدحلا
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 نسح ««اوعتراف ةنحبا ضايرب متررم اذإر) :ثيدح
 مل ًالوهجب ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا فر ءيرذتملا هداتسإ

 ٍ 4141١ :ادحأ هقثوي

 :للعهْيفو مكاحلا هححص «سابع نبأ ثيدح
 1 ا 047-541

 دبع ؛ىلع لحو رع هللا معنأ ام رر ید تل

 :هلرق نود نسح دانسإب سنا ثيدحب هتيوقت(...ةمعن

 ْ 1٤۲ :(تمظع نإورر

 امل دمحلا)ب :هيف أدبي ال مالك لكرر هيد

 «بارطضاو فعض ًاعيج مهدنع هيفو ةعامجل هازع «...

 <47 :ظوفحملا ظفللا نايبو

 ديمحعلا و حيبستلا نم عماوج يف بيغرتلا) م
 ا :(ريبكتلاو ليلهتلاو

 ثيذج اهنم « [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 «(...تاملك :عبرأ كدعب تلق دقلرر :هيفو ؛ةيريوح

 ظفلبو «يئاسنلل. ةدايزو «ةفلتخم تاياورب هركذ

 طفل يف تسيل لصألا يف ظافلأ حيحصتو «يذمرفلا

 5141 :اهنع [ةفيعض] ثيداحأ (9١١و ؛يذمرتلا

 3 ءمكاحلا هححص «ءصاقو يآ نب كعس 'كثيدحل هن
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 547 :ةراكنو ًابارطضاو ةلاهح هيف نأ نايب ةيشاحلا

££ 

 رثكأب كربحأ الأ...رر :ةمامأ يبأ ثيدح

 ةياورب حيحص ««؟راهنلاو ليللاب كركذ نم لضفأو

 لهج نايبو ؛ياربطلا ةياورب هريغل حيحصو «هريغو دمحأ

 544 :!هيقياورب طقف ثيدحلا نيسحبب ةثالثلا

 هازع ؛م...لاق هللا دابع نم ًادبع نإ :ثيدح

 هتحتو ءدحأ هقثوي مل لوهج وار هيفو «مهو هلعلو دمحأل

 04ه e :(نيكللاب تلضع) نعم

 ةلاهج ىلإ يرذنملا راشأ كلام نب سنأ ثيدح
 :...ًاعاطقنا هيف نإ مهلوقب ةثالثلا لهج نايبو «هيعبات
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 دانسإل يرذنملا نيسحت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 نالحر هيفف «باوصلل بناجم بويأ يبأ ثيدح

 545 :!نالرهجي

 1٤۷ :ديمحتلا لضف يف ثيداحأ ةثالث

 الإ ةوق الو لوح ال :لوق يف بيغرتلا) 4
 : للاب

 يف ناثيدح اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت

 ةنحلا زونك نم زك (هللاب الإ ةوق الو لوح ال) نأ

 سيل ام اهنمو حيحصلا اهنم تاياور ةدعب فلوملا هركذ

 يأ نع لوحكم نع يذمرتلا هاور يناثلا ثيدحلا ؛كلذك

 حيحص رهف «لضعم هنكل دانسإلا حيحص وهو ةريره'
 لكب ثيدحلا اونسحف انه ةئثالثلا طلح نايبو «هريغل

 ٤۷ ٦ :!هتاياور

 تاياور اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (٤)و
 14۸ :حيحصلا ةريره يبأ ثيدح يف ةفيعض

 الإ ةوق الو لوح ال:لاق نمرر :يناثلا ثيدحلا س

 فعض ىلإ يرذنملا راشأو ءمكاحلا هححص «(...هللاب

 وارب هل يهذلا بقعت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو «هتاور دحأ 1

 ْ 14۸ :هاو

 باوبأ نم باب اهنأ ق دعس نب سيقو ذاعم اثيدح س

 نأو ء رصقف طقف مكاحلل هازع يرذنملا نأ نايبو «ةنحلا

 1٤۸ :!نايب نود ةثالثلا هنسح حيحص ثيدحلا

 :ةنللا سارغ امتأ يف رمع نباو بريأ يبأ اثيدح
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 (دقلا) نعم ةيشاحلا ينو «يعجشألا كلام ثيدح

 لصألا يف أطخ حيحصت يف ةراشإلاو ء(موقلا حرس)و

 ىلإ يرذتملا راشأ ثيدحلاو ءًاضيأ ةطوطحملا يف وهو

 5145 :هعاطقنا

 ريغ راهنلاو ليللاب لاقت راكذأ يف بيغرتلا) س٠

 :(ءاسملاو حابصلاب ةصتخم

 يف اهنم ةثالث « [ةحيحص] ثيداحأ (1) هتحت

 رشع ةءارقو «ةرقبلا ةروس نم نيتيآ رخآ ةءارق لضف
 :ةليل يف (دمصلا دحاولا هللا) نآرقلا ثلثو «ةليل يف تايآ
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 بدنج ثيدح لوألا [ةفيعض] ثيداحأ )١١( و

 يقو «نابح نباو يسلا نبال هازع «4سيأل ةروس ةءارق ف
 هوزع نأو «يرصبلا نسحلا ةنعنع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 ناك يناثلا ثيدحلا يف أطخ حيحصتو ءأطخ سلا نبال

 8٠" :باوصلا ىلع قبس

 :مهوف ةعيزخ نيال هازع [حيحص] يناثلا ثيدحلا

o. 

 ةءارق لضف يف دوعسسم نبا .ثيدح ل

 1إ :(كرابتإل ةررس

 مسا يف اطح حيحصت « باطخلا نب رمع ثيدح س

 ٠١١ :لوهجج هنأ ىلإ يرذخملا راشأ وار

 ءاهريغو «ةعقاولاإلا ةءارق يف دوعسم يبأ ثيدح

 هركذ هنأ مهوأ هنأ نايب ةيشاحلا يو « نيزرل هازع

 لب اذه نع ةئالثلا ةلفغ ىلإ ةراشإلاو «همامتب
 ٦۵۱ :!..نيثيدح نم قفلم ثيدحلا نأ نايبو...مهرارقإ

 هوزع يف يرذدملا ريصقت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ىلوأ وه نم هيفو «يئطقرادلل ةريره يأ ثيدح يف ةياور

 ٠٥١ :هيترقف جيرختو «هنم وزعلاب
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 الإ دلإ الإ :لاق نب لضف يف ةريره يبأ ثيدحو
 ا >9 :ةرم ةئم موي يف (...هللا

 ىلإ يرذنملا راشأ ؛ [فيعضلا] .نماثلا ثيدحلا

 راغص نم هنأ نايب ةيشاحلا فو «هتاور دحأ قيئوت مدع

 وأ لسرم هثيدح نأو «نيعباتلا

 الإ هلإ ال ) ؛لاق نم لضف يت ا

 مكاحلا نأ نايب ةينئاحلا ڼو ترم يتم موي يف (...

 رصتخم هنأ وأ أطخن وهو «(يشم) لدب (ةئم) .ظفلب هاور
 افإو هدحاو تقو يف اسيل نيتنملا ىلع لدي ام نايبو

 ضعب ىلع ديلا ىلإ ةراشإلاو ءءاسم ةئمو ًاحابص ةعم

 3 :نيرصاعلا

 يآ يف بیغرتلا) ١
 :(تابوتكملا

 يأ ثيدح اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 567 :...لضعم

 تاولصلا دعب راكذأو تا

 بهذ :اولاقف هللا لوسر اوتأ نيرحاهملا ءارقف نأ :ةريره
 «نوحبست)) :مه 2 هلوقو...العلا تاجردلاب روثدلا لهأ

 يرذنملا هركذ «((...ةالص لك ربد نودمحتو «نوربكتو
 ءانه ةثالثلل عقو 'أطخ ىلإ ةراشإلاو «ةدع تاياورب

 5 :لصألا يف ءاطخألا ضعب حيحصتو |

 دواد يبأ ةياورل ًاعبث .لصألا يف ةدايز ىلإ ةراشإلا س

 ا ۳ :قايسلا 5 ةمجسنم .ريغو ءدمحأ دنع تسيل

 ا "65

 يف ةفيعض .ةياوز يناثلا 'ء[ةفيعض] ثيداحأ (8)

 لي يبلا انهاؤسوأ اهنع هللا يضر ةمطافو يلع ةصق

 564 :ًامداح

 ةراشإلا' ةيشاحلا ينو .يلع ثيدح بيرغ حرش

 .ةفلاجملا نم اهيف ام عم ةياورلا هذه ةلع ىلإ

 يراخبلل ةياورلا هورع ىلع قيلعت ةيشاحلا يف

 :جيرختلاو وزعلا يف فلوملا لهاست ىلإ ةراشإلاو ءهريغو

 ` كهه

 هه

 «(ةليمخلا) ةملك يم يف ةدايز كاردتسا

 1oo :ءاطخألا ضعب حيحصتو

 ؛ةالص 'لك ربد يسركلا ةيآ ةءارق لضف يف ثيدح
 <85 :نسحلا يأ يردنملا خيشب فيرعت ةيشاحلا يفو

 , ىلإ ثيدحلا وزع يف يرذنملا دوصقم حيضوت

 درفم هل باتك هنأ نايبو «(قالصلا باتكر) ف نابح نبا

 795 :هريغو ينحانلا نظ امك ال ؛«حيحصلا)) هباتك نع

 لهاستو ؛ياربطلا دنع ةركنم ةدايز ىلإ ةزاشإلا د
 00 ا :هل ةثالثلا ديلقتو اهدانسإ هديوحتب فلؤملا

 يسركلا ةيآ أرق نمر :ثيدح

 ديلقتو :هدانسإ' نيسحتب يرذنملا لهاست ىلإ ةيشاحلا

 : ا ١ 565 :هل ةثالثلا

 يف ةراشإلا «م.:

 نم تاملك :فوقوملا رذ يبأ قلي لح“ تک

 .نهركذ

 "هال —

 :حصي ال هدانسإ نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا..

 اتطقس امقرأ نب "ديز كيدح يف نيتدايز كاردتسا

 ٠١۷ :(عمجملا) نمو لصألا نم
 ثسيل ةمامأ نأ كيدح يف ةدايز فذح ىلإ ةراشإلا

 يف ةدايز فذح ىلإ كاردتساو ءهيلإ وزعملا ردصملا يف
 ' هكبتو فلولا نم طقس ةلعل بزاع نب ةاربلا ثيدح

 1 ٠٥۷ :يمشيملا
 لك ربد عدی ا

 , 5817 :(...كركشو كركذ ىلع يعأ مهللا) : ة

 يف ىأر نم هلعفيو هلوقي اميف بيغرتل)
 1 , ۰ ' :(مركي ام همانم

 ىأر نمل ب يبلا هبحوت يف ثيداحأ (4) هتحت

 ف8 :(لفّتلا) و مّلُخا) نعمو .هركي ام همانم يف
 وأ قرأي نم نغوقي تاملك يف بيغرتلا) ل١“

 :(ليللا يف عزفي

 ٠ 0 اهنم «[ةحيحض] ثيداحأ (4) هتحت ل
 تاملكأ ذوعأ) :لقيلف مونلا يف مكدحأ عزف اذإرر :لوألا

 ٠٥۸ :تاياور ةدعب هركذ (.: هللا

 : ةدايز اهنم لوألا ؛[ةفيعض] ثيداحأ (4) و
 نب هللا دبع كيدح يف هيبأ نع بيعش نب ورمع لوق
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 ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو ««حيحصلار يف يذلا ررمع
 ٦۸ :...هدنع سيل صنلا نأل ((يئاستلا)) ردصم فذح

 8ے

 نب دلاح عزق يف عوضوملا ةمامأ يبأ ثيدح س

 ٠٥۹ :ليللاب اهاري ليواهأ نم ديلولا

 هبيصي قرأ نم هاوكش يف ديلولا نب دلاخ ثيدح

 ةياور ركذو أطح مطسوألا»ل هوزع نأ نايب .ليللاب

 1١۹ :ةديرب كيدح نمر هيف اد ةفيعنط

 ىلإ ةيدوألا نم نيطايشلا ردحت ةصق هيف ثيدح

 ليربج طوبهو «ههجو قرحيل مهدحأ هجوتو ؛هللا لوسر

 :...(...ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ) :كِلَو لوسرلا ملعيل

TI O4  

 ىلإ هتيب نم جرخ اذإ لوقي اميف بيغرتلا) - ٤

 :(امهلخد اذإو هريغو دجسملا
  [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هته

 «هتيب نم جرح اذإ لوقي اميف سنأ ثيدح س

 دجسملا لحد اذإ لوقي اميف ورمع نب هللا دبع ثيدحو

 1٦11 :(مدقلا هناطلسو..)) :هيفو

 :ثيدح اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (8) و

 كاردتسا (...ًارفس ديري هتيب نم جرخي ملسم نم امر

 ةيشاحلا يف قيلعتلاو «باتكلا خسن نم تطقس هيف ةدايز

 17١ :!يمئيهلا هعبتو هتاورل يرذنملا قيثوت ىلع

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو نيزرل هارع يناثلا ثيدحلا

 ف يراصنألا خيشلا ىلع درلاو ؛«ةفيعضلا» يف هحيرخت

 يرذنملا خيشل هزجوم ةمجرت ركذو .ثيدحلا هتيوقت

 1٦١ :نسحلا يبأ ظفاحلا

 ةيشاحلا يتو ًاضيأ نيزرل هازع ثلاثلا ثيدحلا

 يلا ةيهاولا ثيداحألا نم هلبق يذلاو هنأ ىلإ ةراشإلا

 ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإلاو « نيزر باتك يق تدرو

 55037 :!هنيسحتي

 اهيلإ راشأ ثيدحلا يف ةمحقم ةظفل فذح ل

 555 :!ةثالثلا اهفذحي ملو يجانلا

 ىلع نماض مهلك ةثالثإ) :ةمامأ يبأ ثيدح

 ۳ — ۲ هللا

 ةموسو هل تلصح نم هلوقي اميف بيغرتلا) ©

 :(اهريغو ةالصلا يف

 ناثيدح اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ (3) هتحت

 نم :هلاسي تح هجردتسيف ناطيشلا هيتأي نم هلوقي اميف
 1۹۳ :؟هللا قلع

 «نافع نب نامثع نع [فيعض] دحاو ثيدح و

 ةيشاحلا يفو «يرذنملا هداتسإ نسح ءهيف ةدايز كاردتساو

 :ةرصاق هدهاوش نأو «هتاور دحأ فيعضت ىلإ ةراشإلا
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 ًاقيش هسفن يف دجو نم يف سابع نبا ثيدح

 رهاظلاو رخآلاو لوألا وهإ# أرقي نأ كش نم
 +34 :6...نطابلاو

 هيلع سبلي نميف صاعلا نب نامثع ثيدح

 5514 'هتالص ناطيشلا

 :(رافغتسالا يف بيغرتلا) - ١
 يبأ ثيدح لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (8) هتحت

 ؛(...تيقاع نم الإ بنذم مكلك...») :ليوطلا رذ

 ىلإ يرذنملا ةراشإ نأو «هتلع ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا
 55 :...اهلحم يف تسيل هتاور دحأ فعض

 ةعس يف اهنم ةعبرأ «[ةحيحص] ثيداحأ (ة)و
 <38 :هنورفغتسي اوماد ام هدابعل لحو زع هللا ةرفغم

 هدانسإ ححص «((...رافغتسالا مزل نم)) :ثيدح س

 ًايوار هيف نإف ؛هل يبهذلا بقعت ىلإ ةراشإلاو «مكاحلا

 هيفو مكاحلا هححص هدعب يذلا ثيدحلا اذكو .ًالوهجج

 1 11٥ :!كورتم

 نيتعكر يلصيو أضوتيف بنذي دبعلا يف ثيدح
 555 :هل رفغيف هللا رفغتسيو

 الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسأ) :لوقي نميف ثيدح

 555 :...هل رفغيف (...وه

 اذه نيب ةالثلا طلح نايبو ءدهاوشلاب هتيوقت
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 :!نيسحتلاب امه ولمشف «حيحاص وهو هدعب :يذلاو ثيدحلا

11 : 

 مل ةدنس يف نوتدايز كاردتساو «رباج ثيدح

 مسا يف فالتخالا ىلإ ةراشإلاو «ةئالثلا امهكردتسي

 1٩۷ :(هللا ديبع) مأ (هللا دبع) وه له هيوار

 نب هللا ديبع)ب ةئالثلا هلعأ امنيب ءاربلا رثأ ةيوقت

 يف'هعبات كلذ عمو ءةقيثوت ىلع ظافحلا عباتت مغر (ىسوم
 ۰ 1Y :تاقثلا نم عمج ثيدحلا اذه

 :باوبأ (۷) هتحتو .ءاعدلا باتك 1

 يف ءاج امو اعلا ةرثك يف بيغرتلا) ب ١

 :(هلضف

 ثيدح اهنم .[احيجص] ًائيدح )١5( تحت أ

 :هيفو «...ملظلا تمرح ينإ يدابع اير» :يسدقلا رذ يبأ

 يف اوماق مكنجو مكسنإو مكرحآو مكلوأ نأ ول...ر)

 مهنم ناسنإ لك, تيطغأف ينولأسف دحاو ديعص

 274 :..يدنع امم كلذ صقن «هتلاسم

 يذمرتلا ةياور فعض ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 نع بشوح: نب رهنش نعا ثيدحلا اذهل هبحام نياو
 ةثالثلا ريدصت همهوأ ام نايبو ءهنع' منغ نب نمحرلا دبع

 11۸ :!رهش :ةياور نم .. .حيحص :مهلوقب ثيدحلل

 555: :ةريره يبأ ثيدح يف طقس كاردتسا

 1۷١ ل 559 :ءاعدلا لضف يف ثيداحأ

 نأ امإ ءاعدلا نأ' امهعومجمب ديفي ناثيدح

 هنع فرصي وأ ةرخآلا يف هبحاضل رخدي وأ باجتسي

 11٩ ۷١ :هلغم ءوسلا نم

 موي < نمؤملاب هللا : وعدي»

 مل هنأ نايب ةيشاحلا يفو ءمكاحلل هازع :((...ةمايقلا

 :رباج ثيدح ہہ

 «((...ءاعدلا يف ازجعت الرز :هدعب ثيدحلاو. .هححصي

 07+ :هحيحصت لقنو مكاحلل ًاضيأ هازع

 دنع فرحت ًايوار هيف نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ن

 نايبو نابخ نبا هيف مهو :يبهذلا هفرعي ملو مكاحلا

 : ۷١ :هيف بارصلا

 ةيبئاحلا فو يکاحلا هححص ةريره يأ ثيدح س

 ' هيفو . يلع ثيدح نم «كردتسملا» يت هنأ ىلإ ةراشإلا
 1۷١ :!ةثالثلا هتسح كلذ عمو «باذك

 ««...ءاعدلا باي مكنم هل حتف نمرر :ثيدح ل

 حيحصتو يذمرتلا فيعضت لقنو هفعض ىلإ يرذتملا راشأ

 1۷1 :«حيحضلاو) يف رخآلا هرطش نأ نايبر ؛هل مكاحلا
 الإ ءاضقلأ وأ ردقلا دري ال هنأ يف نائيدح

 . كيدحلا ف ةركنم ةدايز ىلإ ةراشإلاو «.. ءاعدلا

 ٠۷۲١ :!ةدايزلاب هتيسحتب ةئالثلا ةلفغو «لوألا

 ««...ردق نم رذح يغي الرر :ثيدح ا [امهنيبو]

 نعم هتجتؤاهفعض ىلع عمجأ نم هيفو مكاحلا هح حص

 ١ 3 1۷۲ :(ناحلتعي)

 «(...هلضف نم هللا اولسرر :دوعسم نبا ثيدح

 < .ریبج نی ميكحا فيد نم اضيأ هتياورل يرذنملا راشأ

 هثيدح نأ نايب ةيشاحلا فو ءحصأ نوكي نأ ححرو

 1۷۲ :ًادج يعض وهف ًاقعض دشأ

 ' :ظوفحلا نأ نايبز ««ةذابعلا خم ءاعدلارر :كيذلح

 ْ 1۷۲ :(ةدايعلا وه...

 ءءاعدلا , اهب 4 حيفشي تاملك يف بيغزتلا) ۲

 | :(مظعألا هللا مسا يف ءاج ام ضعبو

 لقن اهنم !لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ هر هتمت
 اذه نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يتو هل يذمرتلا نيسحت

 , 3308 ::..يذمزتلا خسن ضعب يل تباث ريغ نيسحتلا

 هللا مسا يف اهنم ةثالث ء[ةحيحص] ثيداحأ (ه)و
 اهتم يناثلا يف ةثالثلل عقو ام نايب ةيشاحلا يقو « ءمظعألا

 ۷۳ :ةلفغلاو طلخلا نم

 . يو تاق م مفر هتارر نع لاق :عوطفم :رثأ
 لجرلا الإ الاق امك هنأو «يمثيهلا هقفاو هنأ نايب ةيشاحلا

 هيلع مالكلاو. ..لئاقلا

 1۷٤ :نعملا

 تاملكلا ءال 'اعد نمر :ةيواعم ثيدح س

 را ءيشيلا .ê يرذنملا هدانسإ نسح ۰ .سمخلا

 يف تاملك حيخصت ىلإ ةراشإلاو
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 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ٍفو...سلدمو «فيعض امهدانسإ

 ٠۷4 :ةثالثلا اهدلقو ؛امهلهاست وأ امهماهوأ نم هنأ

 كمساب كلأسأ نإ مهللا) :ةشئاع ثيدح

 هيف نأ نايب ةيشاحلا قو «هجام نبال هازع «...رهاطلا

 ٩۷١ # 514 :دحأ هقئوي مل .الوهحم

 ٩۷١ :ءاعدلا بدأ يف ديبع نب ةلاضف ثيدح س

 «كونلا يذ ةوعد يف صاقو يبأ نب دعس ثيدح

 نم تفذح مكاحلا دنع ةدايز ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو

 ثيدحلا اونسح ةئالثلا نأو ««فيعضلا» ىلإ (حيحصلا»

 1Yo :ًاكورتم ًايوار اهدانسإ ف نأ عم هلمجم,

 ربدو .دوجسلا يف ءاعدلا يف بيغرتلا)

 :(ريخألا ليللا فوجو «تاولصلا
 راثكإلا ىلع ثحلاو « كلذ يف ثيداحأ )٤( هتحت

 1۷١ ل 51/8 : عضاوملا كلت ين ءاعدلا نم

 هدانسإ فعض ىلإ يرذنملا راشأ عبارلا ثيدحلا

 50/5 :هيف ةثالثلا ضقانت نايبو «هدهاوشل هنتم نسحو

 توعد :هلوقو ةباجإلا ءاطبتسا نم بيهرتلا) 4
 :(يف بجتسي ملف

 مل ام رينج لازي ال دبعلا نأو كلذ يف نائيدخ هتحت

 1۷٦ :لجعتسي

 ءامسلا ىلإ هسأر يلصملا عفر نم بيهرتلا) س ه
 :(لفاغ وهو ناسنإلا وعدي نأو ءاعدلا تقو

 كلذ يف [ةحيحص] ثيداحأ ثالث هتحت

 :ورمسع نب هللا دبع نع «[فيعض] دحاو ثيدحو

 ةيشاحلا يفو «يرذنملا هدانسإ نسح ««(...ةيعوأ بولقلا»)

 دمحأ خيشلا هححصو ءاضيأ يمئيطا هنسح هنأ نايب

 ين اهلجأل ركذ دهاش اهل هنم ةلمج ىلإ ةراشإلاو ءركاش

 ۷۷ :ًاضيأ «(حيحصلا»

 هسفن ىلع ناسنإلا ءاعد نم بيهرتلاا ب 5

 :(هلامو همدارعو هدلوو

 ةيشاحلا ينو «كلذ يف [ناحيحص] ناثيدح هتحت ب

 تافو .هل قايسلا نأ عم ءملسم دنع تسيل ةدايز نایب

 1۷۷ :ةثالثلاو يحاتلا اذه

 :كلذ يف ميكح مأ نع [فيعض] دحاو ثيدحو

1۷۷ 

 ( ل يبلا ىلع ةالصلا راثكإ يف بيغرتلا) ۷

 :(ًامئاد ًاريثك قلي هركذ دنع اهكرت نم بيهرتلاو
 نأ يف ناثيدح اهنم ؛[ًاحيحص] ائيدح (۲۹) هتحت س

 ينو ءرشع هيلع هللا ىلص ةرم لي ينلا ىلع ىلص نم
 لوألا ثيدحلا يظفل دحأ وزعب فلؤملا مهو نايب ةيشاحلا

 :هريغو يحانلا اذه نع لفغو «نابح نبال وهو «يذمرتلل
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 ةياور اهنم لوألا .[ًافيعض] ًاثيدح (4١)و
 :اهتلع ىلإ ةراشإلاو حيحصلا سنأ ثيدح يف ةفيعض
۷۸ 

 و هدوجس يف فوع نب نمحرلا دبع ثيدح

 نم هيلع ىلص نم رجأ نم هاطعأ ام ىلع هلل ًاركش ًاليوط
 نو 1۷۸ :ک هتم

 راشأ ««...ةرم يلع ىلص نمور :ءاربلا ثيدح

 :هلوقب هردص كلذ عمو .هتاور دحأ ةلاهح ىلإ يرذنملا

 ةثالثلا لهج ىلإ ةراشإلارءةركنم ةلمج هيفو «نعر»

 1۷۹ :هيف مهضقانتو

 ام .لشم اولوقف نذوملا متعمس اذإرر :ثيدح
 1۷۹ :((...يلع اولص مث «لوقي

 يف هعبت نمو يرذنملا ىلع درلا ةيشاحلا ف

 عم وهف لَك يبلا ىلع ةالصلا ين ورمع نبا رثأل هنيسحت
 1۸۰ :ركنم هفقو

 يبنلا ىلع ةالصلا نم راثكإلا يف سنأ ثيدح س

 1۸۰ :ةعمجلا مري لل

 يف عقو أطخ حيحصتو «ةمامأ يبأ ثيدح ةيوقت

 ٠۸١ :لصألا شماه ىلع كلذ ىلإ ةراشإلا عم لصألا

 يتغلب «يلع ىلص نمر :سنأ ثيدح ل
 يرذنملا ىلع درلا ةيشاحلا يفو «فيعض ««...هتالص

 1۸1 : ةراكن هيفو ظفحلا ءيس نم هيفو «هتيوقتل

 غما/ ١



 ىح هحور لب يبلا ىلع دري هللا نأ يف ثيدلبحأ

 هربق ىلع لكوأ هللا نأو «مالسلا هيلع ملس نم ىلغ درب

 A۲۸۱ : هيلع ىلص نم ةالص هغلبي اكلم كَ

 :e ينل :هلوقو بعك نب يبأ ثيدح

 هيف طقس كاردتساو ؟قالص نم كل لعجأ مكف تالل

 ةياورلا هديوحت 5 يرذنلا بقعتو . .كاذ هلوق نعم نايبو

 نسح دحاو وار ىلع امهرادمو يلوألا نود ةينانلا

 1 25 :!ثيدخلا

 ينلا ىلع ةالضلا نم راثكإلا يف ثيدإحأ ةثالث

 ثيدح يف لصألا يف طقس كاردتساو «ةعمحلا موي كي

 ۰ 1۸۲ : ءادردلا يبأ

 یری قبح تمي مل ..يلع: یلص نمإر :ٹيدح س

 هركدتساو «ةقثب شيل نمو «فيعض هيف «((ةنحبا يف هدعقم

 1۸۴ : ملعلا لهأ ضعب

 موي لک يلع يلص نم ..رپ :لهاك يبأ ثيدح
 يف يناربطللو مصاع يب نبال هازع ««...تارم ثالث

 . أطخ نايب ةيشاحلا ينو «هنم ةلمج لقنو «ليوط ثيدح

 امنإو ء ثيدحلا اذه يف ياريطلل ةلمعإلا هوزع يف فلوملا

 اذه يف ملكت نم ضعب ركذو ءرخآ ثيدح يف يه
 ش "م19 :ثيدحلا

 لقت فلولا جيرخت ف طع ىلإ ةيشاخلا يف ةراشإلا

 «ثيدحلا نيسحت يف هريغو فلؤملا أطخ نايبو «يحانلا نع

 ش 1۸۳ :هوزع يف مهريضقت كلذكو

 ان ا ج

 ٦۸٥ ٠ :طلغع

 ف ی وری ی ی یک
 .هيف ةدايزلا هذه كاردتساو ء[دمحم لآو] ك دمحم ىلع

 486 :!ةثالثلا اهكردتسي ملو

 ا علا يدك

 :هلوقو ربنملا تابتع يبنلا يقر يف ثيداحأ ةئالث

 يل ضرع ليربج : نإر» :هنوق مث «تارم ثالث (نيمآ)
 .كيلع لصي ملف هدنع تركذ نم دعب :هيفو...:لاقفا

 ۸۷ :ةنلا قيرط

 1 ٦۸٩ ٩۸٦ :(نیمآ) :تلقف

 كاردتلاو هارد حطو «سابع نبا ثيدح

 همك :ةدايز

 3485 :راصتحاب مهوحت ةريره يبأ ثيدح

 ئطع لَو يبلا ىلع ةالصلا يسن نميف ناثيدح

 ملف دلع تركذ نم ليخبلا» نأ يف ناثيدح

 ةدروأ لوألا ثيدحلا نأ نايب ةيشاحلا ينو ««يلع لصي

 هدنس يآ داز يئذمرتلا نأ ىلإ ًاريشم نيسحلا نع يرذتلا
 ٠ 1۸4 14۷-1 :ححارلا هنأو ءبلاط يبأ نب يلع

 نم ياي امو مإلقت ام يرذنلا ظفاحلا ضارعتسا

 ا 1۸۸ :ءاعدلإو ركذلا يف ةقرفتم باوبأ نم باتكلا اذه

 . :ًاباب )۲٥( هتحتو ءاهريغو عويبلا باتك س

 :(ةريغو .عيبلاب باستكالا يف بيغرتلا) ١
 ىلع ف ء[ةحيحص] ثيداحأ 0 هتحت

 لاسي نأ نم هل ريع كلذو بدي لمع نش ءرملا لكأي نأ
 ١ 1۹۰ ل 1۸۸ :هوعنم مأ هوطعأ ساتلا

 ثيدخا اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ )و
 ٍةيشاحلا ينو «((...عبو بطتحاف بهذار) :هلوق هيفو سنأ

 أ 1۸٩ :هييرغ حرش
 اور يذلا لجرلا

 ناك نإرر : ي .لوسرلا لوقو «هطاشنو هدلج نم

 :«...هللا ليبس, يف وهف ًاراغص هدلو ىلع ىعسي جرخ
14۰ 

 يف ةرحع نب بعك ثيدح س

 ل نم ًالاك ىسمأ نم)) :ةشئاع ثيدح

 ؛سابغ نبا ثيدح نم يناهبصأللو « يناريطلل هازع
 نع اھ بلک نأ نایب ةيشاخلا ينو ءامهتيي قيرفتلا ًاهوم

 ۰ 1۹۰ :!سابع نيا

 هريغو و اقزرلا بلط يف روكبلا يف بيغرتلا) س ۲

 1 وم :(ةحبصلا مون يف ءاج امو

 ةعادو: نب رخص نع حيحص دحاو ثيدح هتحت

 ١ يوارلا ةمجرتو (اهروكب يف ّيمأل كراب مهللا») :يدماغلا
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 ٠ 1٩ :(ديدح نب ةرامع) رخص نع

 يف اوركابر) :اهنم لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (4)و س
 ةراشإلاو «(اوركاب) نعم ةيشاحلا يفو ؛(...قزرلا بلط

 591 :ثيدحلا صن يف أطخ حيحصت ىلإ

 فلوملا مهو نايب ««قزرلا عنمت ةحيصلا)) :ثيدح س

 791 :هيف أطح حيحصتو «دمحأل هوزع ف

 «((...كير قزر يدهشا يموق !ةيئب ايرر :ثيدح ل .

 يلع نع هتياور ركذو «ةمطاف نع يقهيبلا ةياورب هركذ
 رهو هار اوات اذا ناي ديالا قو يآ

 اهقيعضتو امهنيب قيرفتلاب ةثالكا لهج“ نايبو «عوضوم
 «هدعب يذلا يلع ثيدح فعض ىلإ ةراشإلاو...طقف

 591 :هيف طخ حيحصتو

 قاوسألا يف ىلاعت هللا ركذ يف بيغرتلا)

 :(ةلفغلا نطاومو

 ؛قوسلا لوحد ءاعد يف [ناحيحص] ناثيدح هتحت

 ٩۹۴ :(...هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال)

 لازت الر :امهنم يناثلا « [ةفيعضإ ثيداحأ (5)و

 نایب ةيشاحلا يفو ءًالسرم يقهيبلل هازع «...ًاتاق ًايلصم

 ةثالثلا ملاعت ىلإ ةراشإلاو ءلسرم ال لضعم هنأو «هتلع

 3937 :سلدع هلاللعإب

 يف هللا ركاذور» :ًاغالب كلام ثيدح

 راد مامإ سنأ نبا هتأ نايب ةيشاحلا فو ««...نيلفاغلا

 عم هتحتو...هنع ةئالثلا ةلفغ ىلإ ةراشإلاو «ةرجملا

 1۹۲۳ :(محعألا) و (حيصفلا)

 ىلوألا يقهيبلا ةياور دنس يف ةدايز كاردتسا

 ةياورلا يف كورتم وار ىلإ ةراشإلاو « قباسلا ثيدحلل

 ١ 1۹۳ :هدنع ةيناثلا

 ةيشاحلا يفر «هدانسإ ىوق دوعسم نبا' ثيدح

 ٠۹۳ :ًالوهجم هيف نأ ىلإ ةراشإلا

 نم تطقس «ةمصع ثيدح يف ةدايز كاردتسا

 ٦۹۳ :لصألا

 قزرلا بلط يف .داصتقالا يف بيغرتلا) ل ٤

 :(لاملا بحو صرحخلا مذ يف ءاج امو هيف لامجإلاو

 :ثيدح اهنم « [ ًاحيحص] ًاثيدح )۲١( هتحت

 «(ةوبنلا نم ًاعزج نيرشعو ةعبرأ نم ءزح داصتقالاو..))

 كلام ةياور نم لصألا يف ةفيعض ةدايز ىلإ ةراشإلاو
 597 :دواد يبأو

 رمألاو قزرلا ءاطبتسا نع يهنلا يف ثيداحأ

 ٠۹4 :بلطلا يف لامجإلاب

 هبلطي امك دبعلا بلطي قزرلا نأ يف ثيداحأ

 5و4 :هلحأ

 هححص اهنم.يناثلا [ًافيعض] ًايدح )0١( و

 ٦۹٥ :عطقنم هنأ نايب ةيشاحلا يقو مكاحلا

 ««...كنأ نظت ءيش يف نلجعت الر :ثيدح

 :ًاكورتم هيف نأ ىلإ ةراشإلاو «هيف تادايز كاردتساو

11 

 هازع «(...حابص نم هللا قل امر :ثيدح ل

 :هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو هدانسإ نيلو ياربطلل

3545 

 ًاطخ بيوصت «((...قزرلا یت اسفانت الد) :ثيدح

 :ةلاهج هدانسإ يف نأ نايبو ءهيلإ وزعملا ردصملا يف عقو
59 : 

 ًاقفنم طعأ مهللا...رر :هيفو ءادردلا بأ ثيدح

 ٩۹٩ 1. ..ًافلخ

 ةيشاحلا يفو ««...يفخلا ركذلا ريخرر :ثيدح
 795 :نييوارب هل يحانلا لالعإ ىلإ ةراشإلا

 ةيشاحلا يفو «(...هللا ىلإ عطقنا نمر :ثيدح

 395 :هوزع يف ينرذنملا ريصقت ىلإ ةراشإلا

 «م. .همدسو هتمه ايندلا تناك نمرر :سنأ ثيدح

 حرشو !تباث نب ديز نع هيف وهو «نابخ نبال هازع

 395 :هييرغ

 :هانعم يف امو لاملا ىلع صرحلا مذ يف ثيداحأ

7 4۷ 

 :ثكيدح ل يم هللا طخسب دحأ نيضرت ال

١ 



 1۹۸ :عوضوم

 ملو .يراخبلل ا ظافلأب ثيداحأ ةعبرأ

 :(...ىغتبال لام نم نايداو مدآ نبال ناك ولرر :امهريغو

 هقو 4

 راشأ «((...جذب هناک مدآ نباب. ءاجيرر :ثيدح

 ىلإ ةراشإلاو «(جذبلا) نعم هتحتو «هفعض ىلإ يرذنملا

 : 1۹٩ :..هطبض يف هقط

 هده لكألاو لالخلا بلط يف بيغرتلا)  ه

 رنو هسبلو هلكأو مارحلا باستكا .نم بيهرتلاو
 : :(كلذ

 يبأ ثيدح اهنم ء[ًاحبحس] ًائيدح (14) هتحت

 :ًابيط الإ: لبقي ال بيط هللا ناور :ةريره
 بلط» :اهنم لوألا «[ًافيعض] ًائيدح ١( ةو

 .بحاو لالحلا

 ةلعو هتلع ىلإ .ةراشإلاو «ةثالثلا امهدلقو يمثيملا هعبت

TNA 

 ..( هنأ نايبو ةيشاحلا فو هدانسإ نسح

 , ۷٠١ 599 :هدعب يذلا ثيدحلا

 هازع «4(:..ةنس يف لمعو ًابيط لکا نمر :ثيدح

 اذه نأ .نايب ةيشاحلا ينو «هيلع همكح لقنو يذمرتلل

 .iV :...يذمرتلا ىلع طخ مكحلا

 الف كيف نك اذإ' عبرأ» ةورمنع نبا .ثيدح

 ۷٠٠١ :جيحَض وهو هدانسإ يرذنملا نسح «((...كيلع

 حيبحصت ؛((...هبسك باط نمل يبوط)») :ثيدح س

 ىلع قيلعتلل باتكلا يف رح ناكم ىلإ ةلاحإو «هيف أطخ

 ۷٠٠١ :هتاورل فلوملا قيئوت

 كاردتسا ؛(..كمجطم بطأ ادعس اير) :ثيدح س |

 فلؤملا ًأطح ىلإ ةراشإلاو س ةركنم يهو هيف ةدايز

 «يريغصلا» يف ناربطلل ثيدحلا امهوزع يف يمشيهلا هعبتو

 ۷١١ :ديذش فعض هدانسإ فو ؛(طسوألار» يف وه اغإو

 دوج :4...ًابارت مكدحأ ذحای نالرر :ثيدح س

 نأ ىلإ ةراشإلاو ءقاحسإ نبا ةنعنع هيفو يرذنملا هدانسإ

 اراك وللا :(حيحصلا» ةصح نم لوألا هرطش

 هوجو يف مارحلا لاملا فرص نأ يف ثيداحأ

 : ۷٠۲ :ًالابو الإ هبحاص ديزي ال ريخلا

 2 منسق هللا نارر :دوعسم نبا ثيدح ل

 سيل هنأ نايبو هنيسحت ىلإ فلوملا راشأ :(...مكقالخأ

 هيفو (حیحص لوألا هفرط نأ ىلإ ةراشإلاو «كلذك

 701 :ةئسح يهف ئرخأ قيرط نم تيور ةلمج
 :عابحلا قح هللا نم اويحتسا)) :ثيدح ةيوقت

Yr ' : 

 ش فلؤملا راشأ «:

 هيف نيتلمج ىلإ

 .ةولح ةرضح ايندلار) :ثيدح

 ةيشاحلا يف ةراشإلاو هدانسإ فعض ىلإ
 ۷۰۳ :نيتعبات

 3 تبن محل ةنحلا لحدي ال هنأ" يف ثيداحأ

 Vet مارح

 امو تاهبشلا كرتو عرولا يف بيغرتلا) ل 5

 :(رودصلا يف كوي
 :[احيحص] ًائيدح (11) هتحت س

 ةملك يف فلوملل يحانلا ةطخت ناب ةشاجلا یف

 . 7١ :!أطخلا هجو يل رهظي ملو :(كرحجي)
 مارحخلاو نيب لالحلا» :ريشب نب نامعنلا ثيدح

 مالكلا ةيشاحلا يفو «تاياور ةدعب فلؤملا هركذ ««...نيب

 ۷٠٤ !يذمرتلا ةياور ىلع

 V.o :يناربطلا ةياور بيرغ حرش

 سفن يف مثإلاو ريلل يوبنلا سايقملا يف ثيداحأ

 ا ةملك حرش يف فلوملا يجانلا بقعت

000 

 :كلذ يف [ةفيعض] ثيداحأ (ه)و ل

 مو ««وهيشلا دنع فقي يذلا عرولا» :ثيدح

 رخآلاو لرهحب امهدحأ ءنييوار هيف نأ نايب ةيشاحلا

 مسا فرحتو «ثيدحلا وزع يف يرذنملا ريصقتو «باذك

Cek: هیف وار: , 

 5 ا

 ثيدح لل نوكي نأ دبعلا غلبي اال
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 نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو .مكاحلا هححص «((...نيقعملا

 9 :ًالوهجب هيف

 ءارشلاو عيبلا يف ةحامسلا يف بيغرتلا) ل ۷

 ,(عءاضقلاو يضاقتلا نسحو

 ًادبع هللا محرز :ثيدح اهنم ءاقيدح (13) همت س

 ۷۰۷ :هانعم يف ىرخأ ثيداحأو ((...عاب اذإ ًاحمس

 «هتاور قثو اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ )٣( ن
 هنسحو «يمثيهلا هيلع هعبت شحاف مهو اذه نأ .نايبو

 ۷١۸ :ةئالعلا

 نسح مهنم نإو الأ)) :هيقو ديعس يبأ ثيدح ل

 ةيشاحلا يو ءهل هنيسحت لقنو يذمرتلل هازع «((.. .ءاضقلا

 ةثالثلا نأ ىلإ ةراشإلاو «(هريغل نسح) هنأ نعي هنأ نايب

 ۷۰۹ :!...يتأي اميف هريغلو ءانه هونسح

 «(...ناطلس هل نيدلا بحاص نإ !همرر :ثيدح

 نيب اوطلخ ةئالثلا نأو «ةيشاحلا يف هتلع ىلإ ةراشإلاو

 ٠٠١ :اهرفعضف (حبحصلا») يف يلا ةياورلا نيبو ءاذه

 9٠١ :هنم لضفأب هفلستسا امدر يف ثيداحأ

 :(مدانلا ةلاقإ يف بيغرتلا) س ۸

 كلذ لعف نم نأ يف «[ناحيحص] نائيدح هتحت

 ٠7١٠١ :ةمايقلا موي هترثع هللا لاقأ

 وهو «ةريره يبأ نع [ركنم] دحاو ثيدح و

 نأ نايبو «(حيحصلا» يف يذلا هئيدح يف ةركنم ةياور

 , 7٠١ :اطخ دواد يبأ ليسارمل هوزع

 :(نزولاو ليكلا سخب نم بيهرتلا) ٩

 مكاحلا هححص لوألا «[نافيعض] ناثيدح هتحت

 ةفوقوم ةفيعض ةياور يناثلاو !ًاكورتم هيف نأ فلوملا ركذو

 ««حيحصلا») يف يذلا رمع نبا ثيدح يف سابع نبا ىلع
 :ًالضغم نكي مل نإ عطقنم هنأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو
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 نبا ثيدح اهنم «[ةحيحص] ثيداحأ )٤( و

 م وور :هيفو «(...نمي مديلتبا اذإ لاصحخ سم ...رر :رمع
 يفو «(...نينسلاب اوذحأ الإ ءناريملاو لايكملا اوصقني

 ۷١١ :(اوريختي) نعم نايب ةيشاحلا

 رفكي هللا ليبس يف لعقلا :دوعسم نبا ثيدح

 فيعض ًافوقوم نسح هنأ نايب...ةنامألا الإ اهلك بونذلا

 لهح ىلإ ةراشإلاو يرذنملا راشأ كلذ ىلإو ءاعوفرم
 ۷١۲ :هفيعضتب ةثالعلا

 يف بيغرعلاو ءشغلا نه بيهرتلا) - ٠

 :(هريغو عيبلا يف ةحيصنلا

 :[ًاحيحص] ًاثيدح (917) هتحت

 سيلف شغ نمرر : ب هلوق يف ةفلتخم ثيداحأ
 ۷١۳ ۷۱۲ :عبارلا ثيدحلا يف أطخ حيحصتو «انم

 :ثيدح اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (8) و

 ؛هتاور فلؤملا قثو ««مهنم سيلف نيملسملا شغ نم))

 :ةراكن نتملا فو «ةنعنع هيفو «عطقنم هنأ نايب ةيشاحلا يفو

 فلو

 ةيشاحلا فو «يرذنملا هدانضإ ىوق «ةريره يبأ رثأ

 ۷۱٤ 11 :!هقلي مل ةريره يبأ نع ةياور نأ نايب

 يف رمخلا عيبي ناک ًالحر نأ)) :ةريره يبأ ثيدح

 «هيف سیلو «ريبكلا» يف ناربطلل فلؤملا هازع «((...ةنيفس

 هوفعضو ؛طقف يقهيبلل ةثالثلا هازعو «(عمحجملا» يف الو

 ١ 4 :يقهيبلل ىرحأ ةياور ركذو

 «حيحصلا» ةريره يبأ ثيدح يف ةركنم ةياور

 71١14 :(لقدلا)ئعم ةيشاحلا فو

 55 :عيبلا يف بيعلا متك مرحت يف نائيدح
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 عقسألا نب ةلثاو ثيدح يف ًادج ةفيعض ةياور س

 هنأ يرذنملا ركذو «هبيرغ حرش ةيشاحلا قو ؛(حيحصلا»

 715 :هفرعأ لو هاضيأ ىسوم يبأ ثيدح نم يور

 ضعبل مهضعب نونموملاا) :عوضوم ثيدح

 ٠/١5 :بذكي نم هيف «((...ةحصن

 ةيشاحلا يقو :(ةحيصنلا نيدلا نإرر :ثيدح

 ۷٠١ :ثيدحلل ريثألا نبا ريسفت

 ةياور هنأ نايبو «(ةحيصنلا نيدلا سأر)) :ثيدح
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 :«حيحصلا» يف يذلا يرادلا مي ثيدج يف ةركنم
”7 

 1 ۷٠٦ :كلذ يف اا

 هازع :((...نيملسملا رمأب متهي ال نم)) :ثيدح س

 هيفو ؛(ريغصلا) ون (طسوألا» يف وهو ءًاقلطم ياربطلل

 Y1 :هوبأو وه فيعض وار

 :نراكتحالا نم بیھرتلا) ١
 وهف ركتحا نم» ؛[حيحص] دحاو ثيدح هتحت س

 يناثلاو ءدواد يبأو: ملسمل لوألا نيظفلب هركذ «((ئطاخ

 ظفللا نم (اماغط)' ةدايز فذحو .هجام نباو يذمرتلل

 يناثلا ظفللا نأ نايبو !ةثالثلا اهتبثأو محقم هنأل لوألا '

 1 VY الا5 :ًاضيأ دواد وبأو ملسم هاور :

 ۷۱۷ :ثيدحلا نعم نايب ةيشاحلا فو

 :ثيدح اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (ة)و

 ضعب يرذنملا دوج :((...ةليل نيعيرأ ًاماعط ركتحا نم»

 م رار ىلع اهلك اهرادم نأ نإيب ةيشاحلا يفو «هديناسأ

 ۷۱۷ :ةعامج اهفرعي ملو «ثيدحلا ةلع وهو «فرعي '

 ىلع ركتحا نمر :باطخلا نب رمع ثيدح
 هتاور نع لاقو أ هداتسإ دوج :(...مهماعط نيملسملا

 ريغ ًايوار مهيف : نأ نايب ةيشاحلا فو «تاقث مهفإ

 ١ ۷۹۷ :...فورعم :

 لهأ مه“ . نئادلل لهأرر :ةمامأ يأ ثيدح ل

 هقفل نيزر نأ نايب ةيشاحلا يفو «نيزرل هازع «((...سبحلا

 «عوضوم رخآلاوأ «ملظم' فيعض اهدحأ نيفيدح نم
 يناربطلل ثيدحلا مهوزع يف ةثالثلا لهج ىلإ ةراشإلاو

 1 1 711 :(سبحلا) ێعمو

 ةلتقو نوركاحلا :رشحير) :ةريره يبأ ثيدح

 نأ تايب ةيشاحلا يو .ًاضيأ نيزرل هازع «(...سفنألا

 نأو «طقف ' هنم لوألا رطشلاب وه روكذملا ثيدحلا

 ثيدحو ةريره يأ ثيدح نم .نيزر هقفل امنأك ثيدحلا'

 ۷۱۸ :هدعب يذلا راسي نب لقعم

 :رکنم احلا ةكمب ماعطلا راكتحارر :ثيدح
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 0... يلغي نأ ديري ةركح ركتحا نم)) :ثيدح ل

 ۷۱۹ :(يليسغلا) هيوار مسا يف جيحصتو

 نم مهبيهرتو «قدصلا يف راجتلا بيغرت) - ١

 :(نيقداص اوناك نإو فلحلاو بذكلا

 ٠ ثيداجأ م) و [ًاحيحص] ًايدح(ا 4) هت
 «تاعوضوملا ىور وار هيف اهنم لوألا

 مل ام زايخلاب ' ناعيبلا» :ثيدح اهنم [ةحيحصلاو]
 نيميلا): . ةلمج ..نأ نايب ةيشاحلا يف «((..اقرفتي

 رخآ ثيدح يف امنإو «ثيدحلا اذه يف تسيل(ةرجافلا

 ء[ةفيعض]

 ۷۲١ ۷۱۹ :...يأي

 :ىقتا نم الإ ءزاجفلا مه راجتلا نأ يف ثيداحأ

YY. 

 عوفرم ««مدن وأ ثنح فلحلا اغإرر :ثيدح

 ةثالثلا لالعإ ىلإ. ةراشإلاو. «فوقوم طراز « رکنم
 ۷۲۰ :ًاضی ضيأ عاطقنالاب هل

 فلحاب ؛هتعلس قفنملا رجاتلا مذ يف ثيداحأ ل

 ۷۲١ :بذاكلا

 لل ةراشإلاو «(وهزم) نعم هتحتو «ةمصع ثيدح

 ۷۲۱ :هنع غي ام (حيحصلا» يف نأ

 نيكيرشلا دحأ ةنايخ نم بيهرتلا) ل ۳

 : :(رخآلا

 اهلك يهو ؛ةسمخ لصألا يف بابلا اذه ثيداحأ

 ثلاث. انأ..رد :ثيدح لوألا .«فيعضلا) ةصح نم

 لقنو' مكاحلاو دواد يبأل هازع ««...نيكيرشلا

 در. ةيشاحلا ينو ءاضيأ يطقرإدلا ظفلب هركذو «هحيحصت

 يلفت لإ ةراشإلاو ءًابارطضاو ةلاهج هيف مكاحلا .حيحصت

 : ۷۲۳ ىلا ؟ :هحيحصتب ةثالثلا

 e درت ملو ءاهركذ ثيداحأ ةعبرأ س

 اته را نارحآلاو «جيرخت نود امهركذ نالوألا ءاهريغو

 :!لوألا: ثيدحلا ىلع فقأ مل امك ءامهدحأ مل نأ الإ

 : فني
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 اهدلوو ةدلاولا نيب قيرفتلا نم بيهرتلا) - ٤

 :(هوحنو عيبلاب

 يف بويأ يبأ نع [حيحص] دحاو ثيدح هتحت

 ۷۲۳ :كلذ

 ىلإ يرذنملا راشأ امهنم لوألا «نافيعض ناثيدحو

 اذهب اوعنقي مل ةثالثلا نأ نايب نأ ةيشاحلا ينو «هتلع

 ۷۲۳ :!شحاف مهو يف اوعقوف اوملاعتق لالعإلا

 نيدتسملا بيغرتو «نيدلا نم بيهرتلا) 65
 نيد ءاضق ىلإ ةردابلاو ءءافولا ايوني نأ جورتملاو

 :(تيملا

 هححص اهنم لوألا «[افيعض] ًائيدح (10) هتحت

 :يناثلا ثيدحلا اذكو «هتلع ىلإ فلولا راشأو ءمكاحلا
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 :[احيحص] ًاثيدح (۷)و
 ۷۲٤ : نيدلا نم بيهرتلا يف نائيدح

 «مكاحلل هازع [فيعضلا] عبارلا ثيدحلا

 ةيشاحلا يفو «يناربطلا ظفلب هركذو .هتلع ىلإ راشأو

 ۷۲٤ :ًاباذك هيف نأ نایب

 ناك ؛هنيد ءاضق ف دهج نم نأ يف ثيداحأ

 ۷۲١ :هنوع يف هللا

 يف :يذلا ةشئاع ثيدح يف ةفيعض ةياور

 , ۷۲١ : اهتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو ؛«حيحصلا
 نادي دحأ نم امرر :هيفو سداسلا ثيدحلا

 مسا يف أطخخ حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو ««....اتيد
 18 : فرعي ال يعبات وهو هیوار

 راشأ ««...ةأرما جوزت لحر ار :ثيدح
 ۷۲١ :!هيوار مسا دييقت يف رصق هنأ الإ ,هتلع ىلإ يرذنملا

 يوني ال لام هتمذ يف ناك نم ديعو يف ناثيدح س
 الو :هءادأ

 لتقي نم ىلع ىح نيدلا يف ديدشتلا يف ثيدح
 755 :هنيد يضقي ىح ةنحلا لحدي ال هنإف هللا ليبس يف

 موي نيدلا بحاصب هللا وعدير» :ثيدح

 مهديناسأ دحأ نسحو «ةعامحل هازع ««(...ةمايقلا

 قايسلا نأ نايبو «فيعض مهدحأ نأ نايب ةيشاحلا فو

 :(ةعيضولا) عم هتحتو «هنم نيتدايز كاردتساو «دمحأل
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 «((...هبحاص نم ىضقي نيدلا نإرر ؛ثيدح ۔

 نايوار هيفو «رازبلا ظفلبو «هحام نبا ظفلب هركذ

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو «(تنعلا) ئعم هتحتو .نافيعض

 هل يمظعألا ريسفت هنم أوسأو ءروكذملا ئعملا ررصق

 ۷۲۸ :هيف يجانلا لوقو

 ىضقي ىح هنيدي روسأم تيملا نأ يف ثيداحأ

 ركذ ةيشاحلا يقو «بدنج نب ةرمس ثيدح اهنم فنع

 ميظعلا دبع ظفاحلا لقن يف ام نايبو...دمحأ دنع ةدايز

 نع يجشلا) هبيوار نيب عاطقنالا نم يراخبلا نع
 ۷۲۹ :!ةثالثلا هفعضو «حيحص ثيدحلا نأو :(ناعمس

 هلع نایب ةيشاحلا ينو ؛نيطقرادلل هازع ىلع ثيدح

 :هدعب ينآلا وه مقر ىلإ هوزع يف ةثالئلا أطح ىلإ ةراشإلاو

 ۷۳١ ل ۷۳۰ :سنأ ثيدح يف ةدايز كاردتسا

 «« مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ انار :ثيدح

 نع لفغو ؛يراخبلا لفغأو هربغو ملسمل يرذنملا هازع

 ۷۲١ :!!ًاضيأ ةثالثلا اذه

 يف بيغرتلاو «ينغلا لطم نم بيهرتلا) ١
 :(نيدلا بحاص ءاضرإ

 ثيدح اهنم لوألاء[ةفيعض] ثيداحأ (4) هتحت

 يف هلوق يف ام نايب «ةيشاحلا يفو « نيتياورب هركذ «يلع

 ۷۳۲ :زواجت نم هتاور دحأ

 امز) :ثيدح اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ (5) و

 ۷۲۲ :(...اهفيعض ذحأي ال ةمأ هللا سدق

 هوزع نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو ءرذ يبأ ثيدح

 ۷٣۲ :مهو دواد يبأل

 ««...لحرل رمت نم قسو هيلع ناكرر :ثيدح

 ىلإ تلقن هنم ةلج ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو
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 ثيدحلا علطم يفأ اهلبق يتلا ةياورلا عم «حيحصلا» .

 :(هعرغ يولي) و (زاحبلا نون) نعم هتمتو «هلبق يذلا
YYا —  

 نويدملا شوقي ثاملك يف بيغرتلا) ب ۷

 , :(روسأملاو بوركملاو مومهملاو
 ثيدح اهنم «[ةخيحص]: ثيداحأ (۷) هتحت

 «(...كمارح نع كلالحب يفكأ مهللا)' ؛نويدملا ءاعد

 (١١)و هيف فالخلاو (ريبص) ةملك طبض ةيشاحلا نو

 يف أطخأ بيوصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو [ًافيعض] ًاثيدح |
 كلام مهللا) ءاعدو ءافيعض هدانسإ يف نأو لوألا ثيدحلا

 _ ۷٣۳ :[حيحصلا] (...ءاشت نم كلملا قوت كلملا
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 ءاعد كملعأ الأ ًاذاغم ایرر :هيفو ذاعم ثيدح

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو «نيتياورب هركذ «((...هب وعدت

 ۷۲۲ :(ريص)ب (ريبص) ةملك بيوصت
 ملعي ميرم نبا ىسيع ناكرر :ةشئاع ثيدح

 هركدتساو :«مكاحلا حيحصت يرذنلا لقن ««...هباحصأ

 ةيوه يف هئطحخخ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو «هتلع نايبب

 :(مكحلا) هيوار نم يه ةقآلا نأو «(مساقلا) هيوار

Vrs1 ۰  

 نباو كدبع ينإ مهلا :نرحلاو مهلا ءاعد

 قلعو ېکاحلاوهريغو دمحأل فلؤملا هازع «((...كدبع

 نع نمحرلا دبع لاسرإ نم هتمالس ىلع هحيحصت اذه

 كلذ در ةيشاحلا يو !ملسي مل هنأب يرذنملا هبقعتو «هيبأ

 :...يراخبلا مهنم ةمئألا نم ةعامج نع هنم هعام“ تابثإب

 : 00 ا

 يف يذلا دوعسم :نبا ثيدح' يف ةفيعض ةيأور

 قو «يرعشألا ىشوم يبأ ثيدح نم يهو ؛(حيحصلا»)
 بفرعي ملا نك. هلأ يمثيمل لالعإ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 دمحأ خيشلا حيحصت مهلقن يف ةثالثلا أطخ نايبو

 :...هيلإ راشملا دوغسم نبا ثيدح ححض اإ وهو ءركاش

a۰  : 

 هازع «((...وجرأ كتمحر مهللارر :بوركملا ءاعد

 قو ءةتسللا نم دحأ هوري م هنأ رعشي امم يناربطلل يرذنملا

 ۳۹ __ ۷۴۳١ :!ةثالثلا ىلع يفحو «دواد وبأ هجرخأ

 يناربطلا ةياور [اهيفو] بركلا يف ىرخأ ةيعدأ

 يف يذلا سيمع تنب ءامسأ ثيدح ف «عاعدلا» يف

 غضي ًايؤار اهيف نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو ««حيحصلا»

 نيتياوزلا نيب .ةثالثلا طلعو طبخ ىلإ ةراشإلاو «ثيدحلا

 أ ۷۴٦ :!«نسحرر :اولاقو (حيحصلا») يف يلاب انه يلا

 اه ملكت يلا تاملكلا كملعأ الر :تیدح

 نایب ةيشاحلا ينو «يرذنملا هدانسإ دوجو و

 ۷۳۷ :!نوفرعي ال ةثالث هيفو..هل يمتيهلا لالعإ

 باوبأ. تحتف  يداتملا ىدان اذإرر :ثيدح ل

 ىلإ راشو هل هحيحصت لقنو مكاحلل هازع «(...ءامسلا

 : ۷۳۷ :هاو رارب هلالعإ

 يل لثمت الإ رمأ يبرك ام)» :ةريره يبأ ثيدح
 رارب كلذ در ةيشاحلا ينو « مكاحلا هححص :«...ليربح

 1 : ْ ۷۳۷ :ثيدحلا نيل

 :(سومغلا ةبذاكلا نيميلا نم بيهرتلا) س 8

 ًايدح '(008)و [ةفيعض] ثيداحأ (ه) هتحت
 ئرما .لام ىلع فلح نمر :ثيدح اهنم[ًاحيحص]

 ضرأ يف يدنكلاو يمرضحلا مصاخت ثيدحو ؛(...ملسم

 26 يبلا لوق اهدحأ يف «ةفلتخم تاياورب هركذ ءامه

 الر :[هلوقو] ««هنی الإ هتم كل سيل» :يمرضحلل

 ةجام نبالو دواد يبأل هازع (((...نيميب الام دحأ عطتقي

 ةدلقو, ءهجام نبال هوزع اطح نايب ةيشاحلا فو ءأرصتخم

 ؛حيحص. رخآ ثيدحل وه امنإو مقرلاب ٠ هوزعف ةئالنلا

 زكذو.ةصقلا يف ةحضاو ريغ ةظفل اهيف عقو ىرخأو

 ياطخلا ةداقأ ام نايب ةيشاحلا ينو .بوصأ ىرخأ ةظفل

 E :هربتم دنع لي هدهع يف تناك نيميلإ نأ نم

 ش ۳۹

 نيميلإ اهنم رئابكلا نم ثالث هيف ثيدح

 كل ىرخأ ثيداحأو ءاهايب 5 يرذنملا لوقو ؛سومغلا
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 ۸۳۹ :كلذ

 ل لوسرلا دهع ىلع نيميلا نأ يرذدملا ديكأت

 947 :ربنملا دنع تناك

 هيفو يرذنملا هدانسإ دوج معطم نب ريبج رثأ

 ۷٤۲ :!فعض نم

 :(ابرلا نم بیهرتلا)
 :ثيدح اهنم «[ًاحیحص] ًاثيدح (81) هتحت

 :(ابرلا لكأر) نهنم ركذو « تاقبوملا عبسلا اوبنتحا))

 ۷٤١ :هريغو ابرلا لكآ نعل يف ثيداحأ

Yer 

 هححص اهنم لوألا ء[ًافيعض] ًايدح (١1)و

 ۷٤٤ :!كورتم هيفو مكاحلا

 نايبو ««...ًاباب نوعبسو ثالث ايرلا») :ثيدح

 اذه دانسإ ىلع يقهيبلا قيلعت مهمهف يف ةثالثلا لهح

 ۷٤٤ :هنتمو ثيدحلا

 ىلإ ةراشإلا ««...ًاباب نوعبسو عضب ابرلا» :ثيدح

 اوذحأف ةثالثلا هب رتغاو «مراتسألا فشكر» يف عقو اطح
 ۷٤٤ :!هب ثيدحلا عم ةماقتسا مدع مغر ءوه امك هب

 اذكو اذك نم دشأ ابرلا نأ يف ةبراقتم ثيداحأ

 توبث عم سنأ ثيدحل ةثالثلا فيعضت ىلإ ةراشإلاو .ةينز

 ۷٤١ :ىرخأ قرط نم هيرطش

 ««...اسبرلا نم لحرلا هبيصي مهردلا) :ثيدح

 يف ةثالثلا طيلخت نايب ةيشاحلا قو «هفعضل يرذنملا راشأ

 ۷٤٥ :...هلالعإ

 نوعبسو ناتثا ابرلا :مالس ني هللا دبع رثأ

 Yfo ابو

 Yto :عطقنم هدانسإ نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 دوج (((...ابرلاو انزلا موق يف رهظ امر) :ثيدح

 مهو نايبو «يضاقلا كيرش هيفو «هدانسإ يرذنملا

 اونسحو «ةثالثلا هيف هدلق يلعي يبأ ىلع قلعملل شحاف

 7/45 :كيرشل مهفيعضت مغر ثيدحلا

 رهظي موق نم امر) :يصاعلا نب ورمع ثيدح

 يرذنملا لهاست ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو «م...ابرلا مهيف

 نعم هتحتو .للعلاب لسلسم هنأ نايبو ؛هيلع مكحلا يف
 ۷٤۷ ا/65 :(ةنثملا)

 كاردتسا :؛«...يب يرسأ ةليل تيأرر) :ثيدح

 ۷٤١ :هتلع نايبو ءلصألا نم تطقس هيف ةدايز

 ىلإ هب جرع امل كلي هللا لوسر نأرر :ثيدح

 و (نودضنم) نعم يف يناهبصألا لرق هتحنو «((...ءامسلا
 ۷٤۷ :(ةلباسلا)

 هيفو هدانسإ ىوق « قوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح

 :۷٤۷  دحأ هقثوي مل نم

 ثيدح يف سنأ ثيدح نم عوضوم دنسب ةياور س

 لوق هتحتو ؛«حيحصلا» يف يذلا كلام نب فوع

 ناك أطخ حيحصتو ؛...(لبخملا) نعم يف يناهبصألا
 ۷٤۸ :لصألا يف

 هذه نم موق تيبيإ) !ةمامأ يأ ثيدح

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو «(تانيق) ئغم هتحتو ؛(...ةمألا

 ۷٤۸ :(بصاخ) عمو ءأطخخ حيحصت

 :(اهريغو ضرألا بصغ نم بيهرتلا) ٠
 يف ثيداحأ اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هحت

 عبس ىلإ هقوط هقح ريغب ضرألا نم ارش ذأ نم نأ

 ۷٤۹ :ةمايقلا موي نيضرأ

 ةياور اهنم لوألاء[ةفيعض] ثيداحأ(4)و

 ةرم نب ىلعي ثيدح يف ياربطلل ًادج ةفيعض

 , ۷٤۹ :(حيحصلا»

 ««...ضرألا نسم اعيش ذخأ نمز) :دعس ثيدح

 نبا) مسا يف أطخ حيحصت...هيف سيلو دمحأل هازع

 هتيسحت ىلع قيلعتلا ةيشاح لا يفو «ثيدحلا يوار (دوعسم
 دمحأ هنيب ًاعاطقنا هيف نأ ىلإ ةراشإلاو ءدمحأ دانبمإل

 ال44 :!هححص كلذ عمو «رکاش

 لولغلا مظعأ» :(يرعشألا كلام يبأ) ثيدح

 يبأ) ةمجرت يف مدنسملا) يف ركذ ««( لجو زع هللا دنع

 كلام يلأ) ةمجرت يف هركذ مث «(يرعشألا كلام
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 :..(يعجشألا

 E م

 يف ام نايبو هللا دبع) ثيدح. نم هلعج ثيح (رجح

 الد ١ :(ينامحلا) ةياور نم فلؤملا زمغ '
 نيملسملا ییا نا
1 

 اله. :يرذنملا هيلإ راشأ فيعض وار هيف«(. ..اربنش

 قيرط نم. ذحأ نم»

 ًارخافت ةجاحلا قوف ءانبلا نه بيهرتلا) ١

 :(ًرئاكتو

 ثيدح اهاوأ ء[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 ناسحإلاو ناعإلاوأ مالسإلا نع ل هلوس يف ليربح

 ' ۷١١ :ةعاسلا طارشأو '

 ةياورو .«اهتبر :ةمألا دلترر :ئعم نايب ةيشاحلا يف

 ۷ذ١ :مالبسلا هيلع ليربج ثيدحل ىرخأ 1

 هضارعإو ةفرشم ةبق 4 هتيؤر يف سنأ ثيدح

 نإ امأ» :لي لوسأرلا لوقو ءاهمده ىح اهبحاص نع
 يآ ظفلب هركذ :م....ال ام الإ هبحاص ىلع كابو ءاني لك

 ۷٥۲ :هنم رصخأ هجام نبا ظفلو ءدواد

 ثيدح اهنم يناثلا: ء[ةفيعض] ثيداحأ ) و

 هدانسإل يزذنملا ديوحت ىلع درلا

 sS ۷۵۲ :(رضح) عمو

 ةيشاحلا فو «رباح

 ةيشاحلا يف. «...هیفکی ام قوف نب نمر :ثيدح
 70ه ؛اهضعب يف باصأ دق يرذنملا ناك و «هتلع نايب

 .ةقدنع فورعم لکر) :ثيدح ل

 هل يبهذلا بقعت : ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو «مكاحلا

 هححص 0(

 يف همسا يف عقر أطخ حيحصتو «ديمحلا دبع ةياورب
 ۷٠۳ :لصألا

 قي ل

 .ًاضيأ يراخبلا هاور

 قوف ءانب لجرلا عفر اذإ)) :رامع. يبأ نب رامع رثأ

 ءلصألا يف هما يب عقو اطح حيحصت «
 يبأ نبا) ىلإ هحيحصت يف يحانلا اطخ ىلإ ةراشإلاو ٠

 هتقفن يف لحرلا : رجؤي»)

 دقف ءةعجنلا دعبأف «يذمرتلل يرذنملا هازع ««

 :بابح

Ne 

 ...عرذأ ةعبس

 ۷١٤ :كورتمو لوهحب هدانسإ فو ؛(رماع
 رمالار «ةرجأ زيجألا عنم نم بيهرتلا) ب ۲

 :(هئاطعإ ليجععب

 لاقر) :ةريره يأ نع [فيعض] دحاو ثيدح هتحت

 هازعو .4...ةمايقلا موي مهمصح انأ ةثالث :ىلاعت هللا

 وار امهريغ دنعو امهدنع هيفو هجام نباو يراخبلل

 هنياؤر لوبقل ًاطرش يراخخبلا عضو ظفحلا ءيس قودص

 : 754 :ةياورلا هذه يف دوحوم ريغ

 ةيشاحلا 'يفو .[ةحيحص] ثيداحأ (”) و

 هل نيدهشتسم لوألا ثيدحلا مهنيسحتب ةثالثلا لهح نايب

 .Vet :...لصألا يف بابلا لوأ يف فيعض ثيدحب

 ىلاعت هللا قح ءادأ يل كولمملا بيغرت) - ۳

 1 0 :(هيلاوه قحو
 ملسمو.:يراضبلل [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 هر داع خاو دیت حصن اذإ ببعلا نأ يف امهريغو

 يذمرتلل :ريعألا ثيدحلا يرذنملا ازعو «نارجأ هل..

 اذه لهجو ءهوحنب ملسمو يراخبلا هحرخأ امنيب «طقف

 1 1 الهم :!ةثالثلا

 1 3 لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (5) و -
 نأ نایب :ةيشاحلا فو «(طسوألا» ر «ريبكلا» يف يناربطلل

 .يمشيملا هيلع هعبتو ءملق قبس هلعل «طسوألا) هركذ

 ٠ ۷7 :نافرعي ال نايوار هيفو ««رغصلا») باوصلاو

 :[فيعضلا] يناثلا ثيدحلا يف أطخ حيحصت
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 : نعم هتحنو «((...ليخب ةنحللا لخدي الار :ثيدح س

 ىلع مالكلاو .(ةكللا ءيس) نعم ةيشاحلا ينو «(بخلا)

 عقو مهو نايبو «فيعض وهو «(يحبسلا دقرف) هيوار

 | ۷٥۷ :هل يذمرتلا نيسحت مهلقن يف ةثالثلل

 :(هديس نم قابإلا نم دبعلا بيهرت) - ٤

 فلعفي نم مثإ يف [ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 مرر و «ةمذلا هنم تئرب دقف...ر) :امهيف يناثلاو لوألا

 عح ري يح رفك .دقفرر :ةياور فو «(ةالص هل لبقت
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 ملسم دنع ريخألا ظفللا نأ نايب ةيشاحلا ينو ؛(مهيلإ '

 ةنتف نابإ ةرصبلا يف هتياور هرك هيوار نأو «فوقوم

 يف مهجمن ىلع راس نم ىلإ ةراشإلاو مهريغو جراوخلا

 ۷١۸ س ۷٣۷ :!رضاخلا رصعلا

 ريهز) ةياور نم «رباج نع [نافيعض] ناقيدحو

 امو «هنع نييماشلا ةياور ف فيعض وهو «(دمحم نب

 ۷9۸ الدال !اھنم

 مل [حيحصلا] ثلاثلا ثيدحلا يف ةدايز كاردتسا

 ۷١۸ :|ةثالثلا نرققحملا اهل هبتني

 دابتعا نم بيهرتلاو «قتعلا يف بيغرتلا)  ؟ه ٠

 :(هعيب وأ رحلا
 لضف يف اهلك [ةحيحص] ثيداحأ )٠١( هتحت

 نم اهقتعم نم ارضع اهنم وضع لك ئرجي هللا نأو «قتعلا
 ۷١۹ الهم :رانلا

 ثيدح اهتم لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (۴)و

 ةقث رخآب مكاحلا ىلع سبتلا «لوهجج وار هدانسإ يف «ةلثاو

 705 :(بحوأ) 3 حرشو |هححصف

 اهنع لفغ يناثلا ثيدحلا يف ةدايز كاردتسا

 ثيدحلا دانسإل يرذنملا حيحصت يف ام نايبو ةثالغلا

 ۷١۹ :عبارلا

 سداسلا ثيدحلل ةئالثلا نيسحت يق ام نايب

 طاقنب اهيلإ راشملا (ةتبلار ةظفل نع ةلفغ نم هدهاوشي

 ۷٠٠١ :اه دهاش ال افإف ثيدحلا ف

 عباسلا ثيدحلا يف شحاف يهقف أطخ نايب

 نم ةدايز كاردتساو «هحيحصتو ؛ةثالثلا هنع لفغ

 :ًاضيأ اهريغ نعو اهنع ةثالثلا لفغ «ريبكلا مجعلار)
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 ؛ ةنجلا لحدت ةحلاص لامعأ يف ناريحألا نائيدحلا

 ۷۹۱ 1/5٠6 :ةبقرلا قتع اهنم

 دبتعا لحرو...)) :هيفو ورمع نبا ثيدح س

 ىلع ررحمنا دابتعا ةيفيك يف يرذنملا لوق هتحتو ««هررحم

 الك١ :نيهحو

 (۱۳) هتحتو هب قلعتي امو حاكنلا باتك

 :اباب

 نم بيهرتلاو ءرصبلا ضغ يف بيغرتلا) ١

 :(اهسملو ةيبنجألاب ةولخلا نمو :هقالطإ
 مهس رظنلا» :لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (/) هتحت

 ةيشاحلا يف «يرذنملا هدرو مكاحلا هححص «( مومسم

 الث7 151 !نييرخأ نيتلع هيف نأ ىلإ ةراشإلا

 :[احيحص] ًايدح (١1)و

 نع فكلاو ءرصبلا ضغ لضف يق ثيداحأ س

 ۷۹۲ هللا مراحم

 كنإو..) :َي هلوقو بلاط يبآ نب يلع ثيدح

 :ئعم يل يرذنملا لوقو ««(..ةرظنلا عبتت الف ءاهينرق وذ

 ۷٦۲ :(اهینرق وذ كنإورر

 نبأ ىلع بتكرر :اهتم حراوجلا انز يف ثيداحأ

 ٠51 :«  انزلا نم هبيصن مدآ

 ىلع فوقوم ««

 زاوح) عمو ءاعوفرم لصألا يف ءاج ءدوعسم نيا

 751 :(بولقلا

 ) :ثيدح ل

 بولقلا زاوح مثالا» :ثيدح

 «(.. ءاسنلا نم لجرلل ليو

 74 :هاو وار هيفو ؛مكاحلا هححص

 يل يذمرتلا لوقو ؛«توملا ومحلا) :ثيدح س
 ؛يرذتملا اهقسي مل هلوق يف ةدايز كاردتساو «هانعم

 يف ديبع يبأ لوقو «ومحلا)ب دارملا يف هلوق نايبو

 لوق هيلإ ريشي ام نايب ةيشاحلا يفو ««توملا ومحلار) نعم

 باوصلا نايبو «مرحلا ريغب (لحرلا) دييقت نم يذمرتلا

 ۷٦١ ل ۷٦٤ :ثيدحلا نيعم يف

 :اهسمو ةيبنحألاب ةولخلا ميرحت يف ناثيدح
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 نيدلا تاذب اميس حاكنلا يف بيغرتلا) س ۲

 .(درلرلا

 :[احيحص] اكيدح(1١) هتحت

 مكنم عاطتسا نم !بابشلا رشعم ايرر :ثيدح س

 /ا1١



 ۷١ :هبيرغ حرشو « جوزتيلف ةءابلا |

 ايندلا عاتم ريخ :نأ يف ةفلتخم ظافلأب ثيداحأ

 ال55 :ةحلاصلا ةأرملا :مدآ نبا ةداعس نمو.. لاملا ريحخو..

 ايندلا) :اهنم .عبارلا [ةفيعض]ثيداحأ (۹) و

 «نيزرل يرذنلا هازغ «« .ةأرمإ اهعاتم ريح نمو «عاتم

 حيحص لوألا ؛نيثلدح .نم بكرم هنأ نايب ةيشاحلا ينو
 ال55 :فيعض يناثلاو

 ريخ يطعأ دقف ا نم عبرأ» :ثيدح

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ف .(بوحلا) نعم هتحتو م ايندلا

 انه ثيدحلا فيعضتب ةثالثلا ضقانتو «هيف عقر فيحصت

 ْ 775 :!رحآ ناكم یف هحيحصتو

 هازع ,« حکنی نأل ًارسوم ناك نم)) :ثيدح س

 هلاسرإ ىلع هنأ نايب ةيشاحلا يف «هدانسإ نسحو ياربطلل

 ۷۹۸ :نسحب سيل

 نولأسي اوؤاج ا نيذلا طهرلا يف سنأ ثيدح

 نإ امأ : ر ل هلوقو ءاهولاقتف #4 يبلا ةدابع نع
 طقاو موصأ يكلو هل مكاقتأو هلل مكاشحأل

 نايب ةيشاحلا يقو ( ءاسنلا جوزتأو «دقرأو يلصأو

 ۷۹۸ :«هلل مكاشحأل ينإرر :هلوق ف ام

 نم نيدلا تاذ رابتخال ملسملا هيجوت يف ثيداحأ

 لوقو . اهلجأل ةأرملا حكنت يلا ىرحألا لاصخلا نيب

 ةريره يبأ ثيدح يف (كادب تبرت) نعم ين يرذنملا
 تق 1/584 .:ةيشاحلا يف هبيرغ حرشو

 نهنسحلا ءاسنلا |وجوزت الر :ثيدبح ..-

 759 :هبيرغ حرش ةيشاحلا

 يو <

 ءدولولا دودولا اوجزوزت)) :ثيدح نعم ةيشاخلا يف
 | | م59 :(ممألا مكب رثاكم نإ

 نسحو هتجوز قحب ءافولا يف جوزلا بيغرت) ۳

 نم اهبيهرتو .هتعاطو اهجوز قحب ةأرملاو ءاقرشع
 ' :(هعفلاخمو هطاخسإ

 نبا: تح اھ ايسم] اهذح م هک

 ڼو ب هتيعار' ,نع .لوؤسمو .عار مکلک)

 ءاسنلاب اوصوتسا))

 :ميظعلا ثيدحلا اذه نعم ةيشاحلا

 و لال مكريخ مكريخ»» نأ يف ثيداحأ

 . 8797 :هاتعمو ةييرغ حرشو

 ءاسنلاب عادولا : ةجح يف هك هتيصو يف ثيدح

 لالا س ۷۷۰ :نهيلع امو نام نايبو ءاريخ

 ثيدخب اهنم يناثلا ء[ةفيعض] تيداحأ غ١٠) و

 يف« ضار اهنع اهحوزو تتام ةأرما اعر :ةملس

 ۷۷۲ :دانسإلا فيعض ركنم هنأ نایب ةيشاحلا

 ةأرملا ا اذإ) :ةريره يأ ثيدح ل

 «لصألا يف تطقس ةدايز كاردتساو «« اهسمح

 , عضوملا يف الو انه اهوكردتسي مل ةثالثلا نأ ىلإ ةراشإلاو

 ۷۷٣ :هيلإ راشملا رحآلا

 يف هتمعل و هلوق هيفو نصحم نب نيصح ثيدح

 .«كرانو كتنج هنإف «هنم تنأ نيأ يرظنافرر :اهجوز

 لكو «نيتدايز | كاردتساو لصألا يف ءاطحأ حيحصت .

 , هذه نأ ىلع لدي ام نايبو !ةثالثلا هلعفي مل كلذ

 1 ۷۷۲ :هسفن فلوملا نم يه ءاطحألا

 1 لع احا ! سالا مظعأ نأ يف ةشئاع ثيدح

 رازبلا داتسإ صحخو:مكاحلاو رازبلل يرذنملا هازع ءاهجوز

 ىلإ ةراشألاو اذه هجو ال هنأ نايب ةيشاحلا ينو «نيسحتلاب

 YY :يئاسنلل هوزع مدع يف يرذنملا ريصقت

 ىح مظع يف ةريره يبأو يردخلا ديعس يآ ًاثيدح
 : ۷۷۳ :هتجوز ىلع جوزلا

 دجسي نأ رشبل حلصي الر :هيفو سنأ ثيدح

 ا الا/ 4 :هبیرغ حرشو (٩ رشبل
 ١ ارم تنك ول ءاولعفت الزر :دجس نب سيق ثيدح

 دجسي نأ ًادحأ

 ١ :هنم لمج نود

 نأ ًادجأ ترمأ ولرر نعم يف ةفلتخم ثيداحأ

 جيحْنم هنأ نايب ةيشاحلا يو 2«

 الاله ل اال:

 ۷۷۰:( دحأل دجسي

 ةعاط ىلع صرحا ىلإ ةأرلا هيجوت يف ثيداحأ

 الاه : هئاضرإو اهحوز
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 نأ هللاب نموت ةأرمال لحي الر :ذاعم ثيدح

 راشأو كاحلا هححص «م...اهحوز تيب يف نذات

 وهو ًافيعض هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو هدر ىلإ يرذنملا

 ۷۷٩ :رکنم

 ةجوزلا ىلع جوزلا قح يف سابع نبا ثيدح

 يلو «ياربطلل هازعو «(يورو) :هلوقب هفعض ىلإ راشأ

 هيف سيل وهف ؛هنم وهس هلعل اذه هوزع نأ نايب ةيشاحلا

 الك :هجام نبا ظفل بيرغ حرشو

 رازبلل ورمع نبا ثيدح يرذنملا وزع نأ نايب

 ننسلار) هنم ردابتي يئأسنلل هوزع نأو ءرظن هيف نيدانسإب

 ۷۷۷ :!«ىربكلا) ف الإ هجرخي مل وهو ؛((ىرغصلا

 (((...هتجاحل هتجوز لحرلا اعد اذإرر :ثيدح

 ۷۷۷ :هانعم يف ىرخأ ثيداحأو

 يناربطلل هازع ««(...ةالص مه لبقت ال ةثالثإ) :ثيدح

 دييقت اطح نايب ةيشاحلا ينو «نابح نباو ةعزخ نباو

 نود نابح نباو ةعزخ نيا ةياورب ًاريهز هيوار فلؤملا

 ۷۷۸ ل ۷۷۷ :!يناربطلا

 نس تجرخ اذإ ةأرملا نإرر :رمع نبا ثيدح س

 ۷۷۸ :هيف ةدايز كاردتساو ««(.. .اهتیب

 ,تاجوزلا ىدحإ حيجرت نه بيهرتلا)
 :(نهنيب لدعلا كرتو

 هركذ امهنم لوألا ء[ناحيحص] نائيدح هتحت

 ىلإ لام نم نأ هيفو «هريغو يذمرتلا دنع هظافلأب

 ۷۷۸ :لئام هقشو ةمايقلا موي ءاح هيتجوز ىدحإ

 ۷۷۸ :ةشئاع نع [فيعض] دحاو ثيدح ل

 ءلايعلاو ةجوزلا ىلع ةقفنلا يف بيغرتلا)  ه

 تانبلا ىلع ةقفنلا يف ءاج امو ؛مهتعاضإ نم بيهرتلاو

 :(نهييدأتو

 يف ثيداحأ اهنم ؛[ًاحيحص] ًاثيدح (70) هتحت
 (5) و .لايعلاو لهألا ىلع ةقفتلا ةقفنلا لضفأ نأ

 ىلع ةقفنلا يف ةريره يبأ ثيدح لوألا [ةفيعض] ثيداحأ

 ۷۷۹ :لايعلا

 هدلوو هلهأ ىلع لجرلا هقفئي ام نأ يف ثيداحأ _

 ۷۸۰ ۷۷۹ :هقدص هل رهف

 ثيدح هوزعل يرذنملا نم يحانلا ظفاحلا بجعت

 ۷۸۰ .:!هريغو (دنسملا) يف وهو نابح نبال ةريره يبأ
 اراک دلو نلع ىعسي جرح ناک نإرر !ثيدح

 ۷۸۱ س ۷۸۰ :((...هللا ليبس يف رهف

 دقو مكاحلا هححص «ةقفنلا يف رباح ثيدح

 ۷۸۱ :ىضم

 هيلع يفحو «وارب هلعأ ةريره يبأل رحآ ثيدح

 ۷۸۱ :!عباتم هنأ

 نايفسب يمئيهلاو يرذنملا هلعأ ضابرعلا ثيدح

 ۷۸١ :!ةثالثلا امهدلقو !هيف سيلو نيسح نبا

 :لوعي نم عيضي نأ ءرملا بيهرت هيف لصف

 ةيشاحلا یف ««(...عار لك لئاس هللا نإرر :ثيدح

 يلع نبا هنأ رعشي (نسحلا) هيوار نع يضرتلا نأ نايب

 نسحلا وه امنإو «كلذك سيل وهو «هنع هللا يضر

 ۷۸۲ : لسرم ثيدحلاو «يرصبلا

 تانبلا ىلع ةقفنلا يق بيغرتلا يف ناث لصف س

 ۷۸۲ :نهيلع ريصلاو ؛نهيلإ ناسحإلاو
 هل تناك نمر :ثيدح [حيحصلا يف] اهنم [و]

 !مكاحلا هححصو ءهفعض ىلإ راشأ .((...اهدثي ملف ىثنأ

 7/15 :(اهدعی) نيعم هتحتو

 هاب. كالا دمت نك نمر) :رباح ثيدح ل

 ىلإ نانثمطالا مدع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف «((...نهيوؤي
 :ةريتعم اه دهاوش دوجو مدعل ثيدحلا ظافلأ ضعب توبث

VA 

 هححص (((...تانب ثالث هل نک نمر) :ثيدح

 فلاخعو للعلاب لسلسم هنأ نايب ةيشاحلا فو ءمكاحلا

 ۷۸١ س ۷۸٤ :بابلا ثيداحأل

 يف ءاج امو ,ةنسحلا ءامسألا يف بيغرتلا)

 :(ةحيبقلا ءامسألا نع يهنلا

 [نانيعض] ناثيدحو [ةحيحص] ثيداحأ (۸) هتحت
 يقو ؛«...ءايبنألا ءامسأب اومسترر :اهنم يناثلا ؛كلذ يف
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 ا :ةمايضفلاو يف يناثلا هرطش نأ نايب ةيشاحلا

 :هللا ىلإ ءامسألا بحأ نأ يف [ناحيحص] نائيدح

 لصأ ال ةلطاب ةدايز ىلإ ةراشإلاو «نمحرلا دعو «هللا دبع

 :يناثلا ثيدحلا يف هلوق اذكو «لوألا ثيدحلا يف اهل

 ةصح. نم. وهو «فيعض هنإف ؛(عايبتألا ءامسأب اومست))

 1 ۷۸١ :فيعضلا

 نميف اميس ال اهنع يهتملا ءامسألا يف ثيداحأ
 ۰ ۷۸١ :(كالمألا كلم) ىمست

 ۷۸١ :ةحيبقلا ءامسألا كلي هرييغت ف لصف

 اهريغ يلا ءامسألا يف دواد يبأ لوق يرذنملا لقن

 ةتباث اهلك اأ لا ةراشإلا ةيشاحلا يفو « جب لوسرلا

 ۷۸۷ ل ۷۸ :بارغلا مسا رييغت:الإ «دیناسألا

 كيو يايسألا كلت ضب نجما ي ناطقا لزق "
 : VAY !اه ي هرييغت

 ' :ىالوألا بيدأت يف بيغرتلا) س ۷

 يهو ثيداحأ ةثالث بابلا اذه تحت .لصألا يل

 نم ًادلو دلاو لحن امر :اهنم يناثلا «ةفيعض اهلك

 ةدايز ةيشاحلا ياو «(لحن) نعل فلوملا ريسفتو ««...لجن
 : . ۷۸۷ :نایب

 ناي ةيشاحلا ي .«...مكالوأ اومركأرر :ثلاغلا

 ١ , ۷۸۸ س ۷۸۷ :نيفيعض هيف نأ

 ريغ ىلإ ناسنإلا بستني نأ نم بيهرتلا) 4
 ۰ :(هيلاوم ريغ ىلوتي وأ ؛هيبأ

 يف ثيداحأ 'اهنما :ةحيحص ثيداحأ ېر هت ل

 1 ۷۸۸ :هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم ديعو

 ىلإ ىعدا نمور) ,:هیفو بلاط يبأ نب يلع ثيدح ل
 مهيف سيلو ةنمخلل ةازع ««.. هللا ةنعل هيلعف. ..هيبأ ريغ

 فلولا نأ نايلو...ربنملا ىلع ًابلع 'تيأر :هدنع نم

 ۷۸۸ :یعملاب هاور امير

 «بيعش نب ورمع ثيدح يف أطخ بيوصت

 ۷۸۸ :ثيدحلا فيعضتب ةثالثلا لهج ىلإ ةراشإلاو

 ثيدحلا جيرخت ةت يف ام ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 "وه (عزكلا دبع) يوارلا نأب مزحلا نم لصألا يف سماخلا

 ' ةقثلا' يررحلا : مركلا دبع نإف ءرظن هيف (يرزحلا)
 , دهاجم نع ىور امهالك فيعضلا ةيمأ يبأ نب ميركلادبعو

 ' ةفلاخم ةياورلا يو .ءثيدحلا اذه يوار ورمع نبا نع

 ' مركلا 'دبعب اهبيصعت ىلوألاف «ميركلا دبع نم ةرهاظ

 0 ۷۸٩ ٠ :!فيعضلا

 لوت نمر) :ةشئاع نع [فيعض] دحاو ثيدحو
 :نيسلدمو ًالوهجج هيف نأ نايب ةيشاحلا يف ؛«...هيلاوم ربغ

 : ۷۸۹ ٠

 اوأ دالوألا نم ةثالث هل تام نم بيغرت) س.
 1 :(باوثلا ليزج نم ركذي اميف دحاو وأ نادا

 سنا ثيدحإ اهنم « [ًاحيحص] ًائيدح )۲١( هتحت

 اي...)) :فيعض وارل ةفوذحم ةدايز ىلإ هيبنتلا ةيشاحلا يفو

 1 5 ا ۷۹4۰ 8 :((دحاو :تلق يتيل

 ' يعي ةا صيماعد . مهراغصر) :ثيدح .

 , (صيماعدلا)ل يرذنملا حرشو .نيملسملا توم راغص
 1 ۷۹۱ :(ةفنص)لو

 ةأرما :نم نکنم امر) :يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 1 يو: يلصمو يراخبللا هازع «((...دلولا نم ةثالث مدقت
 ! ىلإ ةراشإلاو: ءامهيظفل نيب يرذنملا طلح نايب ةيشاحلا

 ؛ ةيعدب 'ىلع هيبنتلا:اهيفو ««ةحيحصلار) يف ثيدحلا جيرخت
 ` ۷۹١ :!دجسملا يف ءاستلا ىلع ةأرملا سيردت

 أنْ .ةثالثأ لكثأ نمرو :ةبقع ثيدح ال

 , يناريطلا دانسإو «يتاريطلاو دمحأل هازع «(...هبلص
 : :!ةثالثلا نع ًالضق يحانلا ىلع اذه يفخو «حيحص
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 .هدانسإ يرذنملا ححص ةمقلع نب ريهز ثيدح

 ۷۹۲ :هريغل حيحص هنأ نايبو

 نيملسم نم, ام)) :شيقأ نب ثراحلا ثيدح

 يهو .هيف ةفيعض ةدايز ىلإ ةراشإلاو ««(...ةثالث نامدقي

 , تومب نيملسم نم امرر :ظفلب لوألا فيعضلا ثيدحلا

 ٠ .هيفب أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلاو ««...دالوأ ةعبرأ امم
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 :ًالوهجب هيف ناب هدانسإل فلؤملا حيحصت در ةيشاحلا فو
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 يأ ثيدح جيرخت يف .فلؤملا حيملت يف ام حيضوت

 ۷۹۳ :هلبق يذلا شيقأ نبا ثراحلا ثيدح هنأ نم ةزرب

 يف دمحأ ةاورل فلوملا قيثوت در ةيشاحلا يف

 نأ نايبو «( مالسإلا يف نادلو هل تام نمور :ثيدح

 ۷۹۳ :!نيسلدم ةتعتعو ؛ًالوهجب هيف

 ًاباب ياي ال هنإف هل انبا دقف نم نأ يف نائيدح

 ۷۹٤ :هرظتني هدحو الإ ةنحلا باوبأ نم

 هررسب همأ رجيل طقسلا نإ رر :ثيدح' ةيوقت

 ال56 1( ةنجلا ىلإ

 ثيدحلا نم ةريحألاو ىلرألا ةرقفلا نأ نايبو

 لوق ىلع هيبنتلاو اهدهاوشل ةحيحص [فيعضلا] عبارلا

 ۷۹٤ :نسحلا نم بيرق هنأ هدانسإ يف فلؤملا

 3 يمأ نم ناطرف هل ناك نمرر :ثيدح

 يحانلا ظفاحلا دقن ةيشاحلا يفو «(طرفلا) نعم هتحتو

 ۷۹۰ :اف هحرش يق فلؤملل

 ثيدحر) :يذمرتلا لوق لوح قيلعت ةيشاحلا يف

 ۷۹٥ :(نسح) :هلوق داعبتساب ((بیرغ نسح

 اونبا :لوقي هللا نأ يف يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح

 ضبقي نيح عحرتسيو هللا دمحي نمل «ةنجلا يف ًاتيب يدبعل
 ۷۹٥ :هئبأ

 اهجوز ىلع ةأرملا داسفإ نم بيهرتلا) ٠

 :(هديس ىلع دبعلاو
 هلوق يف اهنم ةعبرأ ء[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 ثيدحلاو ءاهجوز ىلع ةأرما ببحخ نم انم سيلر) : هي

 ةنتفل هايارس ثعبي سيلبإ نأ يف رباح نع سماخلا
 ۷۹۰ :هتأرماو لحرلا نيب قرف نم هيلإ برقي مث سالا

 :لاق له يوارلا كش نايب ةيشاحلا يق

 يف عقو هنأ ىلإ ةراشإلا عم «(همزليف)) مأ (هينديفرر

 ۷۹٩ :لخم راصتخا ثيدحلا

 نم قالطلا اهجوز لاست نأ ةأرملا بيهرت) ١

 :(سأب ريغ

 مرحي هتإو «نابوث نع دحاو [حيحص] ثيدح هتحت

 اذه نأ نايب ةيشاحلا يفو ءتلعف نإ ةنحلا ةحئار اهيلع

 ةثالثلا نأو «نيثيدح نم هبكز «فلوملا.ماهوأ نم ثيدحلا

 755 :طلخلا اونيبي ملو هوجرح

 ضغبأ)) :رمع نيا نع [فيعض] دحاو ثيدحو
 765 :فيعض وهو .(قالطلا هللا دنع لالحلا

 ةرطعتم اهتيب نم جرخت نأ ةأرملا بيهرت) - ١

 :(ةنيزتم

 نم نأ يف لوألا ء[ةحيحص] ثيداحأ () هتحت

 نأ يف يناثلاو ءةيناز يهف موق ىلع ترمف كلذ تلعف

 نايب ةيشاحلا يلو ءلستغتف دوعت نأ كلذ تلعف نم ىلع

 نسح هنكل «يرذنملا لوق فالخب مطقنم ثيدحلا نأ

 ۷۹۷ :هريغل

 نأ ًاروخب تباصأ نم يف يف ثلاثلا ثيدحلا

 ۷۹۷ :ةعامج ءاشعلا ةالص دهشت

 اوفا :ةشئاع نع [فيعض] دحاو ثيدح

 ۷۹۸ 1/91/ :«  ةنیزلا سبل نع مكءاسن

 نيب ناك ام اميم رسلا ءاشفإ نم بيهرتلا) ١

 :(نيجوزلا

 5 نإرر :اهنم لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (۳) هتحت

 ةراشإلا ةيشاحلا يلو « هللا دنع سانلا رشأ 2

 ۷۹۸ :هظفل يف بيوصت هيف فرح كاردتسا

 هيبشتو «كلذ مرحت يف [ةحيحص] ثيداحأ (؛)و

 ۷۹۸ :ناطيشلاب كلذ لعفي نم

 نعم هتحتو «[فيعضلا] «مارح عابسلا) :ثيدح
 ۷۹۹ :(عابسلا)

 .اياب )١7( هتحتو ءةنيزلاو سابللا باتك س ۱۸

 :(بايثلا نم ضيبألا سبل يف بيغرتلا) ١
 ريخ امنأ امهيفو ٠ [ناحيحص] ناثيدح هتحت

 ۷۹۹ :بايثلا

 وهو ءادردلا يأ نع [فيعض] دحاو ثيدحو
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 ۷۹۹ :عوضومأ

 هلوط نم بيهرثلاو «ضيمقلا يف بيغرتلا) س ۲ ٠ ٠
 يف هلابسإو ,ءاليخ هوجو «سبلی. ام هريغ لوطو

 :(اهريغو ةالصلا
 بايثلا بحأ نأ ف ثيدح اهنم ًائيدح )١4( هتحت

 | ۷۹4 :ضيمقلا كي هللا لوسز ىلإ

 تاحردب ولا: سابل لوط ديدحت يف ثيداحأ

 لوق 'ةيشاحلا يلو .«راتلا يفف داز امقءنيبعكلا ىلإ اهاندأ

 ۸۰۰ :هانعم يف يباطخلا

 قايس يف ةمحقم ةملك ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 اهنع لفغ دقو ؛هيحرخم لك دنع تسيل عبارلا ثيدحلا

 2.٠ :!مهقداعك ةثالثلا نوملاعتملا

 يف ديمح كشب هدانسإ يرذنملا قاس سنأ ثيدح

 نمو كش نود ىرحأ ةياور يف دمحأ دنع هنأ نايبو «هعفر

 ثيدح نم هل دهشي ام ركذو ءديمح نع ةئلاث قيرط

 لوط ديدحت يف .يدنسلا لوقو ءهجرخأ نمو «ةفيذ

 ۸۰۰ :دشأ هب وهو .ءاليخ نودب ولو رازإلا

 :(لبسملا) عمو .لابسإلا نع يهتلا ف ثيداح

 «ةفيذح

۸۰۱ 

 لوسر ایر) :رکب يبأ لوقو ءرمع نبا ؛ثيدح اهنم .هيلإ
 ام ىلع لدي ال (؟هدهاعتأ نأ الإ يحرتسي يرازإ

 اهرجو باوثألا !ةلاطإ نم مايألا هذه يف مهضعب هلعفي

 ۸۰۱ :!؟ءالیح

 نع يهنلا يف اهلك [ةفيعض] ثيداحأ (ه)ءو

 بيغرتلا ثيداحأ نأ ىلإ ةراشإلاو «ءاليخ بوثلا رسج

 ۸٠۲ :ةحيحص يه صيمقلا يف

 لبسم وهو يلصي ناك هنإرر :هيفو ريخألا ثيدحلا

 «(يدملا رفجح يا ) ةياور يف نيلامتحا ركذ ««...هرازإ

 ش ۸٠۲ :لرهحت هنأ نايب ةيشاحلا فو

 ًابوث سبل نم نهوقي تاملك يف بيغرتلا) س ٣
 :(اديدج

 ا
 نإ !هللا

 رظني ال هللا نأو .ءاليخ هبوث رج نميف ثيداح

 : : يف لنآ نب ذاعم نع دحاو [حيحص] :ثيدح هح

 ب لضفو «(...اذه ناسك يذلا هلل دمحلا) :لوقي نأ

 : يجرخم دنع اه لصأ ال ةفوذحم ةدايز ىلإ ةراشإلاو «هركذ

 ١ ۸۰۳ :...اقراكنل ةفوذحم ىرخأو .ثيدحلا

 هلل ذمحلا) :لوق يف لوألا « [نافيعض] ناثيدخو
 ىلإ يزدذنملا راشأو «يذمرتلا هفعض (...ناسك يذلا

 0 ۸۰۳ :هتلع

 , ةيشاخلا يف ««...ةمعت دبع ىلع هللا معنأ امرر :يناثلا

 : :!مكاحلا راشأ امك ا ًالاقم هتاور ضعب يف :نأ .نايب
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  بايثلا نم قيقرلا ءاسنلا سبل نم بيهرتلا) ٤
 000 :(ةرشبلا فصت يتلا

 نب هللا دبع نع لوألا «ثيداحأ (”) هتحت

 ا ىلع ؛نوبكري. لاحر ّيمأ: رخآ يف نوکیر) :ورمع

 رمألا هيفر «(...تايراع تايساك مهؤاسن...جرس

  «(جورس) ةملك طبضو هبيزغ حرش ةيشاحلا ينو .نهنعلي
 لفغأو «قيعملا .ذسفف واولا فرح لصألا نم طقس دقو
 ' ظفللا نعم هورسف مهنكل !مقداعك نوقلعملا هنع

 ' , مايألا هذه يف هيلع لاخلا وه امل هتقباطم نايب !!حيحصلا

 : ۸۰ ٤ :!تاعتسملا هللاو

 ءاسنو. ..رانلا لهأ نم نافتصرر :ياثلا قيل

 ۸۰ ٤ :((...تايراع تایساک

 'ةأرملا ةزوع ديدحت يف ءامسأ نع :ثلاثلا ثيدحلا تن

 ' هيواز نيب عاطقنالا ىلإ يرذنملا راشأ «نيفكلاو هجولاب

 ثیدح نم دهاش هل نکل «ةشئاعو كيرد نب دلاح

 رحآ ثيدح ىلإ ةراشإلاو «هريغو...سيمع تنب ءامبسأ

 ۸ ۰ ٤ :!ضعبلا اهنع لفغ «ةراكن هيف لسرم

 ريرخلا مهسبل نه لاجرلا . بيهرت) :ه

 يف ءاسنلا بيغرتو «بهذلاب يلحتلاو هيلع مهسولجو
 1 !(امهكرت

 1 .[احيحص] ًائيدح 0977 هت

 اوو «ريرخلا سبل نع لاحرلا يمن ف ثيداحأ



 ةدايز جيرختو «ةرحآلا يف هسبلي مل ايندلا يف هسبل

 ۸٠٩ :رييزلا نبا ىلع ةفوقوم

 سبل نم)) :اهنم لوألا « [ةفيعض] ثيداحأ (ه)و
 در ةيشاحلا يفر «مكاحلا هححص ««...ايندلا يف ريرحلا

 ۸۰٥ :!ركنم يناثلا هرطشو «ًالوهجب هيف ناب كلذ

 ىلع بهذلاو ريرحلا معرحت يف عبارلا ثيدحلا
 ۸٠٦ :ءاسنلا ىلع امهليلحتو لاجرلا

 يوار (ةيقر يبأ نبا) مسا يف طقس كاردتسا

 م05 :ةثالعلا هنع لفغو «عباسلا ثيدحلا

 ريرحلاو بهذلاب يلحتلا نع يهنلا يف ثيداحأ

 ۸۰۷ :ةفلتخم ظافلأب

 يف ريرح بوث سبل نمر :ةيريوح ثيدح

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو «نيتياورب هركذ «م...ايندلا

 حيحصت نايبو «نيتياورلا نيب فلوملا قيفلت لامتحا

 ۸٠۸ :ةيناثلا ةياورلا يف طح

 ریرحلا نم ناك ام ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ۸۰۸ :رئاح وهف عباصأ عبرآ ضرعي

 يف ريبزلا نبا ىلع ةفوقوملا ةدايزلا ىلإ ةراشإلا

 فلؤملا نم انه اهراركت نأ نايبو ءرشع عباسلا ثيدحلا

 هنع لفغو !عفرلا مهوأ هنإ لب ءركذت ةدئاف هل سيل

 ۸٠۹ :!ةثالعلا

 ةيشاحلا يفو «ةبقع ثيدح يف نيأطح حيحصت

 ثيدحلا دوصقم نأ نم يدنسلا هرهظتسا اه حيحرت

 ۸۰۹ :/6 يتلا جاوزأ

 ةراشإلا «((:..ةنلا تلحد ينأ تیرأر) :ثیدح حس

 مسا يف أطخ حيحصتو ءهوزع ف يرذنملا ريصقت ىلإ

 ۸۱۰ س ۸۰٩۹ :هيوار

 ةأرملا وأ :ةأرملاب لجرلا هبشت نم بيهرتلا) س *

 :(كلذ وحن وأ ةكرح وأ مالك وأ سابل يف لجرلاب
 يف يناثلاو لوألا ء[ةحيحص] ثيداحأ )٤( هتحت

 ناربطلل ةياور لوأللو تاهبشتملو نيهبشتملا نعل

 :(حيحصلا» يف يذلا سابع نبا ثيدح يف ؛[ةفيعض]

 نايب ةيشاحلا يف ««...هللا لوسر ىلع ترم ةأرما نأرر

 ««بكلار يف هنأ ًامعوم ياريطلل هوزع قالطإ أطخ

 :ركنم ثيدحلا نأ نايبو ««طسوألار) يف وه امنإو

ANY CAI 

 يشفع لك هللا لوسر نعبر :ثيدح

 .دمحأل ةياور يف ةدايز ركذ ةيشاحلا يفو ««...لاحرلا

 ۸۱١ :!زواحجت نم ثيدحلل يرذنملا نيسحت يف ام نايبو

 هتحنو ««نيلصملا لتق نع تيه ينإ» :ثيدح

 يف يرذنملا لوق ىلع درلا ةيشاحلا يفو «(عيقتلا) نعم
 :ناعون ةلاهجلا نأو ءلوهمج سيل هنأب ( راسي يبأ) ةياور

 ملا

 ال ةثالث يف [حيحصلا] عبارلاو ثنلاثلا ثيدحلا

 فلوملا أطخ نايبو ؛(عءاسنلا ةلْجّر)) مهنم «ةنحلا نولحدي

 ۸۱۲ :(ةلحرلا) ةملك طبض يف يحاتلاو

 ًاعضاوت سابللا يف عفرتلا كرت. يف بيغرتلا) ب ۷
 بيهرتلاو هباحصأو ل دمحم قلخلا فرشأب ءادتقاو

 :(ةاهابملاو رخفلاو ةرهشلا سابل نم

 نم لضف يف ثيداحأ اهنم ءاثيدح (۱۸) هتحت

 :(ةذاذبلا) ىعمو «هيلع ردقي وهو ًاعضاوت سابللا كرت

 م

 لوألا [ًافيعض] 0١9 و

 هتلع نأ نايب ةيشاحلا يو «يقهيبلل هازع «((...لذبتما

 ۸۱۳ :!اهريغب هولعأ ةثالثلا نأو «ع اطقتالا

 بخ هللا ا

 اهنم « دي هللا لوسر شارفو سابل يف ثيداحأ
 ةياور نم هنكل ؛ةعيهل نباب ةثالثلا هلعأ رمع نبا ثيدح

 كايبو ؛حيحص هنع هثيدحو «هنع بهو نب هللا ديع

 نبا ةياور نم وهو ياي هل ثيدح نيسحتب مهضقانت
 ۸۱٤ ملا ا” :!هنع بهو

 «((...هبر هملك موي ىسوم ىلع ناكإ) :ثيدح

 نايب ةيشاحلا يلو «هيلع هقيلعت لقتو يذمرتلل هازع

 ۸١٤ : لوقنملا يذمرتلا لوق يف صقن كاردتسإ

 ءايبنألا تناكرر :فوقوملا دوعسم نبا ثيدح ل

10.۳ 



 يفو ءامهطرش ىلع مكاحلا هححص ؛((...نوبحتسي
 أ م4١ :ًاطلتخم هيف نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 يف 46 هللا لوسز ةباحص عضاوت يف ثيداحأ
 رشاعلا ثيدحلا يوار مسا يف أطخ حيحصتو «مهسابل

 : 215241٠١ :[حيحصلا] .

 هوزع قلطأ «((.+ .فوصلا انسابل اغإر) :ثيدح

 ««طسرألارر يف ره امإو «ريكلا» يف هنأ ًامهوم يناربطلل

 هدانسإ حيحصت ينا هكطخخو هجيرخت يف هريصقت ىلإ ةراشإلاو

 ۸۱1١ :اةركتم ةدايز هيفو هظفح يف ملكت نم هيفو

 ىلعي يبأ ةياور ركذ «بلاط يبأ نب يلع دع 2

 ةيشاحلا يفو .هبيرخت حرش هتمت «يذمرتلا ةياور نم ًارطشو

 ءىلعي. يأ ةياور نم هريغل حيحص هنم رطش ىلإ ةراشإلا

 : ۸١١ :(نوطعملا) نعم حرشو

 هللا روت يذلا اذه ىلإ اورظناو) :ثيدح

 هوزع أطخ نايبوإ ؛هيرغ حرش ةيشاحلا يتو «((...هبلق

 لهج ىلإ ةراشإلاو  خاسنلا نم هلعلو  يناربطلل

 000 !:!!ةلاهجو فعض هيفو هنيسحتي ةثالثلا

 هيلع. .نامثع ثيأز :دادش نب هللا دبع ثيدح

 نم حيحص هنأ نايبو هبيرغ حرشو..ظيلغ يدع رازإ .

 انه هونسح ةثالثلا نأو «ةعيف نبا نع بهو نبا ةياور
 ثيداحأ ةعبس لبق هنع هتياور اوفعضو

 هازع ...ةمطافو: يلع سرع انرضح :رباح ثيدح

 ۸1۸ 8117 :هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاخلا يو ءرازبلل

 ي وهو ءيارطبل هوزع قلطأ «نابوث ثيدح

 ۸۱۸ :!يطسوألا

 ماو

 ةيشاحلا فو «هيوار مسا حيحصتو «ورملع نبا رثأ
 ال. (حيحصلا لاخر هلاجرورر» :فلؤملا لوق نأ نايب

 ۸۱۸ : ريخلا توب مزلتسي

 ...كيبوث ىرتأ !ةرمض ايرر :ثيدح

 :ًاعاطقتاو 'ةنعنع هيف نأ نايب ةيشاحلا ينو «هتلع ىلإ فلؤملا

 راشأ 014

 م1

 نيذلا للي هتمأ نمم سانلا رارش نأ يف نائيدح

 814 :ةرهش بوث سبل نميف نارحآو...ميعنلاب اوذغ

 هسبلي اب ربقفلا ىلع ةقدصلا يف بيغرتلا) ب ۸

 ْ ش :(هريغو برغلاك
 ْنِم امرر :انم لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (۴) هتحت

 يذمرتلا يظفلب هركذ ««...ًابوث :املسم اسك ملسم
 ج ۹ :هدرأ ةيشاحلا يفو «هل هحيحصت لقنو ءمكاحلاو

 0 1 م

 ًاملسم اسك ملتسم اعر :يناثلا ثيدحلا

 ةتاور :دحأ نأ ىلإ راشأو ءدواد يبأل هازع ««...ًابوث

 ش م5 :...اذه در ةيشاحلا يفو «ثيدحلا نسج

 لضفأ: هنأ هيفو ء[حيحص] دحاو ثيدحو
 : ۸۲١ :لامعألا

 :(هفتن ةهاركو بيشلا ءاقبإ يف بيغرغلا) س 9
 ةبيش باش نم نأ اهيفو « ثيداحأ (5) هتحت س

 ثيدح  أهنمو ةمايقلا موي ًارون هل تناك مالسإلا يف
 نع لفغو «عباتم وهو «ةعيف نباب يرذنملا هلعأ ةلاضف

 AT :!ةثالثلا نوقلعملا كلذ

 ا اعلا سن ل يعل

 يري الا هلعفي نم نأ يف دحاو ثيدح هتحت

 ميركلا دبع ةياور نم هنأ يرذنملا حيجرتو .ةنحلا ةحئار

 :باوضلا وه اذه نأ نايب ةيشاحلا فو ءةقثلا يرزجلا

A۲۱۰  

 ةشاولاو ةلصزتسملاو ةلصاولا بيهرت) - ١

 :(ةجلفتملاو ةا ةصمادلاو ةشوتسملاو

 خرشو «كلذ لعفت نم نعل يف ثيداحأ (5) هتحت

 (صمنلا) هدييقتل يرذنملا ىلع درلا ةيشاحلا ينو ءاهييرغ
 ل ۸۲۲ :!!(هجولا) ب يباطخلا ىلعو «(بجاحلا) نب

AYY : 

 ۸۲٣١ :ةصاح ةلصاولا نعل يف ثيداحأ

 و و و عر الخ ن

 AYY :يراخبلل هوزع يف يرذنملا

 لاجرلل : دمنإلاب لحكلا يف بيغرتلا) - ۴

ort 



 :(عاسنلاو

 تبنيو رصبلا ولجي هنأ اهيفو « ثيداحأ )٣( هتحت س

 ثيدحلا نأ نع ةئالثلا ةلفغ نايب ةيشاحلا فو ءرعشلا

 ل 457 :هريغل حيحص وه امنإو .هوتسحو عطقنم يناثلا

A4 

 وهو «سابع نبا نع [فيعض] دحاو ثيدحو

 48514 :حيحصلا هئيدح يف ةدايز

 :ًاباب )1١1( هتحتو :ةريغو ماعطلا باتك ل 19

 بيهرتلاو :ماعطلا ىلع ةيمستلا يف بيغرتلا) ل ١

 :(اهكرت نم
 ببس اأو ء[ةحيحص] ثيداحأ )٣( هتحت

 م7 ٤ :ماعطلا لالحتسا نم ناطيشلل رظحو «ةكر بلل

 يبأل لوألا ثيدحلا وزع يف فلوملا مهو نايب
 نبا هيلع فلؤملا فطع اذكو «هيف ةئالثلا طلخو دواد

 ۸۲٤ :هجام

 هححص اهنم يناثلا «[نافيعض] ناثيدح وت

 878 :ًالوهجب هيف ناب كلذ در ةيشاحلا فو «مكاخلا

 بهذلا ناوأ لامعتسا نم بيهرتل)  "؟

 :(ءاسنلاو لاجرلا ىلع هميرحتو ,ةضقلاو
 يف رحرحجي امنإ هلعفي نم نأ يف ثيداحأ (”) هتحت

 م 3 :(رحرجي) نمم ةيشاحلا يقو ءأران هنطب

 نم» :رمع نبا نع [فيعض] دحاو ثيدحو

 ينو «هفعض ىلإ راشأ ««.. ةينآ يف برشو ريرحلا سبل
 :!هيلإ وزعملا ردصملا يف تسيل ةظفل هيف نأ نايب ةيشاحلا
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 امو ؛لامشلاب برشلاو لكألا نم بيهرتلا) * 
 يف نم برشلاو ءانإلا يف خفنلا نع يهنلا يف ءاج

 :(حدقلا ةملث نمو ءاقسلا

 يف يناثلاو لوألا ء[ةحيحص] ثيداحأ (9) هتمت ش
 لكأي ناطيشلا نأو.. لامشلاب برشلاو لكألا نع يهنلا

 255 :..هلامشب برشيو

 يف خفنلا نع يهنلا يت يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 :يذمرتلا ةياور نم تطقس ةدايز كاردتساو «بارشلا

 م1

 ؛حدقلا ةملث نم برشلا نع يهتلا يق ثيدح

 ۸۲۷ :ملعأ هللاو كلذ ةمكحو «ةيشاحلا يف هانعمو

 خفنلاو ءانإلا يف سفنتلا نع يهنلا يف ثيداحأ

 ۸۲۷ :هيف

 يل نم برشلا نع يهنلا يف ةريره يبأ ثيدح
 ءاهعاطقنال اهتفلح هرحآ يف ةدايز هيفو ٠ «ءاقسلا

 «يرذنملا اهطقسأ اهيف [:بويأ لاق] ةدايز كاردتساو

 ام وهو ؛بويأو ةريره يأ نيب ًاعطقنم اذه نوكيو

 ۸۲۸ س ۸۲۷ :ةثالثلا هنع لفغ

 نم برشلا نع يهنلا يف [نافيعض] ناثيدحو
 854 :ءاقسلا مف

 هللا ذيبع هيوار مسا لوح قيلعت ةيشاحلا يفو

 ايأ هنأو ؟هللا دبع ربكملا مأ اذه رغصملا وه له رمع نب

 ۸۲۸ :هتلادع تبلت ال نم ىلع ثيدحلا رادمف ناك

 نود ةعصقلا بناوج نم لكألا يف بيغرتلا) 4

 :(اهطسو
 لزنت ماعطلا ةكرب نأ يف امهدحأ «ناثيدح هتحت

 «يوارلا طالتحاب امهوأ يرذنملا لعأ «نيظفلب هطسو

 نع لفغو «طالتخالا لبق مهضعب هاور هنأ هنع يفحخو
 ۸۲۹ ۸۲۸ :!!هوححص كلذ عمو !نوقلعملا كلذ

 سفو «تيزلاو لخلا لكا يف بيغرتلا) س ه
 :(ربخلا حص نإ نيكسلاب هعيطقت نود محللا

 :اهيف ناثلاو لوألا ء[ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت

 ٠ ««لحخ هيف مدأ نم تيب رفقأ ام..ر)و «لخلا مادإلا معنإ»

 يف ةراشإلاو ««هب ارنهدار تيزلا اولكر :عبارلاو ثلاثلاو

 :(فيعضلا» يف يه محللا سف ثيداحأ نأ ىلإ ةيشاحلا

ATs —A ۹ 

 مأ ثيدح اهنم لوألا [2ةيعض] ثيداحأ (٤)و

 ريشي امأكو «هتدعاق فالح يعباتلاب فلوملا هأدب دعس

 «هنم رش هنع هيوار نأ هتافو «ثیدحلا ةلع هنأ ىلإ كلذب

 وءة١



 ةيشاحلا فو !(نع) لدب (يور)ب هريدصت لوألا ناكو

 ۸۲۹ :(شهنلا)و (سهنلا) نيعم

 حيحصت يرذنملا لقن [حيحصلا] عبارلا ثيدحلا

 وهو !يرذتملا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع هل مكاحلا

 ۸۳٠١ :هسفن يرذتملا هاكح يذلا بارطضالاب دودرم

 ةراشإ هتحتو كي نم محللا برقر) :ثيدح

 :ىرخأ ةلع هيف نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو «هتلعل فلؤملا

 00 م

 ةراشإو «. .نيكسلا محللا اوعطقت الرر :ثيدح

 ۸۲۰ :هتراكن ىلإ فلؤملا

 :(ماعطلا ىلع عامتجالا يف بيغرتلا) 5
 اولكرر :رمع نع [فيعض] دحاو ثيادح هتحت

 ۸۳۱ :ًادح فیعض ((..اوقرفتت الو امیج

 ببس هنأ اهيفو «[ةحيحص] ثيداخأ )ا و
 A۳۱ ٠ ۰ :ةكربلل

 دحاولا ماعطر) ر ةبراقتم .ظافلأب ثيداحأ

 يفكي
 ۸۳۱ :ًاطح«(ةينامتلارر

 هيلع ترثك ام هللا: ىلإ ماعطلا بحأ 'نإرر :ثيدح

 يل رهظي مو ا هيف نأ ىلإ يرذنملا راشأ ؛«يديألا

 معو :اههجو

 يف عسوتلاو عبشعلا يف ناعمإلا أ نم بيهرعلا) #

 :(ارطبو ًاهرش براشملاو لكامل
 ةدعب ةريره يبأ ثيدح اهنم ءاثيدح (۱۸) هتحت س

 ؛ظفلب اهدحأ ! يف عقوو «((.نينثالا

 ةيشاحلا يفو ءءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلا نأ ف تاياور

 نم لصألا يف ءاطخأ خيحصت ىلإ ةراشإلاو «(يعملا) نعم
 ۸۳۱ :اطوملاو ملسم

 ««..هسنطب نم ارش ءاعو يمدآ الم امر :ثيدح

 :اهدانسإ. فعضل ةدايز فذح ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو

 ال

 ف عبشلا لهأ نأ يف [ةحجيحص] ثيداحأ ةعبرأ

 ۸۳۲ :ةرخآلا يف عّرجلا لهأ مه .ايندلا

 ركنماؤهو «(..ةمألا هذه يف ثدح ءالب لوأ) :ةىسنئاع

 «[ةئيعض] :ثيداحأ )و س

 ۸۳۳ :بفوقوم

 دوج ..نطبلا ميظع الجر ىأر ل

 ۸٣٣۳٠ :كلذك سيل هنأ نايب ةيشاحلا فو «يرذهملا ٠ هداتسإ

 اا هوجو يق عوجلا خي هتيؤر يف ناثيدح

 مه مول مهنأ الإ ؛هيف نوعبشي نامزب مهل يرشبلا هلقنو

 ۸۳۲ :كقموي مهنم ريخ

 هنأ :ةدعج ثيدلح

 ةيشاحلا فو ««..ةمعاط سفن بر الأ :ثيدح س
 ۸۲١ :(زيجب نبا) هيباحص مسا حيحصت ىلإ ةراشإلا

 يطب تألم ام فوقوملا ثيدحلا جيرخت ةيشاحلا يف

 1 مغ :هل يرذنملا ةيوقت دري امب .ًاماعط

 ركذ, ؛عبشلا نع اهل و هيف يف ةشئاع ثيدح

 ءعوضوم يناثلاو .«فيعض ىلوألا دانسإ «نيتياورب :

 ةياورلا يف يقهيبلا لهاست ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو

 : ۸۳٤ :طقف اهفيعضتب ةيناشلا

 ام 6 لكات نأ :فارسإلا نمر :كيدخ ل

 ا ىلإ هوزع ةيشاملا يو ءعوضوم ؛((تيهتشا

 ۸۳٤ :هللع نایبل

 يوطي نأ ملكدحأ ديري امأ ؟ړمع ا

 ىلع زافكلل هللا ديعو نأ يف يميلحلا لوق هعحتو ..هنطب

 ئلع اهلثم ىشخي دق «ةروظحلا تابيطلا ىلع مهمادقإ

 Ars : ةحابملا ثابيطلا يف نيكمهنملا نينمؤملا

 لوسز دنع اتعمتجا ام هللاو)) :رمع نبا ثيدح س

 ةححص ٠ كلذ عمو ”ةدآتسإ يرذنملا قسي ملا ««..هلا

 ١ : ملم :!ةثالعلا

 : ءاوبرشاو اولك رر

 اهنع :لفغو لصألا نم تطقس هيف ةذايز كاردتساو

 ١ م16 :ةثالغلا

 ,ريذحتلا يف ثيداحأ

 2(. .اوقدصتو :ثیدح س

 ۸۳١ :معتتلا نم

 , ۸۳١ :ايندلل ًالثم ل هبرض اميف ثيذاحأ

 ماعطلا ىلإ ناسنإلا ىعدي نأ نم .بيهرتلا) ۸

6 



 ءاج امو «يعادلا ةباجاي رمألاو ءرذع ريغ نم عنتميف

 :(نييرابحملا ماعط يف

 يف ةراشإلاو ء[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت
 رخآ  (نييرامتملا) ظفل يف اطحخ حيحصت ىلإ ةيشاحلا

 بقعتو ءأطخلا آشنم نايبو «(نيرابحلا) ب س بابلا صن

 ۸۳۷ :هل يحانلا

 نم») ؛رمع نبأ نع دحاو [فيعض] ثيدحو

 ىلإ يرذنملا راشأ ««..هللا ىصع دقف بجي ملف يعد

 ۸۳۷ :هفعض

 ««..لاصع تسرب :ثيدحلا يف ةدايز ىلإ ةراشإلا

 حلو «ةسماخلا ةلصخلا ةطرطحملاو لصألا نم تطقس

 ۸۳۸ :ةثالثلا اهكردتسي

 «نييرابتملا ماعط نع يهنلا يف سابع نيا ثيدح

 ريسفت يف يرذنملا اطح ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو
 ۸۳۸ :(نايرامتملا) ب (نايرابتملا)

 اهحسم لبق عباصألا عل يف بيغرتلا) ل 4
 :(ةكربلا زارحإل

 ۸۳۹ ل ۸۳۸ :ثيداحأ (ه) هتحت

 :(لكألا دعب ىلاعت هللا دمح يف بيغرتلا) ٠

 دعب هلوقي اميف لوألا ء[ناحيحص] ًائيدح هتحت

 قعمو...دبعلا نع ىضري هللا نأ هيف رخآلاو «ماعطلا

 ۸۳۹ :(مةلكألا)

 سابع نبا ثيدح لوألا «[نافيعض] نائيدحو

 هللا لوسر مهايقلو رمعو ركب يبأ جورح ةصق يف ليوطلا

 ءفيعط وهو ثيدحلا..عوملا الإ مهجرخأ ام هِي

 ۸٤١ ۸۳۹ :كلذ ىلإ يرذنملا راشأو

 ىلإو ؛هيف أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ل

 854٠ :(ضورلا رر يف هجيرخت

 «(..يورف برشو «عبشف لكأ نمإ) :ثيدح

 ۸٤٠ :هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو

 نإ  ماعطلا لبق ديلا لسغ يف بيغرتلا) ١

 حير هدي يو ماني نأ بيهرتلاو:هدعبو س ربا حص

 :(اهلسغي ال ماعطلا رمغ

 ةكربر) :اهنم لوألا «[ةفبعض] ثيداحأ )٤( هتحت

 فلوملا ليم هتحتو «(هدعب ءوضولاو «هلبق ءوضولا ماعطلا

 اذه ثيدحلا ةمثأ ضعب ةيهارك ركذو «هديسحت ىلإ

 نم صحأ ىوعدلا هذه نأ نايب ةيشاحلا يفو ءءوضولا

 يف يعفاشلا هب لدتسا ثيدح يف أطخ نايبو «ليلدلا

 84٠0 ۸٤١ :ءوضولا اذه كرت هبابحتسا

 مان نمر : وصحن [ةحيحص] ثيداحأ () هتحتو

 ةراشإلا ةيشاحلا يو «(رمغلا) ئعمو ««...رمغ هدي ڼو

 ةصح نم يه بابلا نم لوألا رطشلا ثيداحأ نأ ىلإ

 .((فيعضلا))

 ««..ساحل ساسح ناطيشلا نإر) :ثيدح

 فل مكاحلا حيحصت لقنو «هل فلوملا جيرخت هعحمتو

 نعم ةيشاحلا ينو ؛عوضوم هنم رطشلا اذه نأ نايبو

 ۸٤۲ س ۸٤۱ :(ساحل «ساسح)

 حير هدي يفو تاب نم)) :ديعس ينأ ثيدح

 در ةيشاحلا ينو «(حضولا)و (رمغلا) نعم هتحتو ؛((..رمغ
 ۸٤۲ :ركنم هنأ نايبو هل فلوملا نيسحت

 :ًاباب (۱۲) هتحتو ؛(هريغو ءاضقلا باتكر - ٠

 ءاضقلاو ةنطلسلا ىلوت نم بيهرتلا) ١

 قثو نم بيهرتو «هسفنب قلي ال نمل اميس ةرامإلاو

 ؛(كلذ نم اعيش لأسي نأ هسفنب
 كاردتساو ءسنأ ثيدح اهنم ءاثيدح (1) هتمت

 ۸٤۳ :هيف ةدايز

 حبذ دقف..ءاضقلا يلو نمر :ةريره يبأ ثيدح

 ۸٤۳ :هريسفت يف يرذنملا لوقو «((نيكس ريغب

 ثيدح اهتم لوألا .[ةفيعض] ثيداحأ (۷)و

 را ين لهجا شق اضاع ناك نمور فو ناخ

 :ىرحخأ ةلع هل نأ نايب ةيشاحلا يفو «هفعض ىلإ يرذنملا

 م4

 موي لدعلا يضاقلا ىلع نيتأيل» :ثيدح

 راشأو نابح نبا ظفلو دمحأ ظفلب هركذ ««..ةمايقلا
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 هيف (ةرمث) وأ (هرمع) ةظفل يف عقو فيحصت ىلإ يرذنملا

 مرمع) نأ نايب ةيشاحلا فو ؛باوبملا امهيأ مزجي ملو
 ۸46 :اطح

 يف ةركنم ةدايز افذح ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ۸٤٤ :كلام ني'فؤع ثيدح

 يلو «(..ةرشع رمأ يلي لجر نم ام)) :ثيدح
 نسح هنأو «كلام يبأ نب ديزي) ىلغ مالكلا ةيشاحلا

 ۸٤٤ :مهلهج ثيذحلل ةثالثلا فيعضت نايبو «ثيدحلا

 00 :مصاع نب رشب ثيدح س
 ۸٤٥ :(هفنأ تلس) نعم نيل

 200 .نمانلا نيب مکي مكاح .نم امر) :ثيدح ل

 نأ نود هححصأ نم ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو «فيعض
 ۸ ٤١ ':!هداتسإ فعض هنأ مغر حيحصتلا هجو نيبي

 نكت مو تم نإ !مدق اي تحلفأرر :ثيدح

 هتحتو «فیعض ((..

 دحأ قيثوت يف يزذنملا لهاست نايب ةيشاحلا ينو ««..ًايمأ
 :ثيدحلا اذه جيرخت يا «ةفيعضلا» ىلإ ورعلاو..هتاور

Ato1 '  

 تسئبو «ةعضرملا تمعنف)) ئعم نايب ةيشاحلا يف

 5 1 :رشاعلا :ثيدحلا'يف «ةمطافلا

 ليو هءارمألل لیدر ؛ةريره يأ ثيدح ةيومت
 .۸٤٦ :لصألا يف أطخ حيحصتو «((. :ءافرعلل

 ةيشاحلا ينو «((. .ءاضقلا ىغتبا نمر) :سنأ ثيدح س

 لإ ةرانشإلاو !ءفيعض هنأب هل يذمرتلا نيسحت. در

 مى 13 ولعل هنع لفشل صألا'ي طن حيجيمت

 ف ١ نيملسملا رومأ نم ًائيش يلو نم بيغ

 هتيعر ىلع قشي نأ هبيهرتو «هربغ وأ ناك ًاماهإ لدعلا

 راو ها

 نود هباب قلغي وأ مهنع بجعتحي وأ مهشغي وأ روج وأ

 ْ ٠ :(مهجئاوج
 يف ثيداحأ اهنم ء[ًاحيحص] ًايدح (۲۹) هت

 ۸٤١ :كلذ ريغ وأ اوناك ةمئأ نيلداعلا نيطسقملا باوث

 نم مويز) :اهنم .يناثلا «[افيعض] ًاثيدح )و -
 ياربطلل هازع ؛((. .ةنس نيتس ةدابع نم لضفأ :لداع مامإ

 ./ريسبكلا» دانس نسحو «يطسوألا» و «ربكلا» ف
 اس لولعم وهف ءارظن كلذ يف نأ نايب ةيشاحلا يفو '

 1 4۸ :!ًانتمو

 «..لداع مافإ: هللا ىلإ ساتلا بحأرر :ثيدح

 ةيشاحلا فو هع تكسو هل يذمرتلا نيسحت يرذنملا لقن

 0 : ۸٤۸ :فيعض ثيدح هنأ نایب

 مامإ. .هللا دنع سانلا لضفأل) :رمع ثيدح .

 :نإيب :ةيشاحلا فو «هنيښحت ىلإ يرذنملا راشأ ««..لداع

 كيدخلاوءامه ' ةثالثلا ديلقتو كلذ يف هل يا ةعباتم

 r ۸4۸ :ًادج فیعض

 ق اعوضوم نازرحآو اج تافيعض ناثيدح

 ١ ۸4۹ ء۸ ۸£ :رئاجلا مامإلا ةبقاع

 مامإؤر) , ةدايز فعض ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 هوزغ يف يرذنلا ريصقتو دوطسم نبا ثيدح يف «رئاج
 ش ۸٤٩ :!هنم متأي هاور دقو دمحأ نودارازبللا

 و..شيرق .نم , ةدئألا) ٠ :ثيدح

 868. :ةانعم يف هريغو «(..اولدع

 لا ءاضق '!بلط نمر»

 0 ةراشإلاو ةتللع نايب ةيشاحلا. ينو «فيعض ::((..هلاني

 ٠١ E :مهلهجو ةثالثلا يدعت

 ,نم طقس 4نيرئاخل ةاضقلا بيهرت يف ثيداحأ

 . :اهنع ”ٌلفغو ' ىجرخم نم اهتكردتسا ةلمج اهدحأ

 ' ۸٥۲ :!مقداعك نولفاغلا

 ٍاومكحإ نإ

 :ثيدح

 هححاص .«(.يمأ نم ةمأ يلوا نمر» :ثيذح ل

 | 485 :هللع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يو مكاحلا

 «ي..ًايداو منهج يق نإ) :ثيدح كلذكو

 'نايبب .«حيحصللا اذه در ةيشاحلا يفو «مكاحلا هححص

 1 مه ؟ :(«ةغيعضلارر ىلإ هيرخت يف ةلاحإلاو «هتلع

 فلؤملا 'اهيلإ زاشأ يلا يناربطلا ةياور ققحملا ركذ

 ۸٥۳ :ةريره يبأ ثيدح يف

 هللا 0 الإ ةثالث يلاو ٠ نم امر

 ۳ :..هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو ««(..ةلولغم

 :تیدحب س
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 يف يذلا ةشئاع ثيدح يف ةلضعم ةركنم ةياور

 ةيشاح لا يفر ««هللا ةلمب هيلعف..رر :هلرق اهيفر ««حيحصلا»

 ۸٠۴ :ةشئاع نع ةناوع يبأل هوزع يف فلوملا مهو نايب

 ««..نيملسملا رمأ نم اعيش يلو نمر) :ثيدح س

 8٠1 :يناربطلل هارع

 الر :هتاور دحأ يف فلولا لوق در ةيشاحلا يف
 ۸٥4 :((تاعباتملا يف رضي

 مهريصقت نم ةاضقلا بيهرت يف ثيداحأ

 ۸٠٤ :مهنع باجتحالا وأ مهشغ وأ مهتيعرل حصنلاب

 بجحف المع مكيلع يلو نم ..» :ثيدح س

 رخآو «لوهجب هتاور دحأ نأ نايب ةيشاحلا يقو ««..هباب

 ال ةركنم ةلمج هيفو !دهاوشلاب ةثالثلا هنسحو «لاقم هيف

 ملهم :اهل دهاش

 نأ نيملسملا رومأ نم ًائيش يلو نم بيهرت) * 

 :(هنم ريخ هتيعر فو ًالجر مهيلع يلوي
 نمر) :لوألا ءناثيدح بابلا اذه تحت لصألا يف

 فداتسإ مكاحلا ححص «(..ةباصع نم ًالحر لمعتسا

 م65 :هدر ىلإ يرذنملا راشأو

 هححص كلذ يف قبدصلا ركب يبأ ثيدح يناثلا

 در نايب ةيشاحلا فو ءهدر ىلإ يرذنملا راشأو ءمكاحلا

 هنع لفغو ءدمحأل هوزع يف يرذنملا اطح نايبوءهل يبهذلا

 ۸٠٦ :ةئالثلا

 :(امهنيب يعاسلاو يشترملاو يشارلا بيظرت) ٤
 يف اهنم نانثإ «[ةحيحص] ثيداحأ )٣( هتحت

 مكحلا يف ةرشرلا) دوعسم نبا رثأ ثلاثلاو ءامهنعل

 و (يشترملالو (يشارلا) نعم ةيشاحلا يلو «(..رفك
 يف مكاحلا دنع ةدايز فذح ىلإ ةراشإلاو «(ةوشرلا)

 هنأ يرذنملا مهوأو ءاهدانسإ فعضل  نابوث ثيدح

 ء١٦٥۸ :!ةثالثلا هنع لفغو «ةريره بأ ثيدح نم

AoY 

 :[ةفيعض] ثيداحأ (5)و

 (يشترملا)و (يشارلا) عم ةيشاحلا يف

 م05 :(ةرشرلا)و
 .«رانلا يف يشترملاو يشارلارر :لوألا ثيدحلا

 ةقفارمر يرذنملا لهاست ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو

 هقثري مل ًايوار مهيف نإف ؛هتاور قيثوت يف هل يمثيملا

 ۸۷ :دحأ

 يف «((..مهنيب مكحف ةرشع يلو نم)) :ثيدح س

 :هتاور دحأ ةمجرت يف مكاحلا ريصقت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 ممالا

 .هلذخو مولظملا ءاعدو ملظلا نم بيهرتلا)  ه

 :(هترصن يف بيغرتلاو
 .[احيحص] ًائيدح (77) همت

 تمرح ينإ!يدابع اير :يسدقلا رذ يبأ ثيدح

 ۸٥۷ :(ملظلا) نعم ةيشاحلا ينو ««..يسفت ىلع ملظلا

 مهر

 مكايإر :لوألا ؛[ةفيعض] ثيداحأ (ة)و

 «طسوألا»و «ريبكلا» يف ينارسبطلل هازع ««(..ةناينلاو
 ةلمج نأ نايب ةيشاحلا ٍفوءةريثك دهاوش هل نأ ًاريشم

 مث هرفعضف ةلالثلا ضقانت نايبو .دهاش امل سيل ةنايخلا

 م08 :!!دهارش هنتمل نأ اولاق

 اهلهأ ىلإ ملاظمل در ىلع ثحلا يف ثيداحأ

 م55 :اهنم للحتلاو

 مولظملا مهنمو «ممتوعد باجتست نميف ثيداحأ

 مك :ًارفاك ناك ولو

 هقاس «هل ي يبنلا ةيصو يف رذ يبأ ثيدح

 اهنم انأ ترتحخاو «هتلع نايب عم مكحلا نم هيف ال يرذنملا

 م١5 :اهدهاوشل تارقف

 امر : هلاوس يف ليوطلا رذ يبأ ثيدح
 :(..اهلك ًالاثمأ تناك :لاق ؟ميهاربإ فحص تناك

A1۱ 

 «(محيحص) يف نابح نبال هازع ثيدحلا

 /55 :هححصو « مكاحللو

 هذه حجرو نيقيرط نم ثيدحلل يرذنملا جيرخت
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 كورتم اهيف لوألا قيرطلا نأ نايب ةيشاحلا ينو لوألا

 تارقف ضعي نأ لابو «هنم بيرق وه نم هيف هیناثلاو

 ! ۸٦1۳ :ةقرفتم تحص دق ثيدحلا ١

 ««..ًاملسم أرما لذخي ملسم نم امر :ثیدح لا

 1 م57 :نالوهجم هيف .فيعض

 نم نمقتنأل يلالجو يتزعو هللا لاقرر :ثيدح

 نو «لاسرإلاب هلالعإ ىلإ يرذنملا راشأ ««..ملاظلا

 يق امنايب ىرحأ ةلع هل امنإو ؛لصتم هنأ نايب ةيشاحلا

 ۸٦1۳ :(ةفيعضلا))

 ملسملا هاحأ ماسلا ت ةرصن ىلع ثحلا يف ناثيدح

 ۸٩۳ :هنايبو ءامولظم وأ غ

 فاخ نم نفوقي تاملك يف بيغرتلا) س 5
 ١ ش :(لاظ

 :دوعسم نبأ نعإفيعض] دحاو ثيدح هتحن ل

 نم يرذنملا رمغ '«..ناطلسلا مكدحأ فوحت اذإرر

 نع هلوق نأو «فيعض هنأ نايب ةيشاحلا يفو «هنتاور دحأ

 سيل «حيحصلا لاجررر هلاجر
 يحصلا فوقوملا نيب اوقرفي مل ةثالثلا نأو ًافوقوم حص

 : 471 :نيسحتلاب امهولمشف «فيعضلا عوفرملاو

 حيحص اهنم لوألا ,ةفوقوم ثيداحأ )٣( و

 ثيدحلا نأ نايبو «قيقدب

 نيب قيرفت نود ةثالثلا هنبح و ءأعوفرم فيعض ءافوقوم

 ۸٦1٤ :!بفوقوملاو عوفزملا

 ىلع لوخدلا نع عانتمالا يف بيغرتلا) ل ۷ ٠
 مهقيدصتو 5 لوحخدلا نم بيهرتلاو «ةملظلا

 :(مهتناغإو

 رباح ثيدح اهنم «[ةحيحص] ثيداحأ (۸) هتحت س

 ءاهفسلا ةرامإ تافص ةرجع نب بمكل #4 هركذ ف
 نب بعك نع اهدحأ تاياور هدعبو ءاهنم ريذحتلاو

 : : م56 :هسفن ةرجع

 ثيدح نم لصألا يف تطقس ةدايز كاردتسا س

 ۸٠1 :!ةلفخلا ةلقنلا اهنع لفغ ء«بايح

 يف يردنملا لاق ءكلذ يف [نافيعض] ناثيدجو : 

 هعبت يمثيهلا نأ نايب ةيشاحلا فو «تاقث اممأ امقاور

 هيف لؤألاق ءاذه درو ءامهلهاست نم وهو ءيناثلا ف

 :!ةثالكلا :هنسح' كلذ عمو نالوهحم هيف :ناثلاو لوهج

A5* 3  

 هتدعاسمو 'لطبملا ةناعإ نم بيهرغلا) س م

 :(كلذ ريغو هللا دودح نم دح نم ةعناملا ةعافشلاو

 '. ةغدر) نعم نيئسفتو ء[ناحيحص] ناثيدح هنمت س
 ۸٦۷ :لوألا ثيدحلا يف ةدراولا (لابخلا

 ذاننمإلا يرذنملا ديوجت يف ام نایب ةيشاحلا ت

 :ةراکن اهرخآ ف ةلمج فذح ىلإ ةراشإلاو «يناربطلا

AYنا  * 

 ةيشاحلا ينو يناثلا ثيدحلل 'يرذنملا ريسفت

 نب هللا .دبع نب نمحرلا دبع عامس تبث هنأ ىلإ ةراشإلا

 ۸٦۷ ١ :يرذنملا هركذ ام فالخب ؛هيبأ نع دوعسم

 لحجر ام :لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (4)و

 يرق حرش ةيشاحلا يف ؛(..دح نود هتعافش تلاح

 ىلإ ةراشإلاو ؛للع ثالث هيف ناب يرذنملا نيسحت درو

 زا .ناكم قوا !دهاوشلاب هنيسحتب ةئالثلا طبخ
 00 2548 :!هوفعض

 فال : ثيدحا
 هلمج ضعب نأو ءافيعض ايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا

 .دح نود هتعافش تلاخ نمر)

 ۸1۸ :حيحص

 هريغو مكاحلا بيهرت)

 :(لجو رع هللا طخسي

 ئاع نع دحاو ثيدح هتحت ةدعب فلولا ةقاس ةشئا

 :((. .سادلا طخسب هللا اضر سمتلا نم)) :هيفو «تاياور

 م15

 ع سانلا ءاضارإ نم

 نبا ثيدح لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (4) و
 ئرذنملا ىوق ««..سانلا اضر يف هللا طخسأ نمور :سابع

 يف رخآو قثوي مل نم هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو «هدانسإ

 1 م55 :!لاقم

 هب طخسي ا bl ىضرأ نمرر :ثيدح



 الإ هتاور قيثوت لقنو مكاحلل هازع «عوضوم ««(..هبر

 هعبتو اذه يف مكاحلا مهو نايب ةيشاحلا ينو ءادحاو

 نع لفغ ءعضولاب ًامهتم هيف نإف «يهذلا مث فنصملا

 ۸٦4 :!ةثالثلا اذه

 «((..سانلا دماخحم بلط نم» :ةشئاع ثيدح ل

 نأ نايب ةيشاحلا ينو «يقهيبلا ةياورو زازبلا ةياورب هركذ

 ظفلل هتفلاخمل ركنم رهو «فيعض وار امهيف امهيتلك

 ةثالثلا نأ ىلإ ةراشإلاو لاو يف يذلا ظوفحم

 ۸۷۰ م4 :نيسحتلاب تاياورلا اولمش

 ةمصع) يباحصلا مسا يف لصألا .يف طخ حيحصت -

 نعم يف ةملك يف يوحن أطح حيحصت اذكو «(كلام نب
 ۸۷۰ :ثيدحلا

 نم هللا قلخ ىلع ةقفشلا يف بيغرتلا) ٠

 مه قفرلاو مهتمحرو ؛مهريغو ديبعلاو دالوألاو ةيعرل
 ةبادلاو دبعلا بيذعت نمو «كلذ دض نم بيهرتلاو

 مسو نع يهنلا يف ءاج اهو «يعرش ببس ريغب امهريغو

 :(اههوجو يف باودلا

 يف ثيداحأ اهنم ءااجيعص] ًائيدح (4ه) هتحتا

 «« محري ال محري ال نمر» نأو ءمحارتلا ىلع ثحلا

 ۸۷۱ ل ملال. :اهريغو

 يف اهنم ناثلاو لوألا .[ًافيمض] ًايدح هرو

 نايب ةيشاحلا يف ؛..عضاوتلاو ريغصلا ةمحرو ريبكلا ريقوت

 هنأب لوألا ثيدحلا ىلع يرذنملا بيقعت يف عقو ماهيإ

 ۸۷۲ لالا :ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نم يور

 «((..ةصقنم ريغ يف عضاوت نمل ىبوط» :ثيدح

 :هجيرخت يف يرذنملا لوق لوخ رصتخم قيقحت ةيشاحلا يلو

 ۸۷۲ :(متاقث حيصن ىلإ هتاورور)

 ۸۷۲ :ةمحرلا نم ءانبألا ليبقت نأ يف ناثيدح

 حبذلا دنع تاناويحلاب ةمحرلاو ةقفشلا يف ثيداحأ

 حيحصت يرذنملا ركذ «ةرق نب ةيواعم ثيدح اهنم «هريغو

 هقفاو هنأو كلذك هنأ نايب ةيشاحلا يفو .هل مكاحلا

 ءيشب ثيدحلا اذه مهفيعضتب ةئالثلا لهج نايبو «يهذلا

 وهو هدعب يذلا ثيدحلل مهنيسحت كلذكو «ليصفتلا نم

 ۸۷۲ 1/1 :حيحص

 (رمع نب هللادبع) مسا يف لصألا ف اطح حيحصت

 ۸۷۳ :(ورمع نبا) باوصلاو

 حرشو «((..اهدلو يف هذه عحف نمر) :ثيدح
 ۸۷ ٤ :ةيشاحلا يف هبيرغ

 يت الفأر :هيفو «رفعج نب هللا دبع ثيدح

 «تاياور ةدعب فلوملا هركذ ««..ةميهبلا هذه يف هللا

 ۸۷٤ :هبيرغ حرسشو

 اهنم «باودلا بيذعت نع يهنلا يف ثيداحأ

 ودعي لبقأ يذلا ريعبلا ةصق يف ليوطلا يرادلا ميمت ثيدح

 اهيأ» :5 لوسرلا لوقو فقو نحوي هللا لوسر ىلإ

 رهو «هحام نبال يرذنملا هازع ثيدحلا .(..نكسا اريعبلا
 ۸۷٤ :ًادج ركنم ثيدحلاو «هنم يجانلا بجعت اطخ

 ما

 ةره يف رانلا تلد يلا ةأرملا ركذ امهيف ناثيدح س

 ۸۷٦ :تتام نح اهمعطت و اهتسبح

 ديبعلا برض نع يهنلا يف ةحيحص ثيداحأ

 وفعلاو «مهيلإ ناسحإلا يف بيغرتلاو ؛مهريغو مدخلاو

 ۸۷۸ — ۸۷۷ :مهنع

 اهلك ءديبعلا ىلإ ناسحإلا يف [ةفيعض] ثيداحأو
 ۸۸۰ ۸۷۸ :عوضوم دحاو الإ :ةفيعض

 يبلا يو «همأب الحر ريع هنأ ف رذ يبأ ثيدح

 هللا مكلضف «مكنارخإ مهفإ» :هل هلوقو كلذ نع هل

 ۸۷۸ :ةدع تاياورب يئثرذنملا هركذ «((..مهیلع

 مداخلا نع وفعلا يف رمع نب هللا دبع ثيدح

 هيوار يف فالتحالا يرذنملا نايبو «ةرم نيعبس موي لك

 ۸۸۱ 84٠ :(ورمع نبا) مآ (رمع نيا) وه لع

 مغأ ين هلو ينلا ىلإ هيكولمم اكش لحر يف ثيدح
 اذإ») : يبنلا لوقو «..امجرضي هنأو .هنوصعيو هنونوخي

 تادايز كاردتساو «((..كوناح ام بسحي ةمايقلا موي ناك

 ۸۸۱ :!ةثالعلا اهنع لفغ هيف
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 هيف ءاههجو يف ةبادلا مسو نع يهنلا يف لصف

 ثيم لوألا ثيدحلا يف اطحح بيوصت «ثيداحأ ةثالث

 هنع لفغو «(رباج) نع وهو (سابع نبا) نع هلعح
 د ۸۸۲ :ةثالعلا

 يف أطخ حيحصت .«٠ .دوقلا ةيشح الولر) :كيدح س

 مث يرذنملا ةيوقت نأ نايبو .لصألا يف ناك ثيدحلا جيرخت
 «ليهاجب هدابسإ يفف ؛ديحجب سيل تيدجلل يمئيملا
 ل 4881 :!مهديلقتو انه ةثالثلا طيلخت ىلإ ةراشإلاو

AAT1 ْ  

 ءاههجو يف ةيادلا مسو نع يهنلا يف ثيدح لا

 ةثالثلا هنسح كلذ عمو «نوفرعي ال ةعامج هيف

 ْ AAY :!هدهاوشب

 يف رومألا ةالو نم هريغو مامإلا بيغرت) _ ١
 :(ةنسح ةناطبو حلاص ريزو ذاختا

 نايب ةيشاحلا يفو «[ةحيحص] ثيداحأ (۳) هتحت

 هنأ هوم هظفلب يراخبلل نالا ثيدحلا فلولا وزع يف ام

 رمألا سيلو «ةريره يبأو ديعس يأ نع هحرخأ

 ىلإ ةراشإلاو «يئاسنلل دعب هوزع يف ام نايبو..كلذك
 ۸۸۲ :ًاضيأ كلذ يف يرذنملل يحانلا دقن

 ثلاعلا ثيدحلا هؤزع يف يرذنملا دقن ةيشاحلا فو

 :!ةثالثلا هلبق امو اذه نع لفغو ءاقلطم يراخبلا ىلإ

AAS 

 :( روزلا ةداهش نم بیهرتلا) - ۲

 نم اهأ اهيفر «[ةحيحص] ثيداحأ (۳) هتحت ب
 : ۸۸٤ :رئابكلا ربكأ

 دهش نمر :اهنم ناثلاو :[ةفيعض] ثيداحأ (4)و س

 اطح ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو: ««..ةداهش ملسم ىلع
 م86 :!دهاوشلاب هنيسحتب ةثالغلا

 هححص e دهاش مدق .لورت نل» :ثيدح

 وهف ءاباذك هداتسإ ف نأ نایب ةيشاحلا فو !مكاحلا

 : .۸۸٩ ١ :عوضوم

 لاق «(. :اهیلإ شا اذإ ةداهش متك نمرر :ثيدح

 : رظن اذه ڼو «يراخبلا هب جتحا هنأ هتاور دحأ نع

 ۸۸١ :دهارشلاب هنيسحعب ةثالثلا لهج لإ ةراشإلاو
| 

 باب 0 ۳)هتحتو ءاهريغو دودحلا بانک ۹

 نع يهنلاو فورعملاب .رمألا يف بيغرتلا) ١

 .' , :(امهيف ةنهادملاو امهكرت نم بيهرتلاو ءركنلا
 يف ناثيدح اهنم ؛[ًاحيحص] ًاثيدح )۲٤( هتحت

 :تماضلا نب ةدايع ثيدح اهنا ءركنملا رييغتب رمألا

 يل هبيرغ حرشو ؛«..عمسلا ىلع دلك هللا لوسر انعياي»
 !ىلإ ةراشإلاو < نيتياور نم بكرم هنأ نايبو ؛ةيشاحلا

 : A۸ ١ :!نيقلعملا لهح

 :ناطلب : دنع .قحلا ةملك لضف يف ثيداحأ

 ؛هحيحصتو هليسحت يف يرذنملا خسن فالتخاو «..رئاح

 1 7 حالا 245 :ححارلا نايبو

 عقاولاو هللا دودح ىلع مئاقلا 'لثمر) :ثيدح

 .:يذمرتلا ظفل حرشو «هبيرغ حرش ةيشاحلا فو ««(..اهبف

 'اطخ خيحصتو ؛ةيف تاياؤرلا فالتخاو ««اهيف نهدملاور)

 :قيقختلا وعدم هنع لفغ ءلصألا نم نيعضوم يف عقو
0 0 

 يهنلاو فورعملاب رمألا عدي نم ةبقاع يف ثيداحأ

 اا ۸۸۷ :ركتملا نع

 الر :ءاهنم يناثلا ء[ةفيعض] ثيداحأ (ة)و

 نايب ةيشاحلا يف هتاور قثز ««..هسفن مكدحأ نرقحي

 1 ۸۸۸ :ًاعاطقنا هيف نإف ؛هحيحصتل يفكي ال اذه نأ

 ,««ةحنيصنلا نيدلارر :مدقتلا يرادلا ميم ثيدح

 'يفن يؤ !مهو نم يراخبلل يرذنملا وزع يف ام نايبو
 ' ۸۸۸ :!ةثالثلا ةلفغو ءاقلطم هايإ هجيرخت نالقسعلا

 يب يلع صقتلا لحد ام لؤأ :نإرر :ثيدح
 نيسحت لقنو: ءدواد يبأ ظفلب هركذ ««..ليئارسإ

 عطقتبم هنأ نايب ةيشاحلا فو «هظفل قاسو هل يرذنلا

 ۸۸٩ :داتسإلا برطضم

 لامعألا يف جردتلا لي هنايب هيفو رذ يبأ, ثيدح
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 84و :عاطتسملا ردق ةحلاصلا

 ثيدحلا طفل يرذنملا وزع يف ام نايب ةيشاحلا يف

 ۸٩۰ : يناربطلل

 طبض ةيشاحلا يفو ءبهل يبأ تنب ةرد ثيدح

 ۸۹۰ :باوصلا هجو ىلع اهمسا
 ««..بولقلا ىلع نتفلا ضرعت)) :ةفيذح ثيدح

 نم حصأ دنسب دمحأل ةدايز ةيشاحلا ينو «هبيرغ حرشو

 ۸٩۱ :ملسم دنس

 ««..ماظلا بامت يمأ تيأر اذإر :ثيدح ب

 ءاعاطقنا هيف نأب اذه در ةيشاحلا ينو .مكاحلا هححص

 ۸٩١ :!ةثالثلا هنسح اذه عمو

 ال هللا“ دبعت نأ مالسإلار) :ةريره يبأ ثيدح

 نايب ةيشاحلا يفو «لصألا يف أطخ حيحصت ؛«..هب كرشت
 اه نمؤم وهو ةالصلا كرات نأ ىلع ةلدألا نم ثيدحلا نأ

 ۸٩۲ :..رفاكب سيل

 نع ىهنيو فورعمب رمأي نأ نم بيهرتلا) ۲
 :(هلعف هلوق فلاخيو ركنملا

 نأ يف اهنم لوألا ء[ةحيحص] ثيداحأ (1) هتحت

 يناثلاو. .هباتقأ قلدنتف ةمايقلا موي رانلا يف ىقلي هلعفي نم

 ۸٩۳ :..ران نم ضيراقمب مههافش ضرقت هنأ ف

 .[ةفيعض] ثيداحأ (ه)و

 ةيشاحلا يفو «فوقوملا كلام يأ رغألا ثيدح

 ملعلا لهأ ضعب هدروي مل اذكو ءهفرعي مل ققحملا نأ نايب

 ۸٩١ :ًاعاطقنا هيف نأ ىلإ يرذنملا راشأو .مهمجارت يف

 نم بيهرتلاو ملسملا رتس يف بيغرتلا) ۳

 :(هتروع عبتتو هكسته
 .ًاقيدح ۵ ۲) هتحن س

 موي هللا هرتس ًاملسم رتس نم نأ يف ثيداحأ ةثالث

 ىلإ ةراشإلاو «يناثلا ثيدحلا يف أطخ حيحصت «ةمايقلا

 نيروكذملا هيجرخمل ثيدحلا هوزع يف فلؤملا ريصقت

 ۸٩٦1 452 :نيخيشلا نود

 رتس نمر) :امهنم يناثلا ء[نافيعض] ناثيدح و

 «(طرشلا) نعم هتحتو «مکاحلا هححص «..انأكف ةروع

 ۸۹٦ ؛روكذملا ئعملا لوح قيلعت ةيشاحلا فو

 هيوار مسا حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ۸٩٩ :لوهجم هيف ءفيعض ثيدحلا نأ نایبو «(نیحد)

 عبارلا ثيدحلا دنس يف طقس كاردتسا ل

 م55 :ةثالثلا هكردتسي مو ء[حيحصلا]

 باوثو «نمؤملا ةروع عبتت نع يهنلا يف ثيداحأ

 ۸۹۷ 95 :اهعبتت نم ةبقاعو اهرتس نه

 كاهتنار دودحلا ةعقاوم نم بيهرتلا)
 :(مراغلا

 هيرضو «كلذ يف [ةحيحص] ثيداحأ (0) هتحت

 ۸٩۹۸ :اهتعقاومو دودحلا ف ًالثم كي

 شرع ةمئاقب ةقلعم عباطلا» :دحاو ثيدحو

 ۸۹٩ :عوضوم «..هللا

 لصألا يف عقو عبارلا ثيدحلا يف أطحخن حيحصت س

 هنأ ىلإ ةراشإلاو ءةيشاحلا يف كلذ قيقحتو ةطوطخملاو

 ۸۹۹ :!!ثيدحلل مهفيعضت ىلإ ةفاضإ !ةثالثلا ىلع يفح

 «نيزرل سماخلا ثيدحلا يرذنملا ورع يف ام نايب

 نايبو «نيزر ىلع مهو يرذنملا نأب يحانلا مزحو
 ۸۹٩ :ليصفتلا نم ءيشب انه ةئالثلا طبح

 نم بيهرتلاو دودحلا ةماقإ يف بيغرتلا)  ه

 :(اهيف ةدهادملا

 نأ يق اهنم ةئالث ء[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 نيعبرأ وأ نيثالث رطم نم ريح. هللا دودح نم دح ةماقإ

 3: احابض

 نم لضفأ لداع مامإ نم موي)) : دحاو ثيدحو
 اذه ظفل نم ظوفحلا نايب ةيشاحلا فو ءركنم ؛«..ةدابع

 5.٠١ :حيحص وهو ثيدحلا

 اهئارشو اهعيبو رمخلا برش نم بيهرتلا) 5

 كلذ يف ديدشتلاو ءاهنث لكأو اهلمحو اهرصعو

 :(هنم ةبوتلاو هكرت يف بيغرتلاو

 .[احيحص] ائيدح (۳۲) هتمت
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 يري الر :اهنم لوألا [ًفيعض] ًايدح ("٥)و

 ةركنم ةدايز ةيشاجلا فو ثيدحلا ««.. نمؤم وهو ينازلا

 ةحيحصلا, ةياورلاأ مهحيحصتب ةثالثلا طلح نايبو «هيف

 ١ ٩ آري نود اعم ةركنملاو

 .ر..ؤ رمخلا براش نعل يف ثيداحأ

 ««ريزابخلا صقشیلف رمخلا عاب نمر :ثيدح

 يف نأ نايب ةيشاحلا يقو انعم يف يباطخلا لوق هتحتو

qi 

 5 :ًالوهجب هدانسإ

 .((..رمخلا برش هر نز نب)) :ةريره يبأ ثيدح
 ظفلب حص هنأو ءاعاطقناو ًانيل هيف نأ نايب ةيشاحلا ف

 ّْ ٩۳ :رخآ

 مل ايندلا يف رمخللا برش نم نأ يف ثيداحأ

 ۹.۳ :ةرحآلا يق اهيرشي

 «عباسلا ثيدحلا حرش يف يوغبلاو يباطخلا لرق

 نمدم ىلع ةنحلا ميرحت ثيدح يف يقهيبلل ةدايزب هدرو

 ۹٠٤ :رمخلا

 يف «(.رمخلا نمدم تام نم ..ر) :ثيدح اس .

 اذه هرطشل سيلوإ «هيف ًافلتخم ًايوار هيق نأ نايب ةيشاحلا '
 4 :!ةثالثلا ئعدا امك «لوألا هرطشل فالح ؛دهاش

 نايب ةيشاحلا فو «مكاحلل هازع سابع نبا ثيدح

 نم هل يبهذلا.ةقفاومو هدانسإل مكاحلا حيحصت يف ام

 مغر ةقثلا ةياورلو. هل ةثالغلا فيعضت ىلإ ةراشإلاو ءرظن

 1 ٩.٩ :!هدعب يذلا ثيدحلا يف ًادهاش هل نأ

 «نيزرل هازغ «م..مثإلا عامج رمخلا») :ثيدح س

 ۹1 :نيفيعض نیدانساپ ًاقرفم يور هنأ نایب ةيشاحلا فو

 «رکنم ي. .ثئابخلا مأ اوبنتجا)) :نامثع ثيدح

 ححرر  ءًاقرقومو «هلثم ًاعوفرم هاور يقهيبلا نأ ركذ

 ءامهيف ملكت نييوار هيف نأ نايب ةيشاحلا ينو «فوقوما
 دانسإب ًافوقوم هاوز نمل ثيدحلا اوزعف اوطلخ ةثالثلا نأ

 ٩۰٩ :!ركتم عرفرم انه اذهو «حیحص

 «.ضرألا ىلإ طبهأ ال مدآ نأر) :ثيدح ل

 ةيشاحلا يا ؛«:.ةرهزلا امه تلثمتف..)) :هيفو ثيدخلا

 نم ضعب ۷ ركذو ذو «حيحصلا لكشلاب(ةرهزلا) طبض نايب
 : ۹۰۷ :عئاشلا لكشلاب أطحع اهطيض

 9..:ا/ :ركنم' هنإو «ثيدحلا ةلع نايب ةيشاحلا يف

 « تافطغ تأ نمخلا برش نمور :ثيدح ل

 يف أطبع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو «(ءاريبغلا) نيعم هتحتو

 «ناشلبع) ةملك نيونت يف ب ةفيعض ةغل' وأ  ؛لصألا
 ٩۰۸ :ثيدحلا يف

 ىدهو ةمحر يثعب هللا نإرر :ةمامأ يآ ثیدح

 يلو «(طباربلا) ىعم هتحتو «هتلع. ىلإ راشأ ««..نيملاعلل

 نأو (سدقلا :ةريظح) و (تارابكلا) نعم ةيشاحلا
 نم بالا اذه يف وهو 'دهاش اهل هنم ةريخألا ةلمحلا

 ٩۰۹ :((حيحصلا»

 نم ةوسح برش نم)) :سابع نبا ثيدح

 ةصح نم يه هنم ةلمج ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو ««..رمح

 ٩۰٩ :(حيحصلار)

 نوتببي هما نم سانأب ل يبلا ؤبنت يف ثيداحأ

 دل :خسملاو فسخلا مهتيقاع نأو..رطبو رشأ ىلع

 لتقلاب ارمخلا براش ىلع دحلا ةماقإ يف ثيداحأ

 : ٩۱۰ :تارم ثالث هدلج دعب

 ««..هنطب يق اهلعجف رمخلا برش نمر) :ثيدح

 فقوأف' ةقثلا هفلاح ًاقيعض هيف نأ نايب ةيشاحلا يف ءركنم

 !مايإ مويس ف ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإلاو.ثيدحلا

 0 ش 3 411

 ةدايز ىلع يرذنملا قيلعت يف ام نايب ةيشاحلا يف

 هنأب «هقنع اوبرضاف ةعبارلا داع نإفر) :هجام نباو نواس

 ٩۱۱ :..خوستم

 هل هل ليقت رمثملا برش نمرر نأ يف ثيداحأ

 نإو «بات نإ ليصفت اهيفو «ملحابص نيعبرأ ةالص

 1 ٩۱۱ :عاشتنالا) و (لابخلا رف) نيعمو ؛..داع

 ثيدح مكاحلا حيحصت يق ام نايب ةيشاحلا يف ل

 : 517: :!نيخيشلا طرش.ىلع ورمع نب هللا دبع

 1 ركبم رم رمخم لكد» :سابع نبا ثيدح
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 ٩۱۲ :ًاضيأ

 خيشلا أطح ىلإ ةراشإلاو .هتلع نايب ةيشاحلا يف

 :!هل ةثالثلا ديلقتو ةرصاقلا دهاوشلا ضعبب هتيوقتب بيعش

31 

 هللا ضري مل ؛رمخلا برش نمور :ءامسأ ثيدح

 ةيشاحلا ينو «هدانسإ ًانّسحم دمحأل يرذتملا هازع. م. .هنع

 هنيسحت كلذكو !ركنم ثيدحلا نأ نايبو ءاذه در

 اذه در ةيشاحلا فو « رذ يبأ ثيدح نم ىرخأ ةياورل

 ٩۱۲ :ًاضيأ

 «((. هيلع هللا طخس.رمخلا برش نمرر :ثيدح

 ثيدحلا يف نيتدايز كاردتسا نايبو ءهتلع ىلإ راشأ

 91١ :لصألا نم اتطقس هدعب يذلا

 لو ؛«..ناركس وهو ايندلا قراف نمر) :ثيدح
 ٩۱۳ :عوضوم هنأ نایب ةيشاحلا

 «مكاحلل يرذنملا هازع ءورمع نب هللا دبع ثيدح

 دمحأ نأ نايب ةيشاحلا ينو «ةلمج هنم يور دمحأ نأ ركذو

 ةثالثلا ىلع درلاو «مكاحلا ةياور لثم همامتب هاور

 قح مهلهج نايبو !هل دهاش الو «دهاوشلاب هل مهنيسحتل

 51 :مهتغلب

 .ةبيغملاو راجلا ةليلحب اميس انزلا نم بيهرتلا) س ۷

 :(جرفلا ظفح يف بيغرتلاو

 الر) :ثيدح اهنم ءا[احيحص] فادح (۳۰) هتحت

 ىلإ ةراشإلاو ««..نموم وهو ينزي نيح نازلا يزي

 ۹۱۳ :يئاسنلا ةياور يف ةركنم ةدايز فذح

 يف أطخ حيحصت «((..برعلا اياعن ايرر :ثيدح س

 فصو هوجو يف يرشخمزلا لوق ةيشاحلا فر «لصألا

 يقو نم ةظفل طبض يل فالتخالاو «(اياعن) ةملك

 414 : باوصلا نایب ةيشاحلا

 نإرر :ثيدح اهنم يناثلا [ًافيعض] ًاثيدح (107)و
 ةيشاحلا فو «يناربطلا ظفلب هركذ «(..هقلخ نم وندي هللا

 و1 4 :هتلع ىلإ ةراشإلا

 ةليللا تيأر» :بدنح نب ةرمس ثيدح ل

 ةانرلاب هنم قلعتي ام يرذنملا هم قاس مث «(..نيلحر

 !هلرسطب مدقت هنأ ركذو «يراحبلل نيتياورب..ياورلاو

 فقومو .امهادحإ تمدقت امنإ هنأ نايب ةيشاحلا يفو

 ظفلب هوحن ةمامأ يبأ ثيدح يرذنلا ركذ مث !ةلهجلا

 ٩۱۵ :ةعز نبا

 نإرر :ةريره يبأ ثيدح يف يقهيبلا ةياور

 هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو ««..هللا هلبرسي لابرس نامإإلا

 هنيب ةثالثلا طلخ ىلإ ةراشإلاو «ثيدحلا عضوب مهتم
 5315 :(حيحصلا» يف هلبق ظفل نيبو

 جرح قز نم)إ) :ةباحصلا نم لحجر نع ثيدح

 يف عقو أطخ نايب ةيشاحلا ينو «ركنم «««..نامبإلا هنم

 ءةثالثلا مث يمئيهلا هيلع هعبتو «ثيدحلا دنس يف لصألا

 9415 :هتلع نايبل (ةفيعضلا» ىلإ هوزعو

 دودح نع اوهتنت نأ مكل نآ دق..ز) :ثيدح

 ءاه دهاش دوحو مدعل ةدايز فذح ىلإ ةراشإلاو ««. هللا

 517 :!هايإ مهجيرخت يف ةثالثلا لهج نايبو

 :..ةفلتخم ظافلأب((ينازلا خيشلارر يف ثيداحأ ةعبرأ

۹1۷7 

 نيكسم ةنحلا لحدي الر :ثيدح ل

 فلوملا ىلع فرحت أطخ نايب ةيشاحلا ي «(..ربكتسم

 ةلع نايبو «ةثالثلا مث يمشيهلا هعبتو «(نع) ىلإ (نب) نم
 ۹1۷ :ركنم هنإو «ثيدحلا

 مهيلع لسرت سانلا نإرر :فوقوملا يلع ثيدح

 هلالعإ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو «((..ةنتنم حير ةمايقلا موي

 ٩۱۸ :لوهجم ٍرارب

 بيقعتو ««نثو دباعك انزلا ىلع ميقملا) :ثيدح س

 يقل تام اذإ رمخلا نمدم نأ حص هنأ يف فلوملا نم

 ٩۱۸ :اذه نايبل «حيحصلا) ىلإ هوزعو..نثو دباعك هللا

 س ٩۱۸ :هللا باذعل ةبلجم انزلا نأ يف ثيداحأ

۹4 

 ىلع تلخدأ ةأرما امر :ةريره يبأ ثيدح ل

 81 :هتلع نایب ةيشاحلا فو «(..موق

 هزهة١



 راجلا ةليلحب انزلا :ىلع ديدشتلا يف ثيداحأ

 1 ٩۲۰ :ةصاخ

 «م..ةبيغم' شارف ىلع دعق نمر :ةداتف يآ ثيدح

 كلذككو «هوزع يف هريصقت نايب ةيشاخحلا ييو ٍناربطلل ةازع

 :!!هذهاوشب هونسخف اودازو « ةثالثلا مث يمشيلا لعف
8 : 

 ثيدح هتحتو ءجرفلا ظفح يف بيغرتلا يف لصف س
 قبطأ نيذلا ةثالثلا رفنلا ثيدحنو «م...هللا مهلظي ةعبس))

 ش 411 اس 97٠١ :امهريغو راغلا مهيلع

 نم لفكلا- ناكرر :ثيدح هتحتو لصف ل أ

 يف ًادج ةركنم ةظفل ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو «..ليئارسإ ٠

 حيحصتو يذمرتلاإ نيسحت يف ام نايبو «نابح نبا ةياؤر
 هبشأ ثيدحلا :.نأو..ثيدحلل امهريغو مكاحلا

 93١ ١ :..تايليئارسإلاب

 مكاحلا حي حيحصت هركذب فلؤملا م مهو ىلإ ةراشإلا

 ىلع. هنأ 'باوصلاو ءامهطرش ىلع نابع نبا ثيدحل ٠
 هقفاو هنأ ةثالثلا ركذ امنیب ءيههذلا هل ضيبو ېلسم طرش

 1 , 35١ :!يهذلا

 5 ١ :جرفلاو ناسللا ظفح يف ثيداحأ . '

 0 ا 11

 ةأرملاو ةميهبلا نايتإو طاوللا نم بيهرتلا) -. ۸
 :(ةيبنجأ وأ هتجوز تناك ءاوُس اهرب يف

 يف نائيدحل اهنم ؛[ًاحيحص] ًائيدح (۱۷) هتحت س
 9171 :انيعبقاعو ةشحافلا روهظ نم هي هريذحت

 :((. .هقلخ نم ةعبش هللا نعلر) :ةريره يبأ ثيدح

 ءامهنم لك ٍف.نييوارلا يف ملكتو مكاحلاو يناربطلل هازع

 .«ةفيعضلا») يف نيبم رظن هيف كلذ نأ نايب ةيشاحلا يفو ٠

 زظنت دهاؤش امه ثيدحلا تارقفا ضعب نأ ىلإ ةراشإلاو 1

 ٩۲۳ :(حيحصلا» يف

 يلو هطول موق لمع لمغ نم نعل يف ثيداحأ =
 : 437 4 :هب لوعفملاو لعافلا لتق

 فالتحاو «ةميهبلا يقأي نم.لتق يف ناثيدح

 45 4 :يطرللا دح ف ءاملعلا

 ةأورلا دحل ا متنا عيحضتو «يطوللا دح يف راثآ

 ءافلخلا نم ةعبرأ نأب يرذنملا مزجو !ةثالثلا ىلع يفح
 ه د 4584 :كلذ ديؤت ةياور هركذو «ةيطوللا اوقرح

 يف ءاسنلا نايتإ ع يهنلا يف. ةفلتخم ثيداحأ

 ۹۲١ :هنع اولفغ اهدحأ يف وار مسا حيحصتو «نهرايدا

AY — : 

 الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتق نم بيهرتلا) س ٩
 :(قحلاب

 يف ثيداحأ اهنم [ةحيحص] ًائيدح (15) هتحت
 عيسلا نم هنأو : «ةمايقلا موي هب ىضقي ام لوأ هنأ

 ۹۲۷ :تاقبوملا

 لتق نم هللا دنع: نوهأ ايندلا لاوز نأ يف ثيداحأ

 ّْ ٩۹۲۷ :سفنلا

 i ATA :!هيف سيلو«ملسمل هازع سماخلا ثيذدحلا

 باسا ثيدحلا جيرخت يف [و] فرح كاردتسا

 اهكردتسي م و ا يف اطح حيحضتو

 ٩ ۲۸ :ةئالثلا

 ناعأ ا يناثلا ء[ةفيعض] ثيداحأ (٤)و

 هحام ؛ڻبال هازع ؛..ةملك رطشب نمؤم لتق ىلع
 نود يناثلا دنع هنأ ناب ةيشاخلا ينو «يناهبصألاو

 1 0 ,859 ٩۲۸ :..داتسإ

 هلل ىسع بنذ لك :ءادردلا يأو ةيواعم اثيدح ل

 ٩۲۹ :«..هرفغي نأ

 يضاقت .ةيفيك ي ذوعسم نباو سابع نبا ائيدح ل
 1 .٠ وأ. ٩1۹ :ةمايقلا موي لتاقلا نم لوتقملا

 نم جاشلا سبليإ شيلبإ نأ يف ىسزم يأ ثيدح

 ةيشاخحلا يفو «! لتقي ىح ملسملاب لزي مل نم هدونج
 ٩۳۰ :..مكاحلل هوزع كاردتسا

 ةيشاحلا ينو «4..طبتغاف ًانموم لتق نمر) :ثيدح

 تیدحلا نيعمو. «(طبتغاف) ةملك طبض ف فالخلا ركذ
 و (فرصلا) عمو «يناسغلا ىيي نب ىيي لوق .نم
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 ٩۹۳۰ :كيدحلا نيعمو «(لدعلا)

 أطخخ حيحصت ؛((..رانلا نم قدع جرخير) :ثيدح
 لوق' مهبقعتب مهتلفغ نايبو «ةثالثلا هنع لفغو «هيف

 دانسإ يف ناب(حيحصلا ةارر امهدحأ ةاوررر :فلؤملا

 دنسسم) ىلع قلعملا مهنم بيرقو.«قوعلا ةيطع عيمجلا

 ٩۲۰ :(ىلعي يبأ
 فو «يوعلا ةيطع هيوار نم يرذنملا زمغو

 نود«حيحصلا يف هنأ نايبو (قنعلا) نعم ةيشاحلا
 ٩۲۳۱ :هنم ةلمحج

 41/1١ :دهاعملا لتق نم بيهرتلا يف ثيداحأ

 :(هسفن ناسنإلا لتق نه بيهرتلا) ٠

 ران يف رهف هلعفي نم نأ اهيفو «ثيداحأ (ه) هتحت
 ٩۳۱ ٩۳۲ :اهيف ًادلاخ منهج

 ةلمج هيف سيلو يراخبلل هازع يناثلا ثيدحلا

 ۹۳۲ :ةئالثلا اذهل هبتني ملو .محقتلا

 .(..هسفن لتقف حارح لجرب ناکرر :ثيدح

 دف :ةيشاحلا يف اذكو «هبيرغ حرشو

 صقشع هسفن لتق لجر يف ةرمس نب رباج ثيدح

 :(صقشملا) و (نرقلا) نيعمو للي ينلا هيلع ّلصي ملف
۲ 

 لمع لمعيل لجرلا نإرر :دعس نب لهس ثيدح

 كلذو ««..رانلا لهأ نم وهو «سانلل ودبي اميف ةنحلا لهأ
 ًاتسح ءالب هلاتق يف ىلبأ ب يبلا باحصأ. نم لجر يف

 !هسفن لتقف توملا لجعتساف ءاديدش اخرخ حرح نح

 ٩۳۲ :نيتياورب هركذ
 ناسنإ لتق ناسنإلا رضحي نأ نم بيهرتلا) - ١

 ريغب ملسم رهظ درج نميف ءاج امو هبرض وأ ًاملظ

 :(قح
 اهلك يهو «ةعبرأ لصألا يف بابلا اذه ثيداحأ

 لعقي ًافقوم مكدحأ نفقي الرر :اهنم يناثلا «ةفيعض

 هيف نأب اذه در ةيشاحلا يقو «يرذنملا هدانسإ نسح «..

 ٩۲۲ :!ًالوهجمو ًافيعض

 ريغب ملسم رهظ درج نم)») :ةمامأ يأ كيدح

 لصألا يف هتبسن حيجصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ««..قح

 نمو ؛هدانسإل يرذنملا ةيوقت يف ام نايبو «(ةريره يبأ) ىلإ

 41774 :هتلع ىلإ راشأو «هب رتغاو هعبت

 , ناجلاو لتاقلا نع وفعلا يف بيغرتلا) - ۲

 :(ملسملاب ةتامشلا راهظإ نم بيهرتلاو «ملاظلاو

 يف اهنم نالوألا ء[ةحيحص] ثيداحأ (9) هتحت

 زع هلل هكرتف هدسح يف حارج نم ءيشب بيصأ نم نأ

 يف [3 ينلا نع] ةدايز كاردتساو .هل ةرافك ناك ءلحو

 وه FE :يناثلا ثيدحلا

 نمر :اهنم لوألا ء[ًافيعض] ًاثيدح (١")و

 تاور دحأ نم يرذنملا زمغ ««..هنود وأ مدب قدصت

 9174 :اذه ديكأت ةيشاحلا فو

 هازع «(..نامل عم نمي ءاح نم ثالثر) :ثيدح

 هنأب بقع مث «رباح ثيدح نم «طسوألا» يف ياربطلل
 يهنأ قرع ممل م فيد نم اشيا اوز

 ۹۳٤ :(نيبكلار» يف وه امنو ««طسوألارر
 هب هللا عفري ام ىلع مكلدأ الر :ثيدح

 ةراشإلا ةيشاحلا يفو ءيناربطلاو رازبلل هازع «(؟تاحردلا

 55 :يأي يناربطلا ظفلو باذك هيف رازبلا دانسإ نأ ىلإ

 هازع «(..كملظ نمع فعا» :يلع ثيدح

 ةراشإلا ةيشاحلا يفو هري مل هنأ ًاركاذ نيزرل يرذنملا

 داتسإب ةزيزعلا تاطوطحملا ضعب يف هيلع روثعلا ىلإ

 9752 :يلع نع حيحص

 قرس نمل (هنع يخبست ال)) :ةشئاعل لك يبلا لوق

 ٩۳۷ :هاتعمو ؛هيلع وعدت تلعجف ًائيش اهنم

 نسح «م..باسحلل دابعلا فقو اذإر) :ثيدح س

 )١1 باتك يف قبس نايبو «فيعض وهو «يرذنملا هدانسإ

 ۹۳۷ ١(: ٤/داهحلا

 ينو ««..كيحأل ىلإ ةتامشلا رهظت الل) :ثيدح

 ٩۹۳۷ :..ًاسلدم هيف نأ نایب ةيشاحلا

 ةيشاحلا يف «(..بنذب هاحأ ريع نمر) :ثيدح
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 يف ةنالثلا لهح نايبو «((ةفيعضلا» ىلإ ورعو «هتلع نايب

 ٩۹۳۸ :!!تاهيهو «دهارشلاب هلبق يذلاو هنيسحت

 تارقحم او رئاغصلا باكترا نم بيهرتلا) 1“

 :(اهنم ءيش ىلع رارصإلاو «بونذلا نم
 لهسو دوعسم نبا اثيدح اهنم ؛ثيداحأ () هتحت

 نبا ثيدح ؛((..ثونذلا ثارقحمو مكايإرز . :دعس نبا

 هلاجرر) :لاقؤ هزيغو دمحأل يرذتملا هازع دوعبسم

 رهو «كلك سيل نم مهيفو ««حيحصلا لاحجر

 ٩۹۳۸ :!لرهجم

 ظفللا نكل دمحأل :هازع دعس نب لهس ثيدح
 هنع لفغو «(نإ) فرح هنم طقس سنأ ثيدحو..هل سيل

 ۹۳۸ :ةئالثلا

 :اهنم لوألا

 ةيشاحلا يقاو «ي..ةي تايلق ًادوع دجو نم ءاوعجار

 «(ماكرلا) عمو «ثيدحلا.نتم. يف بيوصت ىلإ ةراشإلا

 ٠ ۹۴۹ :ثيذحلا جيرخت يف طقس كاردتساو

 قزرلا مرجيل لجرلا تإ»

 فو «مهدانسإ ًاححصم ةئالثلا هازع ««..بنذلاب

 «[ةفيعض] ثيداحأ (۳)و ل

 :نايوث ثيدح ل

 طرش' ىلع ةمتت هل نأو «ًالوهمم هيف نأ نايب. ةيشاحلا

 : . 3358 :حيحصلا |
***+ 

 ٠ر هتحتو ءامهريغو ةلصلاو ربلا باتكر ل ۲

 :اياب

 ديكأتو ءامهتلصو نيدلاولا رب يف بيغوتلا) ١

 نم امهئاقدصأ ءامهيلإ ناسحإلاو امهتعاط

 : :(اض دعب

 ناذفتسا يف ثيداحأ اهتم ءائيدح (۲۹) هتحت

 :انذأي مل نإ امهيف :ةدهاجملاو ءةرجهلل وأ داهحلل نيدلاولا

46 

 دواد يبأو ملسمل يرذنملا هازع «ةريره يبأ ثيدح

 يحانلا ةراشإو ءهيف ةدئاف ال راركتو أطخ هنأ نایب ؛هريغو

 ۹٤١ :ةثالثلا هنع لفغو ءاذه ىلإ

 0 لحر

 ثيدح :اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (۸)و

 هلوق هيفو .٠ .مأ هلو داهحلل هنذأتسي كلي بلا ىت

 عقو اطج نایب ةيشاحلا يف «م..اهرب يف هللا لبافرر :هل ل

 نايبو ی ةملك يف امهريغو ةثالثلا هعبطو لصألا يف
 ي ةدايز كاردتسا ىلإ ةراشإو .اهانعمز ءاهيف باوصلا

 ٤١ ٩ :ثيدحلا ةلغ نايب مث ؛جيرختلا رداصم نم ثيدحلا
 مش 'اهلخر مزلازر :اهدحأ يف مألا رب يف ثيداحأ

 7١8516١ ٠ :داهجلل لَو هريشتسي ءاج نمل هلاق .((ةنحلا

 0٠ رک نبا باوبأ طسوأ دلاولا) :ثيدح

 EY :نابح نبا ظفلبو «يذمرتلا ظفلب

 417 :قزرلاو زمعلا ةدايز ي ربلا رثأ يف تاثيدح
ETS 

 هححض «((..هل ېوط هیدلاو رب نمر) :ثيدح س

 ؛اثييدحلا:فيعض ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا فو «مكاحلا

 م 14۳

 . هححص «((..ساتلإ ءاسن نع اوفعرر :ثيدح س

 ٠ #79 :هل قحو يرذنلا هدرو مكاحلا

 نسح «(..مکئانبا مک ربی مکئابآ اوربر) :ثیدح

 ءامهتم هيف نأب اذه در ةيشاحلا يقو «يرذنملا هدانسإ

 ٠ تب الق هلا دهاش ركذو «(ةفيعضلا) يف ' هنايبو
 ٤۳ ٩ :فيعض

 ليربح ناتآرر :اهيف : ةفلتخم تاياورب ثيداحأ

 رانلا لجدف ؛تامق «هيوبأ كردأ ١ نم !دمحم اي :لاقف

 ٤٤ ٩ :ثيدحلا..(نيمآ) :لق هللا هدعبأف

 ةرخص مهيلع تقبطأ نيذلا ةئالثلا رفنلا ثيدح س

 هركذ..نيريبك نييخيش هل نيوبأ رب نم ركذ هيفو ءراغلا يف

 ةئلاثو «يراخبلل ىرخأ ةياوربو «ملسمو يراخخبلا ةياورب

 1 : 44ه ٩٤٤ :نابح نبال

 ركذ ةيشاحلا يف .ةكرشملا اهمأ رب يف ءامسأ ثيدح ل

 ي طخ حيحصتو ««درفملا بدألا» يف يراخبلل ةدايز
 '. 945 :ةثالعلا هنع لف دواد يبأ ظفل

 ٩٤۷ :ةلاخلا رب يف رمع نبا ثيدح
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 هيف ضيعت ءاقرم دعب نيدلاولا رب يف كيد ت
 ۹ ٤۷ :!!دهارشب ةثالثلا هنسح اذه عمو ءفرعي مل نم

 هيبأ دو لهأ دلولا ةلص ربلا نم نأ يف ناثيدح س

 ¥٩4 :هدعب نم هناوحإو

 :(نيدلاولا قوقع نم بيهرتلا) " 

 مرح هللا نإرر :ثيدح اهنم ءاثيدح (11) هتحت

 هبيرغ حرش ةيشاحلا يفو «(..تاهمألا قوقع مكيلع

 ٤۷ ٩ :هلمج ريسفتو

 ربكأ نم.نيدلاولا قوقع نأ يف ثيداحأ ةثالث

 ٩۹٤۸ :رئابکلا

 حرشو «هيدلاو قع نم ديعو ف ثيداحأ ةئالث

 ةملكل يرذنملا اطخ حيحصتو ءاهنم لوألا بيرغ

 مسا يف خسانلا نم اطح حيحصت كلذكو «(ةلجرلا)

 باوصلاو «(يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع) ثيدحلا يوار

 445 ٩6۸ :ةثالثلا هنع لفغو «(رمع نب هللا دبع)

 «هيدلاو لحرلا متش رئابكلا نم نأ يف ثيدح

 145 :كلذ لصحي فيك يف يوبن هيحونو
 46٠ :نوعلم .هيددلاو قع نم نأ يف ثيدح س

 يأ ثيدح « [اهنم ةفيعض] ثيداحأ (ه) هتحت

 هححص «((..ءاش ام اهنم هللا روي بونذلا لكرر :ةركب

 :فيعض رارب هدر يذلا نأ نايب ةيشاحلا يفو ءمكاحلا

 كيل

 باش ىلع هلك هلوحد يف قوأ يأ نبا ثيدح

 هنأل كلذ هتعاطتسا مدعو «ممللا الإ هلإ ال) هنيقلتو ءرضتحي

 ٩۵۱ :..همأ قعي ناك

 ةيشاحلا يفو ءًارصتخم دمحأو يناربطلل هازع ثيدحلا س

 امهدلقو «يمثيها هعبت نإو رظن هيف دمحأل هوزع نأ نايب

 ىرخأ ةصق يف تحص هنم ةلمج ىلإ ةراشإلاو ؛..ةثالثلا

 ۹٥١ :هريغو يراخبلا دنع

 ناك لحجر ةبقاع يف بشوح نب ماوعلا رثأ
 ٩۵۱ :رمخلا برش كرتب هتحصن املك همأب ئزهتسي

 «تعطق نإو محرلا ةلص يق بيغرتلا) س ۳

 :(اهعطق نم بيهرعلار
 ةلص نأ يف ثيداحأ اهنم اید (۲۳) هت

 طسب يف اهرثأو ءرخآلا مويلاو هللاب ناعإلا نم محرلا
 هللا ىلإ لامعألا بحأ نم امنأو ؛رمعلا لوطو قزرلا
 ۹٠۲ :هللا ىلإ لامعألا ضغبأ نم اهعطقو «ىلاعت

 هرس نم» :اهنم لوألا ء[ًافيعض] ًاثيدح (١)و س

 هيف هدانسإ نأ نايب ةيشاحلا يف «(..هرمع يف هل دمب نأ

 للع ايف راربلا قيرط نأ ىلإ ةراشإلاو «سلدم طلتخم
 حيحص اهودب ثيدحلا ؛هنم ةلمج اهيف و «ىرخ

 ٠٠۲ :هنيسحت يف ةثالثلا لهج ىلإ ةراشإلاو ؛هريغل

 نأ بحأ نمرر :ةاروتلا يف بوتكم ثيدح

 مكاحلا حيحصت لقنو رازبلا دانسإ يرذنملا ىوق «((..دازي

 لبق نم ًافيعض ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو هل

 دهاش الو !هدهاوشب ةثالثلا هنسح كلذ عمو .هظفح

 ةه ٩۹٥۲ :!ةاروتلا ةلمجل

 موقلاب رمعيل هللا نإر) :سابع نيا ثيدح

 «هيلع مكاحلا قيلعت لقنو «هدانسإ نسح ««..رايدلا

 9481 :!هفيعضت ببس ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو

 «عاطقنالاب يرذنملا هلعأ .كلذ يف ةشئاع ثيدح

 ةدلقملا هنع لفغ امم وهو «لصتم هنأ نايب ةيشاحلا يفو

 1 و64 ٩۲ :!ةلفغلا

 اهنم لاصخب هل هك ينلا ةيصو يف رذ يبأ ثيدح

 454 :محرلا ةلص

 نابح نبال هازع ,ممأ نم كل لهرر :ثيدح ب

 كل لهر :امهظفلو «يذمرتلل ظفللاو ءمكاحلاو

 ٤ ٩۰٥ :(؟نادلاو

 يرذنملا لقن «فوع نب نمحرلا دبع ثيدح

 ينو «ًارظن هيف ناب هيلع بقعو هل يذمرتلا حيحصت
 ٩٠١ :!ةثالثلا هنع لفغو «باوصلا نايب ةيشاحلا

 جحاحت موقت اهفإو «محرلا يف ةفلتخم ثيداحأ

 و (ةنححلا) نعمو ءاهعطق نمو ءاهلصو نميف اهر دنع
 5266-565 :اهريغو «(ةنجشلا)
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 نيسحت لقن ««..ةعمإ اونوكت الر :ثيدح س

 ٩٥٩ :(ةعمإ)' ئعم هتحتو هل يذمرتلا

 ىدإع نم عم اميس محرلا ةلص يف ثيداحأ

 1 ¥4 5 :ءاسأو عطاقو

 هب هللا عفري ام ىلع مكلدأ الر :ثيدح ل

 ةيارر ىلإ راشأو اراربلا ةياورب هركذ «((..تاحردلا
 نيب قرف يمشيفلا ١ نأ نايب ةيشاحلا .يفو «يناربطلا

 :كورتم هيف اهنه يناثلا دانسإ نأ ىلإ ةراشإلاو ءامهيدانسإ :

1¥ 1 : 

 يغبلا ايندلا يف ًاباقع مثإلا لحعأ نأ يف ناثيدح

 ٩۸ :محّزلا ةلص ًاباوث اهلجعأو «محرلا ةعيطقو

 ؛(..شرعلا ةمئاقب ةقلعم عباطلارر :ثيدح

 ىلإ ةراشإلا ةيشانلا ينو «هتلع ىلإ يرذنملا راشأ «عوضوم

 يف جرخم هنأو «(يميتلا) ةياور يف ءاملعلا لاوقأ
 : ٩۸ :((ةفيعضلا))

 ۹0۹ :ةنحلا لحخديال محرلا عطاق نأ یف نائيدح

 عطاق هللا دشن :فوقوملا وهم نا فيدخل

 55 :(ةَحترُم) نعم هتحنو :(..محر
 عطاق مهيف موق .ىلع لزت ال ةحزلا نأرر :ثيدح

 ناربطلا ظفل ركذ .ءهصق هيفو يناهبصألل هازع ؛«محر

 4859 :ىرخأ رداصم نم هجيرخت ةيشاحلا يقو ءرصتخملا

 ةقفنلاو .هتمحوو میلا ةلافك يف بيغرتلا) ب <

 :(نيكسملاو ةلمرألا ىلع يعسلاو هيلع

 يف [اهنم] لرألا ؛[ًافيعض] ًايدح م1 هتحت
 AV Ee .ةبارق اذ هل اميتي لفك نمر :ةريره يبأ ثيدح

 فر ««.. ماتيألا م ةثالث لاع نمر) ثيدح سل

 هبنو «لصألا يف, عقو أطخخ حيحصت ىلإ :ةراشإلا ةيشاحلا

 ا : يحانلا هيلع

 لقن ««..نيملسم نيب نم ًاميتي ضبق نم)) :ثيدح

 مهو اذه نأ نايب' ةيشاحلا ينو هل يذمرتلا حيحصت

 :!هلبق رحآ كيدحإ ىلإ هرظن لاقتنا هببس ءهنم شحاف

1 

 «هباوثو كلذ لضف ق [ةحيحص]ثيداحأ (۷) و

 چ .نيملشم نيب ًامهتي مض نمإ) :ثيدح اهنم

 ةثالثلا فيعضت ىلإ ةراشإلاو ؛هريغل حيحص وهو «يرذنملا

 :(عريبلا) يف مدقت اميف هل مهنيسحتو ءانه ثيدحلل
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 ؛((..مهتعصق ىلع موق عم ميتي دعق امر) :ثيدح ل

 . ٰناهبضألل هازع مث «يناهبصألاو ناربطلل هازع ءعوضوم

 ةزاشالاوب .هتدئاق.رهظت مل راركت اذه نأ نايب ةيشاحلا ينو

 451 :(ةفيعضلار» يف هحيرخت ىلإ

 موي نيتاهك نيدخلا ءافعس ةأزماو انأر) :ثيدح

 حارشو ««دواد يبأر) ىلإ هوزع هتحتو «فیعض «(...ةمايقلا
 : 551 :هبيرغ

 035 ةتجلا باب حنفي نم لوأ نأر) :ثیدح س

 ل. نم هيفا نأب هر ةيشاحلا ينو «يرذنملا هدانسإ نسح

 0. ٩٩۲ :!نابح نیا ريغ هقثوي

 وقعيل لاق ًالجر نأرر :سنأ ثيدح

 ةدايزإ ,كاردتسا' نايب ةيشاحلا يف «((..كرصب ` بهذأ

 نأو «ثيذحلا ةلع نايبؤ «مكاحلا مالك لقن يف [ًالسرم]
 يف هحيزخت ىلإ ةراشإلاو «تايليئارسإلا نم هنأ هبشألا

 : ٩1۳ 555 :(ةفيعضلا»

 دیکات يف ءاج اهو ءراجلا ىذأ: نم بيهرتلا)  ه

 : :(هقح

 ناسحإلا نأ يف ثيداحأ اهنم ءاثيدح (۲۹) هتحت

 ءزحآلا .مويلاو لاب ناعإلا نم :هئاذيإ مدعو راحلا ىلإ

 قارب هراج ال نمم ناميإلا يفن اهيف ىرخأو
 454 ب 951 :هرش

 .دمحأل ثلاثلا ثيدحلا هوزع يف ام نايب ةيشاحلا يف

 عنارلا :كيدحلا ' هوزع كلذكو ...ملسمو يراحبللو

 14 :((رسحو باحر :هلوق هدنع سیلو يراخبلل

 ةفيعضةياور. اهنم لوألا [ًافيعض] ًائيدح (١١)و

 ۹٦١ ل 5514 :حیخصلا سنأ ثيدح نم
, 

 فيعض' ؛(..راج اراد نيعبرأ' نإ الأ :ثيدح

oY. 



 458 :(قئاوبلا) نعم هتحتو ءادج

 هازع «((..ناذآ دقف هراح ىذآ نمر :ثيدح س

 يف سيل هنأ نايب ةيشاحلا فو ««خيبوتلارر يف خيشلا يأل
 9855 :راصتحاب هجيرخت .هنم ةعوبطملا ةخسنلا

 اهنم «راجلا ءاذيإ نع يهنلا يف ةفلتخم ثيداحأ

 لوسر ىلإ هراج وكشي ءاج لحجر يف ةفيحج يبا ثيدح

 لعجف «(قيرطلا ىلع كعاتم حرطا رر :هل لاقف « يب هللا
 يناربطلل هازع « ثيدحلا..هنونعليو هيلع نور سانلا

 :مكاحلاو ««درقملا بدألا» يف يراخبلا هتافو رازبلاو

417 

 حيحصت «((..هراح نود هباب قلغأ نمرز :ثيدح

 ۹٦۷ :لصألا يف ناك أطح

 هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو «راجلا قح يف ثيدح

 ٩٩۷ :(ةفيعضلا») يف ناجرخم هلبق يذلاو هنأو ءاكورتم

 رحآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمرر :ثيدح

 «قرطلا ةرثكب هتيوقت ىلإ يرذنملا راشأ ««..هراح مركيلف

 هذه فعض ةدش االول نكمم اذه نأ نايب ةيشاحلا يفو

 هيفخ «ثيدحلا اذه اهنمو ءاهظافلأ بارطضاو قرطلا

 ٩1۸ :ةركنم ةدايز

 ةيشاحلا ينو ««..رقاوعلا نم ةثالثر) :ثيدح س
 454. :ةياور وهو «(رقاوفلا) لصألا نأ ىلإ ةراشإلا

 ةيشاحلا فو «هدانسإ ًايوقم قاربطلل هازع ثيدحلا

 يف هجيرخت ىلإ ةراشإلاو ءدحأ هةثوي مل نم هيف نأب اذه در

 5574 :((ةفيعضلا))

 نبا ثيدح جيرخت يف هلوق يت ام نايب ةيشاحلا يف

 ثيدح هوزع اذكو .لهاست نم (تاقث هتاورور) :سابع

 ««بدألا ف يراخبلا هتافو ءطقف يناهبصألل رمع نيا

 554 :ةدلقملا لهح نم ءيشو «هدعب يذلا ثيدحلا اذكو

 ىح راجلاب ٰييصوي ليربح لاز ام)) :ثيداحأ

 ٩۷۰ :«هرویس هنأ تننظ

 ۹۷١ :حلاصلا راجلا ةداعسلا نم نأ يف ناثيدح

 امو ؛نيحلاصلاو ناوخإلا ةرايز يف بيغرتلا)ر س 5

 :(نيرئازلا ماركإ يف ءاج

 نيروازتملا لضف يف [ةحيحص] ثيداحأ (9) هتحت
 ۹۷۲ س ۹۷۱ هللا يف نيياحتملاو

 اهنم ىلوألا ةعبرألا «[ةفيعض] ثيداحأ (/)و

 «(يور) :هلوقب اهريدصتب يرذنملا اهفعض ىلإ راشأ
 :عطقنم هنأ هلوقب هفعضل راشأ «فوقوم اهنم ثلاثلا

 AVY والا

 ؛مابح ددر اع ررر :ورمع نب هللا دبع ثيدح
 ركذو «ةباحصلا نم ةعامج هاور هنأ يف يرذنملا لوقو

 ةيشاحلا فو «هيلع مالكلاو هقرط عمجم .ظافحلا ةيانع

 ۹۷۳ :«ريضنلا ضورلا» يف اهضعب جيرخت ىلإ ةراشإلا

 نم سيلف «هسیلج مرکی م نمر :فوقوم رثا
 نايب ةيشاحلا يفو «هتاور اقثوم «يناربطلل هازع لمحا

 9174 :عطقنم هنأ

 .فيضلا .ماركإو ةفايضلا يف بيغرتلا) ب ۷

 لهأ مثْؤي تح ميمي نأ فيضلا بيهرتو «هقح ديكأتو
 :(لرنملا

 ' يأ ثيدح اهنم ؛[ةحيحص] ثيداحأ )٠١( هتحت

 سيلو ًافيض هدنع لزنأ راصنألا نم لحجر يف ةريره

 لوقو «نيعئاج اوتابو لكأف «هنايبص توق الإ هدنع

 ««امكفيضب امكعينص نم هللا بجعأ دقر) :هل كو لوسرلا

 مه ناك ولو مهسفتأ ىلع نورثويوإل :لوزنو

 ةلمج هدنع سيلو ملسمل يرذنملا هازع ثيدحلا «(ةصاصحخ

 ٩۷٤ :..هنم

 هتفايضو ءةليلو موي هتزئاح فيضلا نأ يف ثيدح

 «(جرحلا) و (يوشي ال) نعم يف يذمرتلا لوقو ؛مايأ ةثالث
 يف يرذنملا لوقو «ثيدحلا اذه ىلع يباطخلل قيلعتو

 ٩۷۰ :هل ءاملعلا ليوأت

 نأ نايب ةيشاحلا ف [ةفيعض]ثيداحأ (هلو ل ٠

 ةصح نم يمن بابلا نم يناثلا رطشلا ثيداحأ

 ٩۷۰ :(حيحصلا»)

 .((..حبصأق موق فاضأ لحر امبأ) :ثيدح
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 ال نم هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو «مكاجلا هدانسإ ححص

 : 9 :!ةثالثلا هنسح كلذ عمو «فرعي

 امف < مايأ ثالث ةفايضلا قح نأ يف ثيداحأ

 ْ ٩۷٩ ب ٩۷٥ :ةقدص وهف داز

 ىلع يلصت ةكبالملا لازت الر :ةشئاع ثيدح

 :هجير خت ردصم نم هيف ةدايز كاردتساو : ««.. مكدحأ

۹1 0 

 ««..تيبلا ىلإ عرس ريخلا) :سابع نبا ثيدح

 نم ايندلا يأ نبال هوزعب بقع مث «هجام نبال هازع

 هوزع يف هريصقت نايب ةيشاحلا ينو :هريغو سنأ ثيدح
 9175 :سنأ نع ًاضيأ هجام نبال

 لوسر ىلع سيقلا دبع دفو ضعب مودق ثيدح
 ۹۷٦ :ثيدحلا. e مهميعزلو محل هماركإو ال هللا
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 يف ناك أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاجلا يف

 ۹۷۷ :(رقشملا) رحبلا يف نصح مسا يف لصألا

 ةيشاحلا يفو ءهدانسإ اححصم دمحأل هازع ثيدحلا

 درفت هنأ معز نم ىلع درلاو «فرعی 'ال نم هيف نأ نایب

 ۹۷۷ :ةثالثلا نوقلعملا مهنمو دحاو وار هنع

 «يةنحلا لامعأ نم قالحألا مراكم» :ثيدح

 ناب اذه در ةيشاجلا يلو يرذنملا هدانسإ ىوق ؛ركنم

 ٩۹۷۷ :دحأ هقثوي مل هيف

 وأ هيلإ مدق ام ءرملا رقتحي نأ نم بيهرتلا) س ۸

 : :(فيضلل همدقي نأ هدنع ام رقتحي

 وهو دحاو.ثيدح بابلا اذه تحت لصألا يف

 ةيشاحلا يف «هاور نم ,ضعب ديناسأ يرذنملا نسح «فيعض

 الإ ءتاقث هلاجر نإف يئاربطلا دانسإ دصقي هلعل هنأ نايب

 VA — ۹۷۷ :هتاور دحأ ةنعتع هيف نأ

 :(ةرمثملا راجشألا سرغو عرز يف بيغرتلا) سم ٩
 ' لكأ ام هنأ اهيفو «[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 يف هبحاصل ةقدص ناك الإ ةباد وأ ناسنإ وأ ربط اهنم

 ٩۷۸ ٠ ::.ةمايقلا موي ىلإ اهدحأ

 ثيدحلا يف نيتلماك نيتلمج كاردتسا ىلإ ةراشإلا س

 ا ۹۷۸ :ةالثلا اممل هبتني من لوألا

 بصن نمر :اهنم يناثلا :[ةفيعض] ثيداحأ (4)و س

 يو «هداتسإ ىوقو دمحأل يرذنملا هازع «((.ربصف ةرجش
 يق. هجيرخت ىلإ ةراشإلاو اوه هيف نأ نايب ةيشاحلا

 : ۹۷٩ :((ةفيعضلا))

 'نم رمغ (4..ًاسرغ سرغي لحجر نم امر) :ثيدح

 ,طلتخا فيعض هنأ: ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو «هتاور دحأ

 : ٩۷٩ :هرخخآب

 مكلاومأ نونصحت متنأ اذإ..)) :هيفو رباح ثيدح

 هحيحصت لقنو مكاحلل هازع ««..رجأ مدآ نبا لكأي اميف

 ٩۷۹ :..ثيدحلا هقف يف هقيلعتو «هل

 دحأ ةلاهجي هبقعت يهذلا نأ نايب' ةيشاحلا يف

 i ۹۸۰ :..هيبأو هتاور

 يف E «حشلاو لخبلا نم بيهرتلار ٠

 :(ءاخسلاو دوجلا

 ةيشاحلا و «(حشلا) نعمو ؛ثيداحأ (9) هتحت
 «مكاحلاو:نايح نبال هازع ثلاثلا ثيدحلا نأ ىلإ ةراشإلا

 ۹۸٠ :(مرفملا ببألارر يف يراحبلا هتافو

 ورع نب هللا دبع مسا يف [و]فرح كاردتسا

 ةراشإلاو ءانه 'يخانلا طلح نايبو «لصألا "نم تطقس

 ش ۹۸۱ ور. :ةثالثلا ةلفغ ىلإ

 حش لحرلا يف ام رشرر :ثيدح ل

 : ۹۸۱ :هانعمو ؛(علا

 نبأ ثيدجح اهنم عبارلا ء[ًافيعض] ًاثيدح (٠۲)و

 يناريطلل 'هازع ؛م..هديب ندع ةنج هللا قلحرر :سابع

 نرمال هدر ةيشاخلا يفو ءامهدحأ ًايوقم نيدانسإب

 ۹۸4۱ هوغو دیش يبأ ىلع ًافوقوم حص هنأ ىلإ ةراشإلاو

 يفر ءسنأ نع .ثيدحلل ًادج ةفيعض ةياور

 قلعملا هيف :عقو أطح نايبو ءهتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 نبا ثيدخ نسحف ميعل يبأل (ةنحملا ةفصرر ىلع
 ا ۰ ۹۸۲ :.:سابع

 يجو علاه
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 ؛(ميثل بح رجافلاو «مرک رغ نمؤملا») :ثيدح

 ۹۸۳ :هبيرغ حرشو

 يبأل هازع ««. .ًاريخ موقب هللا دارأ اذ :ثيدح

 هدجي مل ققحملا نأ نایب ةيشاحلا ينو ؛(هليسارم») ف دوأد

 لسرم ثيدحلا نأ نايبو «رحآ ردصم يف اغإو ههيف
 ۹۸۳ :دانسإلا فيعض

 تيب ل“ لاني اني ا يف نار :ثيدح ل

 ٩۹۸٤ :ثيدحلا قرسي نم هداتسإ يف ءركنم :(عاخملا

 ةيشاحلا يف ««..يمبح ثعب هللا نإرر :ثيدح

 A4 :رظن هيف يناربطلل هوزع نأ ىلإ ةراشإلا

 :(هتبه يف ناسنإلا دوع نم بيهرتلا) ١
 بلكلاك اهيف دئاعلا نأ اهيفو «ثيداحأ (4) هتحت

 ۹۸٩ ل 9815 :هئيق يف دوعي

 نيملسملا جئاوح ءاضق يف بيغرتلا) _ ١۲

 يدهاف عفش نميف ءاج امو :مهيلع رورسلا لاخدإو

 :(هيلإ

 يف ناثيدح اهنم ء[ًاحيحص] ًاثيدح (11) هتحت

 م. .هتجاح يف هللا ناك هيأ ةحناح يف ناك نم..رر :نأ

 ٩۹۸٩ :هانعم يف هريغو

 ھی يو ا و -
 ۹۸7 :((حيحصلا») يق وه بابلا نم يناثلا رطشلا ثيدح

 ام ؛مهدنع اهرقأ ًامعن ماوقأ دنع هلل نإرر :ثيدح

 545 :هانعم يف هريغو ؛((..نيملسملا جئاوح يف اوناك

 يهو  يناربطلا ةياورب هركذ «سابع نبا ثيدح
 يف . ًادج ةفيعض يهو  مكاحلا ةياوربو ء« ةفيعض

 يف هذه مكاحلا ةياور يف زمغ يرذنملا نأ نايب ةيشاخلا

 :بذكمو كورتم هيفف ؛كلذ هلو «هباتک نم قباس ناكم
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 يف ىشم نم)) :ةريره يبأو رمع نبا ثيدح

 .جيرخت ةدايز ةيشاحلا يفو ءركنم ««..هيحأ ةحاح

 يلو هدحو رمع نبا نع ردصملا سفنل فلؤملا هازعو

 (يورو) ةغيصب هريدصت ين ةثالثلل عقر طح نایب ةيشاحلا

 محاعمل هوزع يف محل رخآ اطخ ركذو «(یورو) نم ًالدب

 ۹۸۷ :..ياربطلا

 «(..بحي اهب ملسملا هاحأ يقل نمز) :سنأ ثيدح _

 هعبات هنأ نايب ةيشاحلا يف ءيرذنملا هدانسإ نسح «ركنم

 ۹۸۸ :!ةثالثلاو يرامغلا امهدلقو يمثيهل

 هللا ىلإ لامعألا بحأ نأ يف ثيداحأ ةثالث

 ۹۹۰ 9/8 :.. نمؤملا ىلع رورسلا لاخدإ

 هللا ىلإ سائلا بحأ)ب :ورمع نيا ثيدح اهنم ل

 .يحانلا هيلإ راشأ هيف طقس كاردتسا ؛((..سانلل مهعفنأ

 نسبا ىلإ هازعو (يور) :هلوقب يرذنملا هردص ثيدحلاو

 مو :لاقو ب ينلا باحصأ ضعب نع ايندلا يبأ

 نأل رضي ال اذه نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو ««همسي

 ىرحخأ بناوح ىلإ ةراشإلاو «لودع مهلك ةباحصلا

 ۹۸۹ :!مهديلقتو ةثالثلا لهج اهنم قيلعتلا يف اهدحت

 ؛«..ًارورس نمؤم ىلع لحر لحدا امز) :ثيدح

 يفو هلاح هرضحي ال نم هدانسإ يف نأب يرذنملا هيلع بقع

 ةراشإلاو ءاكورتم هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو «ةراكن هنتم

 ۹۸۹ :ملعلا اذه ىلع ةثالثلا ءادتعا نم لثم ىلإ

 «((...هل يدهأف دحأل ةعافش عفش نم)) :ثيدح

 95٠ :ةثالثلا اهنع لفغ لصألا يف أطحخ ةملك بيوصتو

 :ًاباب )٥۰( هتحتو :هريغو بدألا باتك #7

 «هلضف يف ءاج امو ءايحلا يف بيغرتلا) ١

 :(عاذبلاو شحفلا نم بيهرتلاو

 ًائيدح (14) و [ةفيعض] ثيداحأ (4) هتحت
 ٩۰ ٩ :ناعإلا بعش نم ةبعش ءايحلا نأ اهنم «[ًاحيحص]

 نم ءاذبلاو...ناإلا نم ءايحلا)) :ثيدح ل

 49٠ :(ءافحلا)و (ءاذبلا) نيعم ةيشاحلا يقو «((. . .ءافحلا

 2((...ناعإلا نم ناتبعش يعلاو ءايحلا)) :ثيدح

 ريصقت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو «هبيرغ حرش هتحتو

 اذه نيب مهطلخو ةئالثلا طبحو «هجيرخت يف يرذنملا

 !عوضوم وهو ((فيعضلا)) يف روكذم رخآو حيحصلا
 ين يذلا ةمامأ يبأ ثيدح يف يناريطلا ةياور [ىهو]
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 توكس نأ نایب ةيشاحلا يف (عوضوم وهو «((حيحصلا»
 نأو . . يمشيطلا لهاشت نايبو. ءنسح ريغ هلع فلوملا

 نم يعلاو ءابحلا نإرز :ةحيحص هنسم ىلوألا ةلمجلا

 : ۹4۱1 ۰ :«ناعإلا

 نم ...يعلاو فافعلاو ءايسحلا نإرر :ثنيدح س

 هيف أطحح حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ....ناميإلا

 ۹۹٩۱۰ :لصألا يف عقو

 8 يهل عايح ال نك ناهي الو...)) :ثيدح

 يف وهو «هيلع قفتم لوألا هرطش نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 ۹٩۲ :(حيحصلا)

 ل شفر نسا قسلخلا يف بسيغرتلا) -1

 , :(همذو ءيسلا قلخلا نم بيهرتلاو

 ًائيدح (۲ه)و [ًفيعض] ًاثيدحب )۲٤( هتحت
 يف ءيش لقثأ قلخلا نس نأ كلذ نب :[ًايحص]
 :مئاقلا مئاصلا ةحرد هقلح نسحب لصي .ءرملا نأو ءنازيملا
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 «كاحلا هححص [ةفيعضلا يأ] اهنم لوألا [] -
 :مكاحلا حيحتضت ت نم يرذنلا زمغو «يذمرتلا هتسحو

4۹۳ 

 (...هقلحب نسحب غلبيل دبعلا نإ)) :سنأ ثيدح

 ةيشاحلا ينو «هتاورإدحأ قيئوت نيبلت ىلإ يرذنملا راشأ

 ٤ ٩4 :ًالوهجم هقوف نأو «كلذك هنأ نایب

 ةحرد كرديل و ا ملسلا نإرر :كيدح

 زمغ يرذنلا نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو ««(...مارصلا
 نبا هللا دبع ةياورل حيحص هنأ نايبو «ةعيهل نبا هيف أل هيف

 595 ٤ :هنع كرابملا

 :م...ةدايعلا رسيأب مكربصأ الأرر ؛ثكيدح

 31514 :ةياورلا هذك الإ فرعي ال نم هدانسإ يقو ؛ءلسرم
 مكاحلا هححص :((. . .هنيد نمؤملا مركر» :ثيدح 5

 اذكو «هل يذلا در ركذ ةيشاحلا يف !ملسم طرش ىلع

 يقيل ثيدحلا وزع يف ام نايبو نسج نم نيسحت در

 43 :هل هحيحصتو ءرمع ىلع ًافوقوم

 نبال هازع ۰۰ .ريدتلاك لقع ال. .ر) :ثيدح

 ايب ةيشاحلا يقو «ليوط ثيدح رخآ يف هريغو نابح
 ةلع نايبو ءًارصتخم هحام نبال هوزع هيلع يحانلا كاردتسا
 تک م نم بجعلاو «لوطملا كاذو ءرصتحملا اذه

 ٩٩ ٠ :!(نعر ب هردص
 . .كقلخ نّسح !يليلخ اي

 ا فو ««ريبكلا» يف هنأ ًانهوم ءًاقلطم ياريطلل هازع
 ۹٩٩ :معطسوألا» يف هنأ نایب

 i قل هللا نسح ام هللاو») :ثليدح

 ام نایب ةيشاحلا ینو «(يوُرو) :هلوقب هردص
 رومأ نم ةغيصلا هذه

 ..ىلخل نسحب كيلعر) :هيفو ءرذ 9 ثيدح
 تسر فال نم ةيشاحلا' فو «يرذنملا هداتسإ ىوق

 .)) :كليدح ل

۹41: 

 535 :!ثيدحلا

 كقلح نسخا: :ذاعم نع كلام ثيدح

 دخأ هنأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ييو ًاقلعم هركذ ««سانلل

 ٩4۷ :ةلوصوم دحوت مل اإ ليق يلا ةعبرألا ثيداحألا

 ناجوز ال نوكي ةأرملا يف سبنأ ثيدح

 ريخت اهنأ ةيفو ءاهجوزو يه ةنحلا لخدتسف تومتف
 وهف ءركنم هنأ نایب ةيشاحلا ي .. .ًاقلعع امهنسحأ راتختف

 :اهجاوزأ رحآل هنأ نم حص ال فلام هدانسإ فعض عه

۹۹۸ 

 ل

 E . .هتلع نايب ة ةيشاحلا يق

 يكب لإ ا :ثیدح

 هنو «يذمرتلا دنع هيف ةدايز .رسكذو ٠ .ًاقالخأ

 : ٩۹۹٩٩ :هييرغ حرش

 .ءامت قلخلا نسحر) :ثيدح ل

 :ًاضيأ ًالوهجب هيف نأ نايب ةيشاحلا يو «مسي مل ًادحاو

 الإ هتاور قثو ۰

Noose 

 . ةيشاجلا يف «(ىلخلا ءوس مؤشلار) :ثيدح س

 ٠ ١ .-, :(ةفيعضلا»:يف هجيرخت و هتلع ىلإ ةراشإلا
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 ءوس نم هللا دنع مظعأ بنذ نم امر :تكيدح ل

 هلاسرإ عم هنأ نايب ةيشاحلا يف .عوضوم ««...قلخلا

 ٠٠٠١ :!عضولاب يمر نم هيف

 ؛(...قاقشلا نم كب ذوعأ نإ مهللار) :ثيدح

 ٠٠٠١ :لوهجج رار هيف .فيعض

 :(ملحلاو ةانألاو قفرلا يف بيغرتلا) ۳

 :ثيدح اهنم « [ًاحبحص] ًائيدح (۱۸) هتحت

 !ةشئاع ايررو «(هلك رمألا يف قفرلا بحي قيفر هللا نإرر

 يف لاب يذلا يبارعألا ثيدح يف خي هلوقو ««...يقفرا

 عمو ؛(..-نيرسيم متثعب اًنإَف...هوعد)) :دجسملا

 ٠٠٠١ :(بونألا)و (لْحَّسلا)
 نإرر :اهنم عبارلا « [ةفيعض] ثيداحأ (ه) و

 ةيشاحلا ف «...«مئاقلا مئاصلا ةجرد ملحلاب' ؛كرديل دبعلا

 ٠١١7 :.. .هحيرخت يف يرذنملا ريصقت ىلإ ةراشإلا

 بضغأ نم ىلع هللا ةبم تبجورر :ةشئاع ثيدح

 هنأب هتاور دحأ ىلإ يرذنملا راشأ ؛«عوضوم ««ملحف

 خيش خبش هنأب مهولا اذه در ةيشاحلا ينو مكاحلا خيش

 مهتم هنأ نايبو «مهولا اذه لثم هل قبس هنأو مكاحلا

 ٠١١7 :عضولاو بذكلاب

 مالكلا بيطو هجولا ةقالط يف بسيغرتلا) - 4

 :(ركذي ام كلذ ريغو

 ثيدح كلذ نم :[ًاحيحص] ًائيدح )١1( هتحت
 ٠١١4 :دهاوشلاب هتيوقتو لسرملا نسحلا

 ثيداحأ ضعب اوفعض ةئالثلا نأ نايب 'ةيشاحلا يفو

 1 :باتكلا ةياور ىلع مهنم ًادومج بابلا

 رتكذ ؛(...ةقدص فورعم لكزز :رباح ثيدح

 نايب ةيشاحلا يفو ««نيحيحصلار) يف هردص نأ يرذنملا
 :!هل  ةثالثلا ديلقتو «يرذنملل هبقعت يف يجانلا مهو
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 هجو يف كمسبت نإ)) ؛رسمع نيا ثيدح

 نم اتطمس نيتماه نيتدايز كاردتساو «(...كيحأ

 :لصألا ٠١٠١٠٠٠٤

 اهازع ةياور يرذنملا ركذ ير يبا كيدح

 وزعلاب ىلوأ وهف حيحص دنسب دمحأل ةياور يهو «يئاسدل

 1١١٠.8 :هنم

 هيف يرذنملا ركذ «حيرش نب مادقللا قي هيل تا

 :مكاحلا اهححصو «مكاحلاو ايندلا يبأ نبال ةياور

 أطخ نايبو ءهل يبهذلا ةقفاوم ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو

 ١٠٠٠٠ :!هيلع انه ةثالثلا

 يف ءاج امو مالسلا ءاشفإ يف بغرتلا)  ه

 :(هل مايقلا بح نم ءرملا بيهرتو .هلضف
 اقدح (۲ه)و [ةفعض] ثيداحأ (4) هتحت

 «؛(...ممألا ءاد مكيلإ بدر) :ثيدح اهنم « [احيحص]

 ٠١١١ :هل دهاشب هتيوقتو

 نبال هازع «((اوملست مالسلا اوشقأر) :تكيدح

 ٠١١5 :هنم ىلوأ يراخبلاو نابح
 «(...مالسلا لذبو «مالكلا بيطر) :تيدحو

 ٠٠١٠١١۷ :ثيداحأ ةينامل لبق دهاوشلابو ءانه ةثالثلا هنسح

 طقس «(تس ملسملا ىلع ملسلا قحرر :ثيدح

 10١7 / رئانجلا )75  يف هيلإ هازع امنیب ملسمل هوزع
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 ٠٠١٠١۸ :مالسلا ءاشفإ بادآ يف ةفلتخم ثيداحأ

 يبأ ثيدح يف نيزرل ةدايز [فيعضلا] نم يناثلاو

 يف هنأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو ؛حيحصلا ةريره

 ٠ ۱۰۰۸ :فوقوم «حيحصلا»
 :هنم نسحأب مالسلا در نم لضف يف كثيداحأ

۹ 

 نب نارمع ثيدح يف دواد يبأل ةياور يف ةدايز

 ةراشإلا ةيشاحلا يفو «هيبأ نع ذاعم نب لهس نع نيصح

 نايبو ؛ةركنم ةدايزلا هذه نأو «نيل هيف هتاور دحأ نأ ىلإ

 هلمح هوئسحف «فيعضلاب حيحصلا انه ةئالثلا طلح

 ٠١١9 :ليصفت نود

 «مالسلاب لخب نم سانلا لخيأ نأ يف ثيداحأ ةثالث

 ساب ال :دمحأ دانسإ ف يرذنملا لاق باج ثيدح اهتم

oeYo 



 ةثالثلا لهخ ىلإ ةراشإلاو «كلذ نايب ةيشاحلا يقو «هب

 ْ 3١١١ :!دهاوشلاب هنسحتي

 لاجرلا هل. لثمتي نأ بحأ نمرر :ثيدح س

 نم بكرم هنأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يلو 4«....ًامايسق

 11۰ :(لثمتي) ةملكل يجانلا حرشو ؛نيتياور
 ««...محاعألا موقي امك اوموقت الر) :ثيدح س

 طلح ىلإ ةيشاحلا يف اةراشإلاو ءهجام نباو دواد يبأل هازع

 هنيسحت يف ةثالثلا لهج نايبو ءامهيدانسإ نيب فلؤم ا

 ١١11 :؛هلهجو بارطضا هيفو «دهاوشلاب

 نم بيهرتلاو «ةحفاصملا يف بسيغوتلا) 5
 :(رافكلا ىلع مالسلا يف ءاج امو «مالسلا يف ةراشإلا

 ةفيعض ةياور [اهنم] [ةفيعض] ثيداحأ )٩( هتحت
 ناملسملا ىقتلا اذار :ءاربلا ثيدح نم دواد يبأل

 امهدر ةيشاحلا فو ةتلع ىلإ يرذنملا راشأ .:.احفاصتف

 ١١٠١١١ :ةيقيقحلا هتلع ىلإ ةراشإلاو ؛لالعإلا

 «سنأ ثيدخ اهنم ء[ةحيحص] ثيداخأ (4)و

 اغإو «ںیبکلار يف هنأ ًامهوم ًاقلطم «(ياريطلا)) يف هازسع
 1 ١١١١ :(عطسوألا» يف وه

 ٠ .تتاحت هاحأ حفاص أذإ ملسملا نإرر :ثيدح ةيوقت تت

 ۱۰۱۲ :هل دهاشب (.. .امهاياطخ

 .(...احفاصتف. ايقلا اذإ نيملسملا نإرر :ثيدح س

 :هبيرغ حرش هتحتو ؛رظن هيف دانسإب ياربطلل هازع ركنم

 : ا 11۲

 ةيشاحلا يف ةراشإلاو «رازبلل هازع ءرمع ثيدح

 1 1۱۲ :ًامهتم هيف نأ ىلإ

 نسح «((...هاخأ يقل اذإ ملسملا نإ)) :ثيدح

 لعف هلثمو ءأطنخ انه نأ نايب ةيشاحلا يو «يرذنملا هدانسإ

 0 :اكورتم هيف نأ نايبو «يمئيهلا

 راشأ :«...لغلا بهذي اوحفاصتو) :ثيدح س

 ضعب جيرخت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو .هتلع ىلإ يرذنملا
 .اهجرخأ ةنم ةلمج ىلإو ««ءاورإلاررو ((ةفيعضلا» ين هقرط
 , ۱۰۱۳ :نسح دانسإب يراخبل

 نأ لبق راد يف ناسنإلا علطي نأ بيهرتلا) س ۷

 : 1 :(نذاتسي

 ' ثيدحلا:اهنم كلذ مرحت يف ثيداحأ (ه) هتحت

 : :هل هظفل سيلو ؛يراحبلل هازع لوألا

 ثيدح ؛...ًارتتم فشك لحر امل :ثسيدح

 ٠١1١14 :ةعيط نيا نع ديعس نب ةبيتق ةياور نم حيحص

 ةضاصحمب نم رظن؛ يذلا يبارعألا يف سنأ ثيدح

 ٠١18 :هبيرغ حرشر كو ينلا باب
 نايوث ثيدح امهنم يناثلا «نافيعض ناثيدحو

 «(...نذأفسي نأ لبق تيب رعق.يف رظني الو...) :هيفؤ

 ىلإ ةراشإلاو دواد يبأ ىلإ وزعلا ةقد مدع نايب ةيشاحلا ينو
 1 ١١١٠ :هتلع

 موق ثيدح عمتسي نأ نم بسيهرتلا) ۸
 :(هعمسي نأ نوهركي

 هلعفي نم نأر «كلذ يف دحاو ثيدح هتحت

 0١015 ::هييرغ حرشو «...كنآلا هينذأ ف ابض...))

 هسفن ىلع نمايإ ال نم ةلزعلا يف بسيغرتلا) - 9
 ۳ ١ :(طالتخالا دنع

 كيداجأ (ه)و [احيحص] ًاقيدح (17) هتحت
 ا نمانلا بجعأ نإرر :ثيدح اهنم لوألا [ةفيعض]

 يف نأ نايب ةيشاحلا يتو («ةلرعلا» يف ايندلا يبأ نبال هازع

 هيف رخآ دانسإب ةركذ ايندلا يبأ نبا نأو ةعي نبا هدانسإ

 ٠١١١۷ :ققحملا امهفرعي مل نايوار

 ايندلا بأ نبال هازع لوحكم نع لسرم ثيدح

 ۱۰۱۸ :فيعض رخآو «ققحلا هفرعي مل رار هيفو ءًالسرم
 ةلشاحلا يف «((...كناسل كيلع كسار دخ 2

 هلأ نايبو «(كلما) ظفلب رداصملا ضعب يف درو هنأ نايب

 7 ٠١١9 :حجارلا

 قعمو «(مكتوين سالحأ اونوکر) :ثيدح س
 ىلع ِكباو ءكتيب مزلا» :ثيدحو «(سلحلا) .

 ۱۰۱۹ :هييرغ حرشو .((٠ .ڭىسفن

 :(...نامز سانلا ىلع ينأي) :ةريره يبأ ثيدح

o 
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 ٠١۱۹ :ًاسلدم هيف نأ نایب ةيشاخلا يف
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 هعفد يف بيغرتلاو ءبضغلا نم بيهرتلا) ٠

 :(بضقلا دنع لعفي امو «همظكو

 يبأل هازع اهنم لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (4) هتحت
 حيبق فيحصت نايب ةيشاحلا يفر ءًالصتمو ًالسرم دواد

 .هتلع ىلإ ةراشإلاو (نالجع نب دمحم) هيوار مسا يف عقو

 ٠١۲١ :[ةحيحص] ثيداحأ (١0)و

 هتحتو «(...ةعرصلاب ديدشلا سيلر) :كيدح

 14 :(ةعرصلا) ل يرذنملا حرش

 يقو ««!ةعرصلا امر :ثيدح يف دمحأ ةياور

 هونسح ةئالثلا نأو ءًالوهمم هدانسإ يف نأ نايب ةيشاحلا

 ١١1١ :ارصاق دهاشب

 نإ) :يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم تارقف ةيوقت

 «فيعضلا» يف هنأ ىلإ ةراشإلاو «...ةولح ةرضح ايندلا

 ةراشإلاو .(...تاقبط ىلع اوقلخ مدآ يب نإ الار :هيفو

 ؛«حيحصلا») يف يه هنم تارقف ةيوقت ىلإ ةيشاحلا يف

 ٠١77 :لصألا يف تطقس ةدايز كاردتساو

 اذه نأ نايب ةيشاحلا قو .يذمرتلا هنسح ثيدح

 ءاه دهاش ال هتارقف نم ًارثك نأل هقالطإ ىلع حصي ال

 1١75 :لصألا يف هنم تطقس تادايز كردتساو

 هازع «(...بضغلا دنع ريصلا) :سابع نبا رثأ

 دنسب هفصو نم ركذ ةيشاحلا فو اقلعم يراخبلل

 ل :عطقنم فيعض

 ««...هللا هاوآ هيف نك نم ثالٹرر :تكيدح

 يمذلا در نايب ةيشاحلا يلو مكاحلا هححص

 ٠١١١ :(ةغيعضلار) يف هجيرخت ىلإ ةراشإلاو هل

 مظك نمرر :ثيدح يف لصألا نم طقس كاردتسا س

 ۱۰۲۳ :(...رداق وهو ًاظيغ

 اهاق ول ةملك ملعأل ينإ) :لبج نب ذاعم ثيدح

 بيحع فيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاخلا يقر ؛(...بمذل

 ٠١77 :(كْحّلل) عمو .هيف عقو

 هيلع يذمرتلا قيلعت لقنو يرذتملا هجرخ ثيدح

 ىرعأ ةياور يرذنملا ركذو ءلسرم ثيدحلا نأب

 ىلإ ةراشإلاو ؛دانسإلا ذاش هنأ نايب ةيشاحلا ي... يئاسنلل

 :!عاطقنالاب هل فلوملا لالعإ مغر ثيدحلل ةثالثلا نيسحت

4 

 يف «(...ناطيشلا نم بضغلا نإرر :تيدح

 :!ةثالثلا هنسح كلذ عمو نيلوهمم هيف نأ نايب ةيشاحلا

14 

 نحاسشتلاو رجاهتسلا نم بيهرتلا) 0١

 :(ربادعلاو

 :سنأ ثيدح اهنم «[احيحص] ًاثيدح (۱۷) هتحت

 ةلج فذح ىلإ ةراشإلاو «((...اوربادت الو ءاوعطاقت الر

 ٠١۲١ ۱۰۲۴ :اهتراكتل هنم

 هاخأ رجهي نأ نمومل لحي ال هنأ يف ةفلتخم ثيداحأ

 ٠۰۲١ :...ثالث قوف

 الر) :اهنم لوألا :[ةفيعض] ثيداحأ (۸)و

 ؛هتلع ىلإ يرذنملا راشأ .«...اوعطاقت الو ءاوربادت

 ٠١75 :رحآ ظفلب حيحص هنأ نايب ةيشاحلا يقو

 |مويإ لك يف لامعألا ضرعترر :ثيدح

 ءلصألا يف أطخخ حيحصتو «ةدايز كاردتسا «(...نينثا

 ٠١١75 :ةثالثلا امه هبتني ملو

 نابعش نم فصنلا ةليل رفغي هللا نأ ف ثيداحأ س

 ٠١117 :نحاشم وأ كرشمل الإ «هقلخ عيمجل

 نيح للي يبلا اهقاحل يف ليوطلا ةشئاع ثيدح

 «ثيدحلا...نابعش نم فصنلا ةليل عيقبلا ىلإ جرح

 س ٠١۲۷ :هؤاعدو هدوجسو ةليللا كلت همايق هيفو

۰4 

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يتو «يقهيبلل هازع ثيدحلا

 ۱۰۲۸ :هتلع

 :(!رفاك اي :ملسمل هلوق نم بيهرتلا) - ۲

 ا4 ءوبي هنإف هلعفي نم نأو ,ثيداحأ (8) هتحت
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 وهف ًانموم رفك نم نأ يف ىرخأ ثييداحأو :ءامهدحأ
 1 ۱۰۳۰ د ۱۰1۹ :هلتقک

 ًايمدآ «نيعل نعللاو بابسلا نم بيهرتلا) س ۴
 نع يهنلا يف ءاجاام ضعبو ءامضربغ وأ [ةباد وأ] ناك
 فذق نم بيهرتلاو .حيرلاو ثوغربلاو كيدلا بسم
 ّْ :(كولمملاو ةنصخمأ

 يف ثيداحأ اهنم ¦ [ًاحيحص] ًاثيدح (10) هتحت ب
 :هيفو يرجح يبأ ثيدحك نعللاو بابسلا نع يهنسلا

 ««...كيف ملعي اب كرّيعو كمتش ۇرا نإو...ر)
 17٠ ١29 :(ةليخملا)و (ةّسسلا) نعم هنحتو

 امهنيبو الإ نيملسم نم امرر :هللا دبع ثيدح

 وارسب ثيذحلا لالعإ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو «((.. . رتس

 ْ: :فيعضر
 نبا) يباحصلا مسا يف لصألا يف أطخ حيحصت

 |۰۳۲ :(رمع نبا) باوصلاو «(دوعسم
 :اهريغو باودلا نعل نع يهنسلا 3 ثيداحأ

YY0 '  
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 فيعض وهو «ثوغربلا نعل نع يهنلا يف ثيدح س

 ا ۱۰۲۳۳ :تاياور ثالثب هركذ

 . .هيف سيل ءيشب أرما ركذ نمرر :ثيدح س

 سيل هنأ ىلإ' ةراشألا ةيشاحلا يقو «يرذنملا هداسإ دوح

 ١١١4 :كاذب

 هححص 0 ةأرما وأ دبع اعأرر :كيدح

 نايب ةيشانللإ يفو «كورتم 1 يرذنملا هدرو مكاحلا
 , Te.1 :اضيأ هل يهذلا در

 :(رهدلا بس نم بيهرتلا) 4
 دواد يبأل يرذنملا هازع امهنم يناثلا ؛نائيدح هتحت س

 ةئالثلا نع ًالضفإ يحانلا اذهل هبتني ملو ءرصقف مكاحلاو

 ىلع اهحيحصت لقنو «مكاحلل ةياور يرذنملا ركذو

 ش ١١178 :مهوف ملسم طرش
 اوبست الر) :ثيدح نئيعم يف ظفاحلا لوق

٠١١١ 1 

 راهو نمو ٠ ,ملسملا عيورت نم بيهرتلا) 8
 .ماحزام وأ ًاداج هرحنو حالسب هيلإ

 ۱۰۳۹: [ةحیحص] ثيداحأ (م) هنحت

 نعم يف يرذنلإ رصقت ىلإ ةراشإلا ةيسشاحلا يف س

 ١ :ثلافلا ثيذحلا يف (قّمَح) ٠١۳١

 اهم نالاو لوألا ,[ةفيعض] ثيداحأ (ه)و

 كاردتنماو ءأحازم ولو ملسملا عيورت نع يهنسلا امهبف

 ٠١٠۳۷ :هتلع ىلإ ةراشإلاو .يناثلا ثيدحلا يف ةدايز
 ١ ۳۷ :ًاقلطم هتفاحإ نع يهنلا يف ناثيدح

 .(سانلا نيب حالصإلا يف بيهرتلا)
 :كلذ:لضف يف [ةحيحصإ ثيداحأ (۸) هتحت

1۸ : 

 نینثا نیب یمن نم بذكي مرر :ٹیدح ل

 يبأل هيف ةياور هوزع يف يرذنملا ريصقت نايب ««حلصيإأ

 . 3054 !(ثيدحلا تیغ) نعم يف هلوقو «طقف دواد
 :رصقف طقف يناهبصألل هازع ةريره يبأ 5000

 : ١6

 هفعضل يرذنملا ا ادع ركش نأ نع كيدَح

 ٤ 1۰۹ :ًادح بیرغ ثيدح وهو :هلوقب

 الف هوخأ ءرملا ىلإ رذتعي نأ نم بيهرتلا) س ۷

 00 :(هرذع لبقي
 ا ثيداحأ ةتنم بابلا اذه تحت لسصصألا قي

 نع اوفعر) :اهنم لوألا «ةفيعض اهلك يهو س انميقرتب

 !وارب يرذنملا هدرو «مكاحلا هححص .((...سانلا ءاسن

 5 «ةداتسإ اتسع ؛لوألا هرطشب يناربطلل هازسعو «هاو
 ٣ نا اد ان

 'هازع «((...ملبسملا هيحأ ىلإ رذتعا نمر :ثيدح

 'لهح, لإ ةراشإلاو .لوهجب هيفو هحام نبالو ؛دواد يبأل

 1 1 1 ١١14٠١ :!هنيسحت يف ةثالثلا

 کرا عت ارعا: ثييدح ت

 ٠٠٠٤٠١ :ًالوهجبو ًاباذك هيف نأ ناني ةيشاحلا
 يو

 :(ةميمنلا نم بيهرتلا) - ۸

oA 



 ال)) :ثيدح اهنم « [ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت

 :هبيرغ حرش يف يرذنملا لوق هتحتو «((. . .مامن ةنحلا 'لحدي **

 ا

 يبأ ثيدح اهنم لوألا :[ةفيعض] ثيداحأ (ه)و

 يف نابذعي نيذللا ثيدحل ةفيعض ةياور وهو ءةمامأ

 كانهو «(4 / ةراهطلا )٤  يف نسضفز د طهرت

 ٠١141١ :قيلعت

 م((...هحولا دوسي بذكلا نإ الار :كيدح

 ىلع مالكلاب بقعو ةعامحل يرذنملا هازع «عوضوم

 هجيرخت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو «...نيك ورتم هيف نييوار

 ٠١٤١ :(ةفيعضلا» يف

 ءامفايبو تهبلاو ةبيغلا نم بيهرتلا) 8

 :(اضدر يف بيغرتلاو

 يف ثيداحأ اهنم [ًاحيحص] ًاثيدح (۲۲) هتحت
 1١1 :ملسملا ضرع يف ةلاطتسالا مرت

 ثيدح اهنم يناثلا ء[ًافيعض] ًاثيدح (۲۴)و

 ةتاور نع يرذنملا لاق ««..ءابرلا ىبرأ نوردترر :ةشئاع

 نسم مهو نايب ةيشاحلا فو «مهوف «حيحصلا» ةاور مهنأ
 ٠٠١٤٤ :!ةثالثلا مهنمو ءهئشنمو ءاذه يف هعبت

 مكيحاص متبتغا) :هيفو ؛ةريره يبأ ثيدح.

 ةياوربو «ىلعي يأ ةياورب هركذ ««همحل متلكأو

 يف هنأ نايب ةيشاحلا يفو ءاقلطم هازعو «ناريبطلا

 ٠١48 ٠ :ًادح يعض ًايوار هيف نأو ««طسوألارر

 اأو «تيملا محل لكاك ةبيغلا نأ يف ثيداحأ

 ٤١ ٠١ :ربقلا باذعل بيس

 يڼو «(هل نذآ يح دحأ نرطفي الور :تكيدح

 كاردتساو «لصألا يف ناك أطح حيحصت نايب ةيشاحلا

 ٠١45 :نيكورتم نييوارب هلالعإ ىلإ ةراشإلاو هيف ةدايز

 ىلوم ديبع ثيدح يف دمحأل ةفيعض ةياور

 نالكأت اتلعجف اتسلج نيتللا نيتأرملا يف لي هللا لوسر

 ١٠١ 45 :...نمانلا موحلا

 :«...ايندلا يف هيحأ محل لكأ نمرر :تيدح
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 ةيشاحلا ينو «هبيرغ حرشو ثيدحلا جيرضت

 ٠١ 4 :هتلع ىلإ ةراشإلا

 لاقف ًالجر اباغتسا نيلحر يف ةريره يأ ثيدح

 يف ؛«رامجلا اذه ةفيج نم الكرر :ي هللا لوسر امه

 ىلإ ةراشإلاو «هجيرخت .يق يرذنملا ريصقت نايب ةيشاحلا

 ٤۷ 1١ :هتلع

 اذإف. . .هللا ينب يرسأ ةليلرر :سابع نبا ثيدح

 حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا «((...فيحلا نولكأي موق

 نأب (سوياق) هيرار ىلع مالكلاو ءلصألا يف ناك اطح

 ٠١٤١ :هفيعضت ىلع نيرثكألا

 لاجرب تررسم يب جرع الرز :كيدح

 ٤۷ 1١١ :((...ضرقفت

 :ًاكورتم ًايوار هيف نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

6۸4 

 (زمهلا) ريسفت يف عوطقملا جيرج نبارئأ س

 ةدايز كاردتسا ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو ...(نمللا)و

 ريسفت نأ نايبو ءاهيضتقي قايسلا نأل [كرابلا نبا]

 :بلقلا ىلع رداصملا ضعب يف عقو (ةزملارو ةزمُها)
4۸ 

 نيربق ىلع ي هفوقو يف ةمامأ يبأ ثيدح

 ال ناك هنإف نالف امأرر :هيفو ءامهابحباص بذعي

 نيربق) عم حرش ةيشاحلا فو «(«...لوبلا نم ءىربتسي

 ٠١48 :هريسفت ف أطخأ نم ضعب ركذو ؛(نيرث
 نابذعي نيذللا ثيدح نيب عمجلا يف ظفاحلا لوق

 يت رخآلا ثيدحلاو «لوبلاو ةبيغلا ببسب امهيربق يف

 ٠١59 :لوبلاو ةميمنلا يف تابذعي نيذللا

 ««...هيف سيل ءيشب أرما ركذ نمر) :ثيدح

 «هفلاخ يمثيهلا نأ نايب ةيشاحلا ينو «يرذنلا هدانسإ دّوج

 اوضقانت ةثالثلا نأو :ىرخأ ًاللع هيف نأ ىلإ ةراشإلاو

 1.0, :!ىضم اميف هونسحو انه هوفعضف

 ءادردلا يبأ ثيدح يف ةدايز فذح ىلإ ةراشإلا

۹ 



 :اه دهاش دوجو مدعل

 يفو .(...قفانس نم انمؤم ىمح نمر) :كيدح
 نسح وه نع هولعأ ةثالثلا نأو «هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 1o1 :!ثيدحلا

 هازع « 4. . . هيحخأ ضرع یہ نم)) :ثيدح ل

 يلو ؛كورثم هلالعإ ىلإ راشأو ءايندلا يأ نبال يرذنملا

 ٠٠١١ :!...هورع يف ةثالثلا أطح نايب ةيشاحلا

 أرما لذخي ملسم ءیرما نم

 ةيشاحلا يقو «هيف فلتخم هنأ هدانسإ نع لاق ۰

 انور: ةد تح

 : السل

 :...لوهجج هيف واز نم ةلعلا امنإو «حوحجرم اذه نأ نايب

1.0۲ 2 

 يخ نع الإ تمصلا يف بيغرتلا) ٠

 :(مالكلا ةرثك نم بيهرتلاو
 :كلذ يف ًافلتخم [احيحص] ًافيدح (٣ه) هتحت

oY 

 نم نوملسملا ملسأ ن م)) :ثيدح عم ةيشاحلا يف

 :يناثلا .ثيدحلا يف (رحاهملا) نعم اذكو «ممديو هناسل
 2 ١

 يفو ««...كناسل .كيلع كنسمأر) :ثيذح س

 :ظفلب خسنلا ضنعب يف هدورو ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا
 يف داز هنكل (باب )8  هركذ قبس هسنأو ؛(كلما)
 ةلفغ نايبو «هدنعإ سيلو دواد يبأ ركذ انه جيرختسلا

 ٠ ١ ه٣ :انه ةثالعلا

 «((...هينيجل نيب ام يل نمضي نم)) :ثيبدح س

 +٠١8 :هوحن ىزخأ ثيداحأو .هبيرغ حرش ةيشاحلا ينو

 يو ««.:.نامإلا'ةغيقح دبعلا غلبي ال)) :ثيدح س

 ١٠١٤ :دحأ هقثوي مل ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا

 <«( ..تمصلا لؤطب كيلعرر :رذ يبأ دوا

 ةيشاحلا قود: .ةححضومكاحلاو دمحأ مهنم ةعامجلا هازع

 هنم فذح ام نأ ىلع هيبنتلاو «رظن هيف امه هوزع نأ نایب

 ش ٠۰٠١۷ :(جخيحصلا» ىلإ لقن

 ةقدصلاو «ةنج موصلا» :لبج نب ذاعم م یدح

 ةدايز لإ ةراشإلا ةيشاحلا يف .ي...ةكيطخلا ءىكتفطت

 ” ةقيلعت ةثالثلا دسفأ فيكو «يحانلا اهيلع قلع هيف ةمحقم

 ١ ! ش ۱٠٥۵١ :...اذه

 كتلك :ذاعمل لي هلوق نعم ةيشاحلا يف
 1 ٠۰۵٦ :(...كمأ

 نع ثيدحلل لئاو يبأ ةياور يف يرذنملا لوقو

 نأ يطقرادلا لوق لقنو «((رظن هنم هعامس قر) :ذاسعم

 ناعم نع بشوح نب رهش نع ثيدحلا ةياور يف ظوفحلا

 نع ةبيش يبأ نب نوميم نع هريغو يقهيبلا ةياور اذكو
 0 ١١5 :هكردي مل هنإف ىذاعم

 الإ لدي طسبت إل :هيفو مرضأ نب دوسأ ثيدح

 :طقف'هنيسحت يا يرذنلا ريصقت نايب «((...ريمخ ىلإ

\so¥5 ش  

 :دهاوشلاب رذ يبأ ثيدح نم تارقف ةيوقت

 1 0 1١١ هال

 نان. :هيفو يردسخلا ديعس يبأ ثيدح

 عم ةيشاحلا 3 ««...ناسللا رفكت اهلك ءاضعألا

 e يذلا ثيدحلا يف أطح حيحصتو «(ريفكتلا)

 ١٠١۷ :ةثالثلا هل هبتني

 « رخ نما الإ كناسل نزعاو..

 لإ تللقن هنسم ةرقف ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو

 ERAN :اه دهاوشل «حيحصلا»

 7-5 نإ :هلوق هيسفو ركب يبأ ثيدح س

 ال ال لصألا ف ةدايز ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو .دراوملا

 0۹ ءاهريغو ةروكذملا رداصملا يف ال لص أ

 ..(...ببحعب الإ نيصُي ال عبرأ» :سنأ ثيدح _

 .)) :ثيدح ل

 نم هيف ناب يرذنملا هدرو «مكاحلا حح ص «عوضوم

 ٠١65 :افوقوم سنأ نع يور هنأو. ..تاعوضوملا يوري

 نم دنخأ ف نطمتجي ال عسرأ) :قيعسض نتا

 1.0۹ :هتلع ىلإ ةراشإلا ة ةيشاحلا قو ٠.(«

 نم نذحأ نم سمه

 ٠٥۹ :ًاكورتم هيف نأ نایب ةيشاحلا ينو «(..

 سالا

 هل :فوقوم ثیدح س

 .مهلا

oY. 



 يف أطخ تناك ةملكلا نأو ؛(مهّدلا) عم نايب

 ٠٠١۹ :ىرخأ ءاطخأ عم تححصف «لصألا

 «(رمع نبا) ياحصلا مسا يف اطحخ حيحصت س

 ٠١5٠١ :(ورمع نبا) باوصلاو
 ملكتيل دبعلا نإرر :ةريره يبأ ثيدح _

 نم يناثلا هرطش نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ي «((.. .ةملكلاب

 ١١5٠١ :((حيحصلا» ةصح

 VS :قباسلا ثيدحلل ًادج ةفيعض ةياور س

 «(...ثيدحلاب ثدحتيل لحرلا نإرر :ثیيدح

 1١51 :هتلع ىلإ يرذنملا راشأ

 يقو ؛(...ةنلا نم ونديل لحرلا نإرر :ثيدح س

 مسا يف لصألا يف عقو فيحصت ىلإ ةراغإلا ةيشاحلا

 ةئالثلا نأو «ثيدحلا ةلع ىلإ ةراشإلاو «ةيباحصلا

 ٠١51 :!هونسح

 ركذ ريغب مالكلا اورفككت الر) :تيدح

 يرذنملا نيسحت لقنو «يقهيبلاو يذمرتلل هازع «««...هللا

 ١١51 :هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو «هل

 «م...هل ال هيلع مدآ نبا مالك لكرر :تيدح س

 يلو «حدقي ال امه مهدحأ ىلإ راشأو يرذنملا هتاور قثو

 :!هنيسحت يف ةلالثلا لهح ىلإو «هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 ۲ ١

 ال ام هكر ت ءرملا مالسإ نسح نمر) :ثيدح

 مهدحأ الإ ؛تاقث هتاور نأ ىلإ يرذنملا ةراشإو ؛(مهينعي

 ١١57 :ىرعأ ًارومأ رّكَذَو فالح هيفق

 ةمالس لضفو دسحلا نم بيهرتلا) س5

 :(ردصلا

 مكايإرر :اهنم ؛[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 نايب ةيشاحلا ينو ««...ثيدحلا بذكأ نظلا نإف ؛نظلاو

 وه امنإو ,دحاو ثيدح هنأ مهري يرذنملا جيرخت نأ

 ٠١١۳ :تاياور ثالث نم قفلم

 مكايإ)) :اهنم لوألا ؛[ةفيعض] ثيداحأ (ة)و س
 :مسي ل ًالوهجم هيف نأ نايب ةيشاحلا يو «(...دسحلاو
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 ةأزع (((.. .تانسحلا لكأي كدسسحلا) :ثيدح

 لك دانسإ يف نأ نايب ةيشاحلا ينو «يقهيبلاو هحام نبال

 ١ :ًاكورتم امهنم

 حبصت نأ ىلع تردق نإ...)) :ثيدح

 يف نأ نايب ةيشاحلا فو «يذمرتلا هنسح ,...يسقمتو

 ١١16 :ًافيعض هدانسإ

 نم لحجر نآلا مكيلع علطير) :سنأ ثيدح س

 ١١55158 :هلوطب ثيدحلا. ..(ةنلا لمأ

 :هيف نيتدايز كاردتسا ىلإ ةراشإلا قيشاحلا يف

 انكم

 طرش ىلع دانسإب دمحأل ثيدحلا وزع نأ نايب

 :ليصفت قيلعتلا يلو ؛عطقنم هنأ الول هب مّلَسم يراخبلا
 60 55.١

 ةيشاحلا نو ءرمع نبا نع ثيدحلل يقهيبلا ةياور
 !مدقتملا هدهاشب هوتسح ةثالثلا نأو «هتلع ىلإ ةراشإلا

 ١١55 :!ةرهاظ هوجو نم هل فلاخ وهو

 ٠١٠١١ :ثيدحلا بيرغل يرذنملا حرش س

 «بلقلا مومخم لكر») :سانلا لضفأ نأ يف ثيدح

 ١١55 :هل هلو يلا ريسفتو ««ناسللا قودص

 ربكلا نم بيهرتلاو ؛عضاوتلا يف بيغرتلا) -

 :(راختفالاو بجعلاو
 :اهنم لوألا ء[افيعض] ًافيدح )١8( هتمحت

 ةيشاحلا يفو «((...ةصقنم ريغ يل عضاوت نمل بوط»

 :نالوهجب (ًاحيصن)و (يرصملا ًابكر) هييوار نأ نایب
13۷ 

 رثأ اهنم ءهلضف يف [ًاحبحص] ًاثيدح (٣٣)و
 ضعب نم أطخ اهلعل هنم ةلج راكنتسا ةيشاحلا ينو ءرمع
 ٠١١۸ س ۱۰۹۷ :هيف أطخ حيحصتو «خاسنلا

 هازع :«...هللا هعفر هلل عضاوت نمر) :ثسيدح ل

 نأو ؛«طسوألا») يف هنأ نايب ةيشاحلا ينو ءًاقلطم يناربطلل

 وهو «نسح دنسب افوقوم رمع نع هوور نيرحآ

١١ 



 ٠١١۸ :باوصلا

 يرذنملا قثو «(...ربكلاو مكايإرر :ثيدح

 ةراشإلاو «يمئيملا اذه يف هعبت هنأ نایب ةيشاحلا فو ءهتاور

 ٠١53 :!كورتس هيفو هنسحتب ةثالثلا لهج ىلإ

 ءايربكلاو ءهرازإ زعلا» :ثيدح يف ةدايز كاردتسا

 0 3۹) ٠

 قرط نع ير ا

 1 :ريكتسم ظاوح

 لاثمأ ةمايقلا موي :نوربكتملا رشحيرر :ثيدح س

 رتلا

 .هؤادر

 عقر رکذ هيف هداتبسإ يف طقس كاردتساو (...

 ۲¥ ا لفغو ءيجانلا هيلإ راشأ «ثيدحلا

 قحلا رطب ربكلا: ..)) :هيفو دوعسم نبا ثيدح

 ۷ :هبيرغ حرش هتحتو ««سانلا طمغو

 (...لاقخاو ليخت دبع دبعلا سثيإ) :تيدح س

 يف عقو فيحصت ىلإ ةراشإلاو «هبيرغ حرش ةيشاحلا ينو

 ٠١۷٤ :يجانلا هيلإ راشأو لصألا

 يف ؛(...هسفنب بهذي لحرلا لازي الر) :ثيدح
 قيلعت يف [بيرغأ ةدايز كاردتساو «هتلع نايب ةيشاحلا

 1 ¥ :ثيدحلا ىنلع يذمرتلا

 :(...مهئابآي نورختفي ماوقأ نيهتنيلإ) :ثيدح

 o¥.\ :هبيرغ حرش هتحتو ءهيف نيتدايز كاردتسا

 اي :عدتيم وأ قسافل هلوق نم بسيهرتلا) ۳
 :(ميظعتلا ىلع ةلادلا تاملكلا نم اهرحن وأ «يديس

 يف يرذنملا راشأ ءكلذ يف دحاو ثيدح هتحت

 دق هنأ نايب ةيشادلا يفو ءافيعض هداتسإ يف نأ. ىلإ هجيرخت

 ١٠اله :عبوت

 نم بيهرتلاو ءقدملا يف بیغزتلا)  ؟4

 :(بذكلا

 ًاقيدح )و [ًافيعض] ًانيدح هز هتمت

 ةصق يف ليوطلا كلام نب بعك ثيدح'اهلوأ « [ًاحيحنص]

 يف يشاوحلا ينو .كوبت ةوزغ يف هابحاصو وه هفلخت
 ءاطخألا ضعب حيجصت ىلإ ةراشإلا عستلا تاحفضلا

 تضر ١

 .كاردتسإو «هييرغ حرش كلذكو .ءلصألا يف تعقو

 . :تاياور لخادت ىلع لدي ام ركذز هيف تادايز
 و , ١1الف ۱۰۷۲ :ملسمو يراخبلا

 معنا ام هللاورد :بعك لوق ثيدحلا نم دهاشلا

 يف مظعأ مالسإلل هللا يناده ذإ دعب طق ةمعن نم يلع هللا

 ٠٠١۷۹ :(و هللا لوسرل يقدص نم يسفن

 ٠١1/4 :ثيدحلا بيرغل يرذنملا حرش

 ,«نيقفاسنملا تافص نم بذكلا نأ يف ثنيداحأ

 ,يحانلا لاق امك  حيبق فيرحت ىلإ ةزاشإلا ةيشاحلا يفو

 00 21١1/8 :ةريره يبأ ثيدح يف ةلمج يف

 «..:ةلخ لك .ىنلع نموملا عب طير :ثيدح

 انأب هدرا ةيشاحلا فو «(حيحصلا ةاوررر :هتاور يف لاق

 تاوصلا نأو « ما رهو «يعيبسلا قاحسإ ابأ هيف

 ۱۰۸۲۳ :هفقو

 ثيدحلل | يقهيبلاو ياربطلل ًادج ةفيعض ةياور

 ٠١8 :ًاعوقرم رمح نبا نع باسا

 لقن «(..كلملا دعايت دبعلا بذك اذإر) :ثيدح

 نم هيف فنا أ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو «هل يذمرتلا نيسمحت

 : Af :بْذُك

 بتكي :بذكلا !نإز) :سيمع تنب ءامسأ ثيدح

 بأ) هيوار ىلع يرذنملا قيلعت هتحتو ««...ابذك
 ةبسن ف أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو «(دادش

 ' 9084 :لوهجب اذه دادش ابأ ناو «عامسأ)

 :(نيفاسللا يذو نيهجولا يذ بيهرت) - "8

 رش نأو:«كلذ يف [ةحيحص] ثيداحأ )٤( هتحت

 ' ٠٠۸١ :...قافنلا نم هنأو «نيهحرلا وذ سانلا

 اذ نأ دعس نع [فيعض] دحاؤ ثئيدحو.

 ةيشاخلا يو تمابقلا موي ران نم ناهحو هل نييهجولا

 ؛(راف نم نانانسل...رر :ظفلب (حيحصلا») يف هنأ نايب

 ا 000

 اميس هللا ريغب قللحلا نم بيهرتلا)

 . وأ (مالسإلا نم ءيرب انأرر :هلوق نسمو «ةنامألاب



 :(كلذ وحنو :«رفاكرر

 فلح نمر) :اهنم « [ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت
 يف يرذنملل اطح نايب ةيشاحلبا نو ,(كرشأ دقف هللا ريغب

 ٠١۸١ :رمع نبال ةصقلا دانسإ

 لحجر يف سنأ نع [فيعض] دحاو ثيدحو

 يقو .«تبحور» :ُكلَي لاقف ءيدوهي نذإ انأ :لاق

 هلالعإ ىلوألاو «ةنعنعلاب هلعأ نم ريصقت نايب ةيشاحلا

 ۱۰۸۷ :كورتم ارب

 لضف ال هنأو «ملسملا راقتحا نم بيهرتلا) - ۷

 :(ىوقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل

 :ثيدح كلذ نم «[ةحيحص] ثيداحأ (۸) هتحت

 نم هيف ةدايز كاردتساو ««...ملسملا رحأ ملسلا»
 ۱۰۸۷ :ملسم

 كله :لوقي لحرلا تعمس اذإرر :ثيدح ل

 أطخ نايبو «هل كلام ريسفتو «(مكلهأ وهف ء.سانلا

 (مهكلهأ) ةملك طبض يف روكذملا لوقلا هوزع يف يرذنملا
 ۱۰۸۸ :دواد يبأل

 نإر) :فيعضو لسرم لوألا ؛[نافيعض] نائيدحو

 ١١848 :(...مهدحأل حتفي سانلاب نيئزهتسملا

 «رماع نب ةبقع ثيدح يف (عاصلا فَ نعم
 نبا نع بهو نبا ةياورل هتيوقتو «هيف ةدايز كاردتساو

 ۱۰۸۸ :ةعيش

 مكمركأ تلعجف...ةمايقلا موي ناك اذإر) :يناثلا

 ًافوقومو ًاعوقرم يقهيبلاو يناربطلل هازع ««...مكاقتأ

 ًايوار امهيلك يف نأ نايب ةيشاحلا يفو .فرقوملا حجرو

 ۱۰۸۹ :ًاكورتم

 «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ يف بيغرتلا) 8

 :(وكذي امم كلذ رسيغو
 :(ىذألا)و (طامأ) ئعمو ءاشيدح (۱۲) هتحت -

A 

 هيلع ساتلا نسم ىمالس لكزر :ثیدح

 قيرطلا نع ىذألا طيميو...)) :هيفو «((...ةقداص

 :(ةقدص ١١5٠

 مسيم لك ىلعر» :لوألا [نافيعض] نائيدح [و]
 ١۱١۹۰ :(...ةالص ناسنإلا نم

 «نابح نبال هازع «هنم متأو هانعع, رذ يبا ثيدح

 1۹۱ :اطح ىلع هيبنتو .ىلرأ وزعلاب دمحأو

 ةطامإ يف رجويل نموملا نإرر :[فيعضلا] يناثلاو
 ركذو «رازبلا ةياورو «ىلعي يبأ ةياورب هقاس «...ىذألا

 ىلع سيل اذه نأ نايب ةيشاحلا يقو .دهاوش هل قبس هنأ

 :!دهاوشلاب هنيسحت يف ةئالثلا ةلفغ ىلإ ةراشإلا هقالطإ

۹۱ 

 لعق يف ءاج امو «غزولا لعق يف بيغرتلا) - ٩
 :(ركذي ام اهريغو تايحلا

 يف ةراشإلاو «[ًاحيحص] ًاثسيدح )١4( هتحت
 ببسب دواد يبأو ملسمل ةياور فعض ىلإ ةيشاحلا

 ٠١۹۳ :ةريره يبأو حلاص يبأ دالوأ نيب عاطقنالا

 ؛ةيخ لتق نمر) :لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (٤)و

 قو .هتلع ىلإ يرذنملا راشأ «...تانسح عبس هلف

 ٠١۹۳ :اهدهاوشب ةحيحص هنم ةلمج ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 [فيعضلا] يناثلا ثيدحلا يوار مسا حيحصت.

 ل

 ناما لتق نع يهنلاو «تايحلا لتق يف ثيداحأ

 ١١95 ١ :نيتيفطلا اذو رتبألا الإ تويبلا يق يلا

 راشأ .«...مزمز سنكن نأ ديرن انإ)) :ثيدح

 ٠١914 :(نانجلا) نعم اهتحت ركذو هتلع ىلإ يرذنملا
 نانج ىعي) ايش نهنم متيأر اذإ) :ثيدح س

 يذمرتلا قيلعت لقنو هيحرخمل هازع .((.. .اولوقف (تويبلا
 ظفحلا ءيس ىليل يبأ نبا هيوار نأ نايب ةيشاح قو «هيلع

 ١١54 :!دهارشلاب هل ةثالثلا نيسحت ىلإ ةراشإلاو دج

 لتق نع لب هيمو «ةيحلا هتلتق يذلا فلا ةصق

 ٠٠۹۵ :ناتحلا نم تويبلا رماوع

 هيف ركذ «((...تایحلا اولتقارر :رمع نبا ثيدح س

 ۱۰۹٥ ۱۰۹٦ :هبیرغ حرش هتحتو «تاياور ةدع
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 ةفلتخملا ءاملعلا بهاذم يف يرذذنملا ظفاحلا لوك

 07-1.۹۷ :تايحلا لتق. يف

 نهنم باودلا ضغب لثق نع يهنلا يف
 تصرق ةلمث نإرر ر يبأ ثيدح اهنم «ةلحنلاو ةلمنلا

 .تقرخأف لمنلا ةيرقب رمأف «ءايبنألا نم ًايبن .
 يأر ةيشاجلا يفو :ريزع وه يبلا اذه نأ ظفاحملا لوق

 ٠١۹۷ :كلذ يف قلعملا

 «...و لمنلا لتق نع يهنلا اطا يعرب

 مسا يف يرذنملا أظحو «عذفضلا لتق نع يهنلا ثيدحو

 ْ ۱١۰۹۸ ۱۰۹۷ :هيوار دلاو

 ثيداحأ ب

 هتحتو 0.

 ءةنامألاو دعولا زاجنإ يف بيغرتلا) س ٠

 لتقو ءردغلاو ةنايخلا نمو «هفالحإ نم بيهرتلاو
 ا :(هملظ وأ دهاعملا

 :اهنم لوألا [ةفيععض] ثيداحأ (4) هتمت
 .(ةئحباب مكل لفكأ تسب يل اولفكا)

 1۹۸ :نيلوهجماب لسلسم هنأ نايب ةيشاحلا يقو «يرذتملا

 نار :ثيدح اهن ء[احيحص] ًاثيدح (18)و

 .لاجرلا بولق رذج يف تلزن ةنامألا

 هدانسإ یوق...

 حرش هتحتو ۰

 1 ۱۰۹۸ :هبيرغ

 :ةيشاحلا يف نانو ءرصقفا ملسمل هازع ثيدحلا

1۰44 

 ((...ةنامأ ءوضولاو «ةنامأ ةالصلار) :تيذدح

 ذيوجت ركذو: ..مدنقت اميف هيلإ هرعي ملو دهأل انه هازع

 ٠١۹۹ :هدانسإل دمحأ

 ىلإ راشأ ««...ًالود ءيفلا ذختا اذإ)) :ثكيدح

 ١١.١ !هتلع ركذ ةيشاحلا ينو «يذمرتلا هفعض ١

 !ىف ايرر :هيفو ءانمحلا يبأ نب هللا دبع ثيدح

 نع مالكلاو .هجيرخت هتحتو ۰
 ءددسلا يف هتبثأ نم مهنم نأ نايبو :ميركلا دبغ هيوار

 «ءاملعلا نم هتبثأ نم ركذ ةيشاحلا فو طقسا نم مهنمو"

 ۱۱۰۰۰ :...ناك هخو يأ ىلع هتلع نايبو

 .يلع تققش دقل

 :نيقفانملا تافص نم ةنامألا ةنايخ نأ يف ثيداحأ

11۰4 

 نا نالف) يف باؤصلا نأ يف ةدئاف ةيشاحلا يف

 ٠٠١١ :(نبا) ف فلألا تابثإ (نالف

 ةملظو دهاعملا لتق نع يهنلا يف ثيداحأ

 1١١١١ :هب ردغلاو

 ةراشإلاو 4. .ةدهاعم ًاسفن لثق نمر) :ثيدح

 لتق نمرر ؛ركنم ظفلب هيف ىرخأ ةياور ىلإ ةيشاحلا يف

 سمح ةريسم نم دجويل اهحير ناو...

 هنأ نايب ةيشاحلا ينو (مري مل) نعم هتحتو «ءاع ةكم
 0 نايبو:!(ةعم) ظفلي تياثلا نأو «ةثم سمح ظفلب ركنم

 ١١١8 ١ :!!نيتياورلاب هنيسحتب ةثالثلا لهح

 بيهزعلاو «ىلاعت هللا يف بحلا يف بيغرعلا) ١"

 هدهع يف اھا

 : :(بحأ نم عم :رملا نأل عدبلا لهأو رارشألا بح نم

 يف ثيداحأ اهنم :[ًاحيحص] ايدح (#.و هت

 : ...هلوسرو هللا بح يف ءرملا اهدجي ناميإلا ةوالح نأ

1 Ir 

 و)٩( بحأ نمر :اهنم يناثلا «[ةفيعض] ثيداحأ
3 ê يرذنملا هتسح .(...:لاقف لل الحر: 

 :مهروازتو هللا يف نيباحتملا يف ثيداحأ ب ٠٠٠١۵

 ؛مكاحلل يرذنلا هازع ةسبع نب ورمع ثيدح س
 هيف اعنإو !ةحفصلاو ءزجلا اوتبثو ةثالثلا معز كلذكو

 ثيدح كلذكو !نيثيدح لبق مدقتلا سيردإ بأ ثيدح

 هلعل مهو وهو دمحأل وزعم سابع نبا

 ا

 مري مهنسلجي ًادابع هلل نإرر :[فيعضلا] ثلاثلاو

 ... ئمديفلا نأ نايب ةيشاحلا يقو يرذنملا هاوق

 :مهروغو ةثالثلا اهدلقو ءاذه يف هعبت ١٠١١

 ةمكاحلا لإ هازع يرعشألا كلام يبأ ثيدح

 :رمع نبا نع امإ كلام يأ نع هدنع سيلو ١1.17

 نم عم تنأ)) :هل ل هلوق هيفو سنا ثيدح

 لإ ةراشإلاو «هيف يراحبلل

 ثيداحأو ءلصألا يف تناك ءاطخألا ضعب حيحصت

 ةمايقلا

 ةدايز كاردتساو «(تببحأ

1١ 



 ۱۱۰۹ :هانعم يف ىرخأ

 نبال هازع ««....ًانموم الإ بحاصت الر) :ثيدح س

 كلذ نم يحانلا بارغتسا نابي ةيشاحلا فو «طقف نابح

 ۱۱۱۰ :...يذمرتلاو دواد وبأ هاور دقو

 نم «یبکلارر يف يناريطلل هازع يلع ثسيدح
 فوقوم هنأ نايبو ؛عوفرم هنأ ًامهوم دوعسم نبا ثيدح

 111 :عوفرملا مكحب هنأ الإ عطقنم

 بيبد نم ىفخأ كرشلارر :ةشئاع تسيدح

 يهذلا نأ نايب ةيشاحلا ييو مكاحلا هححص «...رذلا

 :...دهاوش ال هنم كرشلا ةلمج نأو ةقثب سيل وارب هبقعت

 ا
 ناهكلا نايتإو ءرحسلا نم بيهرتلا) م ۲

 كلذ وحن وأ ىصحلاو لمرلاب نيمجنملاو نيفارعلاو

 :(مهقيدصتو

 عبسلا نم هنأ اهنم ؛[ًاحيحص] ًاثيدح (11) هنمت
 111١-1١١١ :نرئابكلا ربكأ نم «تاقبوملا

 يهنلا يف ىلوألا ةعبرألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (۷)و
 ١١١١ :اهنع غي ام (حيحصلار) ينو ءرحّسلا نع

 قيرفتلا امهيفو «ناهكلا نايتإ ميرحت يف ناثيدح
 امهنم لوألا تحتو !قدصم ريغو ًاقدصم مهاتأ نم نسيب

 ىلإو «هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو «(نهاكلا) يعم

 ٠١١١ :!دهاوشلاب هنيسحت ف ةثالثلا لهج

 ىتأ نم») :ثيدح يف عقرلا ةدايز كاردتسسا

 هظفل فالتخا نايبو «(فارعلا) يعم هتحنو ؛(...ًافارع

 ٠١١١ :ةثالثلا ىلع يفح هنأو «هيلإ وزعملا ردصملا نع

 ةياور يف «رحاس وأرر ةدايز فذح ىلإ ةراشإلا
 وأ ًافارع ىتأ نمرر :دوعسسم نيا ثيدحل يناربسطلا

 ۱۱۱۲ م... .ًانهاك

 ملع نم هنع يهنملا نايب يف يرذنملا ظفاحلا لوق

 اذه نم ةلثمأ ركذ ةيشاحلا يفو «هنم خابي امو موجنلا

 ١١١١ :حابملا

 ؛((تبحلا نم قرطلاو ةريطلاو ةفايعلار) :ثيدح

 ١117 :هقلع نایب ةيشاحلا ينو «هبيرغ حرش هتحتو

 رويطلاو تاناويحلا ريوصت نم بيهرتلا) ب ۴

 :(اهريغو تويبلا يف

 هلعفي نم نأو «كلذ يف ثيداحأ )٠١( هتمت

 ١114 :ةمايقلا موي هب بذعي

 «(ةروصلا) ب دوصقملا ليصفت ةيشاحلا يف

 :.. ,ةلآلا وأ ملقلاب اهريوصت ةليسو تناك امهم اهميرحتو
114 

 اه مارق يف ةشئاع ثيدح نم تاياور ةدع ل

 1١١4 :هبيرغ حرش هتحتو ءريواصت هيف

 هازع :(...راثلا يف روسصم لكزز :كيدح ل

 ةياورلا هذه وري مل يراخبلا نأ نايبو «ملسمو يراخبلل

 1114 ايلات يرذنملا اهركذ ىرخأ ةياوراممإو

 ١١١

 1١١6-١١95 :ناركنم ناثيدحو

 :هيفو يلع ثيدح يف ةركنم ةياور لوألا ثيدحلا

 ءاذه نایب ةيشاحلا ينو ؛(. . .هرسك الإ ًانثو اهب عدي الفر)

 ١١١١١١١١ :!هونسح ةثالثلا نأو

 ةكئالملا لحدت الر) :يلع ثسيدح [يناكلاو]

 ينو «(بنجلا) ركذب ركنم هنأ نایب ةيشاحلا فو (...ًانيب
 ةئالثلا هنسح كلذ عمو «ةلاهجو بارطضا هدانسإ

 1١١5 :!...هدهاوشب

 :(درتلاب بعللا نم بيهرتلا) - ”4

 بهاذم يق ظفاحلا لوقو كلذ يف ناثيدح هتمت

 ةيشاحلا يفو. ..جنرطشلاو ءدرنلاب بعللا مكح يف ءاملعلا
 ۱١۱۷ :(درتلا) وه ام نایب

 الر :یسوم يبأ نع [فیعض] دحاو ثيدحو

 (درتلا) نعم ةيشاحلا يو ««...دحأ امامك بقي

 ىلإو ءلصألا يف أطح حيحصت ىلإ ةراشإلاو «(ريشدرنلا)و
 ١١١۷ :ثيدحلا ةلع

 بيهرتلاو «لاصلا سيلجلا يف بسيغرتلا) "8

 طسو سلج نم يف ءاج امو ءيسسلا سيسلبلا نسم
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 :(كلذ ريغو سلجم بدأو ,ةقلحلا

 يف نائيدح اهنم ء[ًاحيحص] ًائيدح )١)( هتمت

 ١١18 :ءيسلا سيلخلاو حاصلا سيلحلل ًالثم كي هبرض

 طسو سلج نم نعل يف [نافيعض] نائيدح هتحتو

 لوألا رطشلا ثيذاحأ نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا نو «ةقلحلا

 ةلع نايبو e ةصح نم يه بابلا نم

 ۱۱۱۸ :نيئيدحلا

 ۱١١۸ :سلجملاو سولجلا بدأ يف ثيداحأ

111۹ : 

 ال حطس ىلع ءرملا ماني نأ نم بسيهرتلا):ب ۹
 . :(ةجاجترا دنع رحبلا بكري وأ هل ريجحت

 لوألا رطشلا يف [فيعض] دجاو ثيدح هتحت
 يناثلا رطشلا ثيذاحأ نأ نايب ةيشاحلا يو ؛بابلا نم

 حيحصت ىلإ ةراشإلاو .«حيحصلا» يث يه بايلا نم

 نبا نع تحص ىلوألا ةلمجلا نأو 0 يف أطح

 ۱۱۲۰ :هريغو سابع

 :لحر ثيدح اهنم «[ةحيحص] ثيداحأ (۳)و

 يو «هیرغ حرشا هتحتو «(...راجإ قوف تاب نمور

 ضيرمتلا ةغيصب ثيدحلا هريدصت يف يرذنملا دقن ةيشاحلا

 ' 1 ۱۱۲۰ :(يور)

 ههجو ىلع ناسنإلا ماني نأ نم بيهرتلا) _ ۷

 :(رذع ريغ نم

 ةعحضرر اهنأو كلذ يف [ناحيحص] ناثيدح هتحت

 .هللا اهبحي ال

 ۱۱۲۱ :هجيرختأ

 يف يرذنملا ريصقت, نايب ةيشاحلا ينو ٠

 ثيدح لوألا «كلذ يف [نافيعض] ناغيدحو

 نأ نايبو «هبيرغ جرش ةيشاحلا فو ءسيق نب ةفخط

 :هدهاوشل «حيحصلارر ىلإ لقن هتم دهاشلا عضرم
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 ةفهط نبا نع ثيدحلل نابح نبا ةياور يناثلا

 هتحتو «رانلا لهأ ةعحض اأ ف رذ يأ نع ةفحط وأ

 ةياورو مسا يف ءاملعلا فالتخا يف يرمنلا رمع يبأ قيقحت

 | :(سعلا)و (ةسيحلا) نعم هتحتو «هيبأو (ةفغط نب شيعي)
 ل يي

 "يدعو لظلا نيب سولجلا نم بيهرتلا) - "8

 :(ةلبقلا لبقتسم سولجلا يف بيغرتلاو
 فلؤملا أطخ نايب ةيشاحلا نو «ثيداحأ (ه) هتحت س

 .ءرسکلاب وه امنإو «حتفلاب (حّضلار ةملك طبض يف
 !لوق نأ: نايبو ؛عبارلا ثيدحلا يف ةذاش ةياور ىلإ ةراشإلاو

 ش ١١١١۲ :قيقد ريغ ((لوهجب هّيعباتاور) :ثيدحلا يف يرذنملا

 يناثلا. رطشلا يف [نافيعض] نائيدحو
 1١١57 201175 :(سلاجلا فرش)و (سلاجملا مركأ) اأو

 ,يف ءاج امو «مأشلا نكس يف بيغرتلا) ل ۹

 : :(اهلضف
 ثيداحأ (۷)و [انيسحم] ايدج وهف

 «بابلا نم

 :[ةفيعض] ١١177

 :تادلب نم (مانشلا) هلمشت ام فيرعت ةيشاحلا يف

 هتاف هنأ ناينو «يرذنملا ىلع (حيحص) ةملك كاردتساو

 1 1177 :...يراخبلل هوزع

 كيلعرر :هيفو [فيعضلا] لوألا ثيدحلا
 كيبلاو دخت انا لإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو ««ماشلاب

 :ةصحا نم ةريبخألا ةلمجلا نأو ءقايسلا ةرورضل

 ۱۱۲۳ :(حيحصلاو

 دعب ةرجه نوکتسرر :ورمع نبا ثيدح

 لوق ىلع قيلعتو ؛(رَجاهُمِ) يعم ةيشاحلا يف «((...ةرجه

 حيحضر) :مكاحلا لوق ىلع هبيقعت يف (لاق اذكر يرذنملا
 ئالا طيلخنو يجانلل مهو نايبو .(نيخيشلا طرش ىلع

 :(ةحنيحصلار ف هيقيرطب ثيدحلا جيرخت ىلإ ةراشإلاو

AYEا  / 

 58 ينازيطلل ةياور فذح ىلإ ةراشإلا

 حيحصلا نيب انه ةثالثلا طلح نايبو ءاهنعضل عباسلا

 ١١75 411714 !!فيعضلاو

 مواد يبأل هازع ؛((...ةوبنلا يلع تلزنرر :ثيدح

 نأ ناين ةيشاحلا يفو «سلدملا ةيقب ةياور نم (ليسارملا) يف
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 بيجه لح ىلإ ةراشإلاو .هنم هعوبطم يف هدجي مل ققحا

 ١۲١ :ةثالثلل

 ححص «تباث نب ديز ثيدحل يناربطلا ةياور

 هدلق شحاف مهو هنأ نايب ةيشاحلا يفو «يرذنملا اهدانسإ

 ١1١75 :مهريغو ةثالثلا هيلع

 م. ..هضرأ يف هللا طوس ماشلا لهأر) :ثيدح

 هتلع نأو «هيف أطخ حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو

 1175 :!ةثالثلا هنّسح كلذ عمو «سيلدتلا

 :(ةريطلا نم بيهرتلا) س ١ ٤

 كرش اهنأو كلذ يف [ناحيحص] نائيدح هتحت

 نأ لوألا ثيدحلا يق ءاملعلا ضعب نع يرذنملل لوقنو

 ةعوفرم اأ حيجرت ةيشاحلا ينو «ةحردم ةدلمج هيف

 يل [فيعض] دحاو ثيدحو .«ةحيحصلا» يف هنايبو

 ۱۱۲۷ ۱۱۲١ :هييرغ حرش هتحتو (تبحلا) نم اأ

 وأ ديصل الإ بلكلا ءانتقا نم بيهرتلا) - ١
 :(ةيشام

 :رحألا صقني هنأو كلذ يف ثيداحأ (۷) هتحت

1۷ 

 ليربج عانتما يف ةريره يبأو ةشئاع ثيدح

 :هيف بلك دوجونل لَ يتلا تيب لوخد نم مالسلا هيلع
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 ةماسأ ثيدح ةاور يف:يرذنملا لوق ىلع قيلعت س

 نم مهيف نأب ؛(حيحصلا يف ممه جتحم هتاورو)) :ديز نب
 وأ اهتراكتل هنم تفذح ةلمج ىلإ ةراشإلاو ءكلذك سيل

 ۱۱۲۹ :اهذوذش

 عم وأ هدحو لجرلا رفس نم بيهرتلا) _ ۲
 :( (قدع باحصألا ريخ :يف ءاج امو ؛طقف رخآ

 يل ركنم ثيدح لوألا [نافيعض] ناثيدح هتسحت

 19179 :هدحو ةالفلا بكار نعل

 :ثيدح اهنم «[ةحيحصإ] ثيداحأ (”0و

 هتحتو «((...ناناطیش نابكارلاو «ناطیش بكارلا»

 «(هحیحصر) یل هل ةعزخ نبا بيوبت رسكذو .هجيرسخت

 ةباحصلا ريحرر :ثيدح نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشاإلاو

 ةصح نم وه  بابلا يف هيلإ راشملا (...ةعبرأ

 ۱۱۲۹ :«(فيعضلا»

 كاردتساو. . .هتيسحت يف يذمرتلا لوقو هجيرختو

 :هتلع نايبو «ةيرسلا نعم ةيشاحلا يفو «هلوق يف ةدايز

 ١11.8

 ريغب اهدحو رفاست نأ نم ةأرملا بيهرتإ س ۳

 :(مرخ

 نايب ةيشاحلا يفو «كلذ يف ثيداحأ (”) هتحت

 ذإ مهو يراخبلل ىلوألا ةياورلاب لوألا ثيدحلا رزع نأ

 1. :ليصفتلاب انه ةئالثلا سيلدت نايبو «هيف سيل

 ةريارهأ يبأ ثيدح نم اهتفذح ةياور ىلإ ةراشإلا
 :!حيحصتلاب ثيدحلا عم اهولمش ةثالثلا نأو ءاهذوذشل

 للا

 .(متباد بكر نم هللا ركذ يف بيهرتلا) 44
 ۱۱۳۱ :[ناحيحص] ناتيدح هتحت

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو «[نافيعض] نافيدحو س
 كلذ عمو .هتلع نايبو ؛لوألا ثيدحلا يف ةدايز كاردتسا

 11129 :!ةئالثلا هنسح

 نايب ةيشاحلا يقو «يرذنملا هنسح يناثلا ثيدحلا

 :ةثالث للع هيفو .ةئالثلا اهدلقو كلذ يف هعبت يمئيهلا نأ

11۳1 

 سرجلاو بلكلا باحصتسا نم بيهرتلا) س ٤۵

 :(هريغو رفس يف

 بحصت ال هنأو «[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتسحت
 ١١۳١ :...اهيحصي نم ةكئالملا

 ظفلب ةياور اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (٣)و

 ١١١١ :(جيحصلا» يف يذلا ةريره يبأ ثيدحل ركنم

 «((...لجلح هيف اغيب ةكئالملا لحدت الر) :ثيدح

 يبأل هوزع نأ نايب ةيشاحلا ينو «يئاسنلاو دواد يبأل هازع

 سيل اع هلالعإ يف ةئالثلا لدح نايبو .هجيرختو «مهو دواد

 ۱١۴۲ 1١1179 !ليصفت قيلعتلا فو !ةلع
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 ليللاب ريسلا وهو  ةجبلا يف بيغرتلا) 5

 يف سيرعتلا نمو ,هلوأ رقسلا نم بيهرتلاو ء«#
 اذإ ةالصلا يف بيغرتلاو «لرتلا يف قارتفالاو :قرطلا

 : .(سادلا سرع
 ١  ![ةحيحص] ثيداحأ (5) هنحت

 :بابلا صن يف هلوق ىلع قيلعت ةيشاحلا يف

 ام بابلا ثيداحأ يف سيل هنأ (هلوأ 'زفسلا نم بيهرتلاو)

 : هلوق مومعل او ريغ (هلوأ) ءانشتسا نأو هيلع لدي

 ْ .ةحبدلاب مكيلعرر

 اولسرت الدر :ثيدح يق ةدايز كاردتنسسا س

 [مكنايبصو] مكيشاوف

 «هريغو.ملسم نم اهحيحصت ىلإ ةراشإلاو «(مكيشاوف)

 ١١4 :رباج نع ريبزلا يبأ ةنعنع ىلإ ةراشإلاو

 E :هبيرغ حرش ةيشاحلا يف

 داوج ىلع سيرعتسللاو مكايإر) :تيدح س
 :اه دهاش ال.ةلمج فذخ ىلإ ةراشإلاو «(...قيرطلا

EEE 

YY i(- 

 نعم ةيشاحلا ڼو 0

 ةثالثرر ع [فيعض] دحاو ثيدحو

 . هللا مهبحي

 نسم بيهرتلا» :بابلا يف هلوق ىلع قيلعتلل : (حيحصلا»

 ١١8 :(ملوأ رفسلا

 ا 4¥

 ۱۱۳۰۱ :ناثیدح هتحت

 لزن نم نفوقي ٹاملک يف بیغرتلا) ۸

 :رذ يأ نع

 ىلإ ةلاحإلا ةيش اب ييو ؛فيعض «((..

 .(هتباد ترثع

 : رم
 ١١78 :میکح تنب ةلوخ نع دحاو ثيدح 'هتحت #

 يفو ءرسب نب هللا دبع نع فيعض دحاو رثأو

 «يحانلا هيلإ راشأو .لصألا يف عقو أطخ نايب ةيشاحلا

 :يرذنملا هيف زمغ يذلا هيوارل ةزجوم ةمجرت اهيفو

 لش

 بيغلا رهظب هيخأل ءرملا ءاعد ف بيغرتلا) - ۹
 ' :(رفاسملا اميس

 ! ةوغد: افأو .[ةحيحص] تيداحأ (م) هتسحت
 : 1 ۱۱۳۷ س ۱۱۳۲ :ةباجتسم

 يت ادح فيعضو نافيعض ثيداحأ (۳)و

 ۱۱۳۷ س ۱۱۳۲ :اهنع غي ام (حيحصلا»

 :(ةبرغلا يف توملا يف بيهرتلا) ه٠

 ' نب هللا دبع نع [حيحص] دحاو تيدح هتمت

 ' «لصألا يف أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو ءؤرمع
 نم جورخلل ثيدحلا ريسفت يف يدنسلا لوق ركذو
 ةافاتم أل هنأ نايبو «ةنيدملاب تولا لضف ثيدح ةضراعم

  ناثیدحبو .ملغأ هللاو كلذ يف ققحملا يأرو .امهنيب

 ا رخآلاو فيعض لوألا: «ةداهش هنأ يف [نافيعض]

 ش ۱۱۳۷ :ادح
en 

 )١٠١( هحتو دهزلاو ةبوتنلا باك د ١

 : !باوبأ

 . عابتإو اه ةردابملاو ةبرتلا يف بيغرتلا) ١

 1 :(ةنسحلا ةئيسلا

 ةيشاحلا ينو :[ًاحيحص] ًاثيدح م. ) هتحت ا

 0 .١114 :ءاملعلا دنع ةبوتلا ةقيقح

 :دانسإ ايش يف يرذنملا حماست نایب

 !نأ نايبو .طقف نسح وه ااو «لاسع نب ناوفص ثيدح

 ش 11۳4 :(أماع نيعبرأ) ظفلب هيف ظوفحا

 .ةنحللر) :لوألا ؛[ًافيعض] ًاتيدح (١٠)و

 نايب ةيشاحلا يف «يرذنملا هداتسإ دوج ؛((...باوبأ ةينامث

 ١١١۸ :ظفح ءيس هيقو ةثالثلا اهدلقو «يمئيحلا هعبت هنأ

 ةيشاخلا قو .مكاحلا هححص «رباج ثيدح س

 قود رخآلاو ةلاهج هيف امهدحأ نييوار هيف نأ نايب

 ٠ ۱۹۳۹ :ءىطخي

 «(بئاسلا) عم ةتحتو «ةشئاع ثكيدح

 31۴4 :ًادج فيعض وار هينو

 .:ناكإلا لثمو نموملا لغمور :تسيدح

 اف يرذنملا ريصقت نايب ةيشاحلا يف «(ةيحآلا) يعم هتبحتو

 هعمل ١



 ١١۳۹ :هتلع ىلإ ةراشإلاو .هجيرخت

 «م...لاقف ًاينذ باصأ ًادبع نإرو :ثيدح

 هتحت و ««ءاش ام لمعيلف «يدبعل ترفغ :هبر لاقف») :هيفو

 ١١۳۹ :(عاش ام لمعیلفر) نعم يرذنملا حرش

NE. 

 دمحأ نود يناربطلل هازع سابع نبا ثيدح

 ١١٤١ :رصقف

 ام هللا ىوقتب كيلعرر :ثيدح ةيوقت س

 1514. :هضعبل دهاسشو قرطب :(...تعطتسا

 ١4١

 يف كردتسملل ًاعبت لصألا يف أطخ حيحسصت

 «(لقعم) باوصلاو لفغم نب هللا دبع ثيدحلا يوار مسا
 ١١141 :ةثالثلا هنع لفغ امم وهو

 تناك) :دوعسم نبا ىلع فوقوم ثيدح

 كلملا ماصتخا ركذ هيفو «(...ةحلاص اصهادحإ ناتيرق

 ١١517 :...أطحخ اذه نأ نايب ةيشاحلا يفو !ناطيشلاو

 ًاسفن نيعستو ةعست لتق يذلا لحرلا ثيدح س

 توسملا هاتف هللا نودبعي موق ضرأ ىلإ قلطناو بات مث

 ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف تمصتخاف قيرطلا فصن يف

 ١١٤١۳ :ثيدحلا . . . باذعلا

 ةعست لتق يذلا لحرلا ةصق يف ةفيعض ةياور س
 فو هيدانسإ دحأ يرذنملا درك :ءاملظ افن نکو

 ١١144 :فرعيال نم ىلع امهرادم نأ نایب ةيشاحلا

 نايب ةيشاحلا ينو ءاهدانسإ ىوق ىرعخأ ةياور

 لمح ىلإ ةراشإلاو :ةركنم اظاقلاو اغمض ايار ةيف ذآ

 1١١11 :!هلبق يذلاو وه هنيسحت يف ةثالثلا

 برقت نمو...)) :هيفو «ةريره يبأ ثسيدح س

 هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو <«. ..ًاعاب هيلإ تبرقت ًاعارذ يلإ

 بهذم اذهو...هب موقي ًابرق هلل نأ ىلع ةربهاظ ةلالد

 ١١414 :...فلسلا

 هيف هوحنب يراخبلل ثيدحلا وزع نأ نيب

 اأ ىلإ ةراشإلاو «(ةبوتلا ةلمج) هدنع سيل هنأل ءلهاست

 1١١1415 :هيبنتو ليصفت قيلعتلا فو «ثيدحلا يف ةجردم

 («(...ًاريش هللا ىلإ برقت نمرز :ثيدح

 هنسح يمشيطلا نأ نايب ةيشاحلا يقو .هدانسإ يرذنملا نّسح

 42١1ه :ةعيش نبا هيفو قئالثلا اهدلقو ءاضيأ

 ١١ 45 :ةنسحلا ةئيسلا عابثإ ف ثيداحأ

 ««.. هللا ىوقتب كيصوأ !ذاعم ايرر :ثيدح

 1١١47 س ۱١٤١ :فيعض هدانسإ نأ نايب ةيشاحلا يف

 «(رذ يبأ) ثيدح يباحص مسا بيوصت

 ءرخآلا هئيدحو «(لبج نب ذاعمو رذ يبأ) لصألا ناكو

 ٠١٤١ :(ءادردلا يبأ) لصألا ناكو

 وعشت نبا) ثيدحلا يباحص مسا بيوصت -

 ١١٤١ :(ةريره يبأ) لصألا ناكو

 ٠ رجوم...دودمملا بطش ليوط يأ ثيدح

 حرش ةيشاحلا يفو «همسا ف فيحصتلا ىلإ ةراشإو «هتمجرت

 ۱۱٤۸ :هييرغ

 لابقإلاو ةدابعلل غارفلا يف بيغرتلا) م ؟
 ايندلاب مامتهالا نم بسيهرتلاو «ىلاعت هللا ىلع

 :(اهيلع كامفالاو

 اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت

 الما ؛قدابعل غرفت !مدآ نبا اي...ر) :نايسدق ناثيدح

 ۱۱٤۸ :(...ئغ كبلق

 اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (ة)و

 ١١149 :((...ايندلا موم نم اوغرفت) :عوضوم

 ًاقلطم يناربطلل هازع تباث نب ديز ثسيدح

 ۱۱٤۹ :«طسوألا)ر يف وه امنإو (ںیبکلارر يف هنأ ًامهوم
 داسف دنع حاصلا لمعلا يف بيغرتلا) ب ۳

 :(نامزلا

 يف ةبلعت يبأ نع [فيعض] دحاو ثيدح هتحت

 ةراشإلا ةيشاحلا فو «فيعض ؛مكسفنأ مكيلعإل نعم

 يف هنم ةريخألا ةلمحلا نأر «لصألا يف اطحخ حيحسصت ىلإ

 ١١5٠١ :(حيحصلا»

 مظعو كلذ يف [ناحيحص] ناثبدحو
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 ES Nae :(جاوط) عمو هرجا

 نإو لمعلا ىلع ةموادملا يف بيغرتلا) د 4

 :ةشئاع ثيدح امهنم لوألا ءناثيدح هتحت

 هركذ ؛«لق نإؤ.اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ نإو. ..)

 ملسمو يراخبلا يف اهنع ةفلتخم بتارع. تاياور ةدعب

 ,o1 ,:(ةوبرش)و (هرحبحي) عم هتحتو .امهريغو
 يف ءاطحأ حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ثيذحلا مهلُغ نع ادع ةئالثلا اهنع لفغو «ثيدحلا

 .1181 :!حيحصتلاب هتایارر بتارم فالتحاب

 امو هذيلا تاذ.ةلقو رقفلا يف بيغرتلا)  ه

 مهبحو نيفعضتسملاو نيكاسملاو ءارقفلا لضف يف ءاج

 :ممهتسلاجعو
 :ءادردلا يبأ كيدح اهنم «اثيدحا ا هتحت

 ةملك طبضو و ةبسقع مكيديأ نيب نإرر

 حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو ءاهانسعمو (دوؤك)
 :هييرغ حرشو ؛رذ' يأ ثيدح يف لصألا نأطخ
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 ثيدح اهنم لوألا ء[ًانيعض] ًاثندح (١٠)و

 ةبقع انيديأ نيلب .نأ تملعأ !رذ ابأ ايو» :نسننأ
 هنأ نايب ةيشاجلا فو ءاقلطم ناريطلل هازع :(.. .ًادوؤك

 ضعب هل . تعقو و يسشيملا نأ ىلإ ةراشإلاو «ىطسوألا» يف
 : أ ١٠١۴١ :.. .هلالعإ يف ماهوألا

 يبأ) ثيدح يباحص مسا يف اطخ حيحضت س
 . ٠١١٤ :(ةداتق) باوصلاو «(ةداتق

 سابع نبا ثيدح يف ةركنم ةدايزب ةياور س

 ««عاسنلاو ءاينغألا اهلهأ رثكأ تيأرف...ر :«حيحصلا»
 نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو ءيرذنبملا اهدانسإ دوج

 اولمش ةثالثلا نأزو «ثيدحلا ةلع نايبو ءاذه يف هعبت يمشيهلا

 ٤ ١١١ :!حيحصتلاب .ركنملاو حيحصلا

 ءارقفلا ةنحلا لحدي نم لوأ نأ يف كيدح

 سنج ليضفت لإ ةراشإلا ةيشاملا يفو...نورحاهملا

 11١81 :فالخ ةلأسملا فو «مدآ يب سنج ىلع ةكئالملا

 : (ندع) نيب ام يضوح نر :نابوث ثيدح

 . «(نامع) ب فيرعت ةيشاحلا يتو ,«...(تاَمَع) ىلإ
 ؛ ةذاش ثيدحلا يف (ادورو رثكألا) ةلمج نأ ىلإ ةراشإلاو

 ' نم لوأرر ظفلب حيحص دانسإب ةتباثلا قرطلل اهتفلاخمل

 ش ۱۱۵١ :ميمدري
 لوأ ني ا ءارقف نأ يف ةفلتخم ثيداحأ

 .ةنجلا ًالوخد ساتلا

 . لبق اةنحلا نينموملا ءارقف لحدير) :كيدح س

 ' نورثكألا ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو «(...مهئاينغأ

 ىلأهه ؛..

 1 ١٠١١ :هقيعضت ىلع

 , باب ىلع نانمؤم ىقتلا) :سابع نبا كيد.

 :(ضمحلا) نعم هتحتو يرذنملا هداتسإ ىوق «((...ةنملا
\\o¥ 

 لإ ةراشإلاو «حرش ةدايز ةيسشاحلا.ٍيفو

 ' ىلإ ةراشإلاو «ثيدحلا ةلع نايبو «ةملكلا يف حيحصت

 ٠٠١١ :!هنيسحت يف ةثالثلا لهج

 تیار فإر), :ليوطلا قوأ يبأ نبا ٹیدح

 نمخأرلا دبعل لي هلوق هيفو ««...ةنحبا يف مكلزانم ةليسللا
 ) .. يباحصأ نيب نم كانغ كب طب دقلرر :فوع نبا

 )اهم اؤاهال

 دحلأ قيثوت نييلت ىلإ يرذنملا راشأ ثيدحلا س

 نأ يف ثيداخنألا ضعب دورو نع قيلعتب بقع مث «هتاور
 لام ةرثكل ًاوبح 'ةنحلا لدي فوع نب نمحر لا دبع

 .لاقم نم اهدوحأ ملسي ال هنأو

 اذه در يف يحانلا لوق لقن ةيشاحلا يف

 ١١64 :.. .هئايبو ًاضيأ

 0. .ًانيكسم ييحأ مهللا ؛سنأ ثيدح

 نيعبرأب مهئاينغأ لبق ةنحلا نولحدي مرر :هيفو
 .يذمرتلا هفعضو ؛ضيرمتلا ةغيصب هرّدص «(....ًافيرخ

 ءاهدهازشل ةنسح هنم ىلوألا ةرققلا نأ نايب ةيشاحلا يفر

 ٠٠١۹ :يلاتلا ثيدحلا نم لوألا رطشلا اهلمو

 . 1لمهة١1
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 ىلإ ةراشإلاو «((...يبر ةليللا يباتأرر :ثيدح

 ١1ه8 :ةثالثلا اهنع لفغو «ثيدحلا يف امل لصأ ال ةدايز

 ««...مهرسلاجو ءارقفلا اوبحأرر :تيدح

 قيلعت نأ نايب ةيشاحلا يفو ءهل مكاحلا حيحصت لقن

 ةراشإلاو . .دنسلا لاصتاب هكش ديفت ةمتت هل هيلع مكاحلا

 ١١٠٠١١۹ ١ :!هل ةثالثلا نيسحت ىلإ

 يف خاؤم خأ بوقعيل ناكرر :سنأ ثیدح

 :رکنم :((.. هللا

 ىلع هقيلعت لقنو «مكاحلل هازع ثيدحلا
 ىلإو ؛ثيدحلا ةلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو...هتاور دحأ

 :!هنيسحتب ةثالثلا طبح

FYE 

 ليحل

 هرانلا لهأو ءةنحلا لهأ ةفص ف تيداحأ
 ٠١١١ :اهييرغ حرش اهتحتو

 .(؟ةنلبا كولم نع مكربخأ الأرر :تيدح
 كورتم هنأ نايب ةيشاحلا ف .هتاور دحأ يف فلولا .زمغ

 131 :(رمّطلا) عم هتحتو .ثيدحلا

 ميظعلا لحرلا ينأيل هنإ)) :ثيدح س

 نم ةدابز كاردتسا ىلإ ةراشإلاو :((.. .نيمسسلا

 يق ةدايز كاردتساو «ةثالثلا اهنع لفغ (نيحيح صلا»

 تاف مهو ملسمل هوزع نأ نايبو «هدعب يذلا ثيدحلا

 ثيدحلا مهوزع يف ةثالثلل أطعخو «هيلع هيبنتلا يحانلا

 311۲ :اذه نع فلتخي هظفل مقرب يراحبلل

 نع كلي هلوق هيفو ؛ليوطلا رذ يبأ ثيدح ٠
 عالط نم ريخ وهفرر :ةفصلا لهأ نم نيكسم لحجر

 ٠١١١ :(«رخآلا نم ضرألا

 هازع...(نيرجاهملا ءارقف رشّبيلر) :ثيدح

 هعبتو «دحاو دانسإ وه امنإو ؛ديناسأب ناربطلل يرذنملا
 :حيحص وهو بهونسح مهكأ الإ ةثالثلا اهدلقو ءيمئيملا

13 

 نمآ نم مهللا) :# يبلا اعد كيدح ل

 ام نايب ةيشاحلا يفو «(...ايندلا نم هل للقأو...كب

 لاملاب سنأل لك هئاعد عم ءاعدلا اذه نم لكشي دق

 1١١١14 :دلولاو

 يب نمآ نم مهللا» :ناليغ نب ررمع ثيدح
 يف فلتخم اذه ًارمع نأ ىلإ يرذنملا راشأ «...نقدصو

 :...ىرحأ ةلع هل نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو «هتبحص

01 

 عوفدم ثعشأ برر :ثيدح ل

 تسيل (ربغأ) ةملك فذح ىلإ ةراشإلاو «(«(...باوبألاب

 ١154 :هوحن سنأ ثيدحو ؛هيلإ وعملا ملسم يف
 مكدحأ ءاج ول نم ئمأ نم نإرر :ثكيدح

 !«طسوألا» يف وهو ًاقلطم يناربطلل هازع ....هلأسي

 يف ةثالثلا لهج ىلإو «ةيشاحلا يف هتلع ىلإ ةراشإلاو
 1158 :هنيست

 ««...يدنع يئايلوأ طبغأ نإرر :ثيدح

 أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلاو «(ذاحلا) نعم ةيشاحلا ينو
 ١١58 :...ةعدب لصأ ناك ادنر لئعألا يف عقو

 ثيدحلا دانسإ سفنب يذمرتلا هور ثيدح

 ثيدحلل مكاحلاو هجام نبا ةياورب هبقعو «هنسحو قباسلا

 مث هدر ىلإ راشأو مكاحلا حيحصت لقنو ؛هوحتسب لوألا
 ١١58 :(فاحلا فیفح) يعم ركذ

 «(.. كرش ءايرلا نم ريسيلا» :ثكيدح س

 ٠٠٠١ :ًافيعض هيف نأ نايب ةيشاحلا يلو «مكاحلا هححص

A1  

 ءافتكالاو ايندلا يف دهزلا يف بيغرتلا) 5
 اهيف رئاكتلاو اهبح نم بيهرتلاو ءليلقلاب اهنم

 لكأملا يف قي يببلا شيع يف ءاج ام ضعبو :سفانعلاو

 :(كلذ وحنو برشملاو سبلملاو

 اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ )٠١7( هتحت ل

 سائلا يديأ ي اميف دهزلاو ايندلا يف دهزلا نأ يف ناثيدح

 :سانلا بحو هللا بحل ةاعدم ؛ديلا يف امن مهيلإ ذبنلاو

11113 

 , دهزلا) :اهنم لوألا «[ًافيعض] ًائيدح (14)و

 فو ؛يرذنملا هدانسإ ىوق ««...بلقلا حيري ايندلا يف
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 ملف يمشيلا ىلع فرحت ًاكورتم هيف نأ نايب ةيسشاحلا :
 1 1155 :!ةثالثلا هدلقو «هغرعي

 ي مل نم سانلا دهزأ نأ يف فير لحب ا

 1155 :ةلادعلا لوهجج وار هيفو ءلسرم..

 فيعضتبأ يمثيفا لهاست نايب ةيشاحلا يف س

 ربقلا سني

 .ىلبلاو

 فيعض. وهو طقف...ىسوم یخان هللا نإ :ثيدح يوار

 ا ۰ 1۱٩۷ :!..كورتم ادح

 ««...ةرضخ ةولح ايندلا نإرر :كيدح

 ةدايز نأ نایبو ««(ملسم,) نم هيسف ةدايز كاردتساو
 رخآ ثيدحل اغإو «ثيدحلا مات تسيل هدسعب يئاسعلا

 7 8158 ١1۹۷ :ديز نب ةماسأ نع

 مدآ نسال سينلر) :نامثع ثييدح
 هدعب قاسو «مکاحلاو يذمرتلا هححص «(.. ي

 :ركنم ثيدح هنأ نايب ةيشاحلا يقو .يقهببلا ظفل يرذنلا

1114 

 يب قوحللا تدرأ اذإرر :ةشئاع ثيدح ب

 : .ثيدحلا كورتم

 نم مكذحأ ةغلُب نكيلرر :ناملس ثيدح س

 11۷ :هيلرغ حرش ةيشاحلا يفو «(بكارلا دازك ايندلا

 وه نم ةيأور.نمب مهلکو «هيجرخم ركذ ...
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 'فافكلا شيع يف بسيغرتلا يف ثيداحأ

 ةيشاحلا ينو :(فافكلا) ئعم يرذنملا حرشو «ةعانقلاو

 للف :46 ينلا لوق نم هريسفت

 دلع هللا لوسر يتثعب :يدبسألا ةداقن ثيدح لد

 ١ ۱۱۷۲ ۱۱۷۱ :هحنمتسي لحجر ىلإ

 هيفو ةثالثلا هدلقو «يرذنملا هنسح ثيدحلا

 ۱۱۷۲ :!فرعي ال نم

 لهألا عوجرب تيما ريبكذت يف ثيداحأ

 VY :كلذ يف يوبن لاثمو ءلمعلا ءاقبو ءلاماو

 ليثمتو للا ىلع ايندلا ناوه يف ثيداحأ

 هتحت و «رباح ثيدح يف ةدايز كاردتساو كلذ يف يوبن

 ۱۱۷۳ :(كسألا)و (هيتفنك) نعم

 ةلحخسلاب ايندلا هيبشت يف ةريره يأ ثيدح

 1 ١١۷۳ :هبيرغ حرش هتحتو «ةتيملا

 بحأ نمور :ىسسوم يبأ ثيدح ةيوقت -
 .هترحآب رلضأ فايند

 ۱۱۷۵ :مةحيحصلا»

 (.: .ايندلا بح برشأ نمور :ثسيدح س

11۷ ْ 

 ةيشاحلا يفو «يرذنملا هدانسإ نسح ثيدحلا

 ! يف جرخم زيزع دهاشب ۰

 | بجعلاو ءلاقم هيف رخآو فرعي ال نم هيف نأب اذه در

 ةثالثلا طسوت. ىلإ ةراشإلاو !اهححص هنوك يمشيهلا نم

 :!هنيسحتب ١١1/5

 ” ؛ملسمل انه هالزع يردخلا ديعس يأ ثيدح س

 : يأن اميفو ءىضم اميف لاق امك (نيحيحصلا» يف وهو

 : ا

 لاملا بحل ءيسلا رثألا هيبشت يف ثيداحأ

 ١11 .:ملسملا نيد يف فرشلاو

 : هل راد ال نم راد ايندلار) :ٹیدح

 أ :هل ةو ال هنأ نايب ةيشاحلا يفو .يرذتملا هداتسإ دوج

1۷1 

 «...ايندلا ىلع ًانيزح حبصأ نمر :ثيدح
 ٠۱۷۷ :. .ًادح ًافيعض ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا يف

 0.1 .جذب هناك مدآ نباي ءاجير) .:ثسيدح

 نعم حقو هجيرخت يف هقيلطت لسقنو يذمرتسلل هازع
 | ىلإ ةراشإلاو «هيوار فعض ديكأت ةيشاحلا يفو .(جذبلا)

 ؛ نايبو قباس ناكم يف هفيعضتو انه هنيسحتب ةئالثلا ضقانت

 ا :يحانلا هلاق امك (جذب) ةملك طبض يف يرذنملا مهو

١١4 

 يناربطلل هازع ءكلام نب فوع ثيدح ل

 ١ مدتبلاو ل هوزع ىلوألا نأ نايبو «ةيقب سيلدت هيفو

 ١4 :هنم هتمالسل

 نسح ع(. . هللا هنعل ناطيشلا لاقرر :ثيدح

 ! ءاذه:يف هعبت يمثيملا نأ نايب ةيشاحلا يو «يرذنملا هدانسإ

 ٠٠۷۹ :ًاعاطقنا هدانسإ يف نأ نايبو .ةثالثلا امهدلقو

١ 



 قيسو «يرذملا هدانسإ نسح «ركنم ثيدح
 +١١7 :هيلع قيلعتلا

 «لاملاو ايندلا ةنتف لَو يبلا ةيشحح يف ثيداحأ

 را مسه نيرئسكألا نأو «ةقفنلا ىلشه هنحو

 ٠٠۷١ :ةمايقلا موي نورسحألاو

 ىلع ايندلا حتفت الرر :نانس يبأ ثييدح

 «(طفسلا) ئيعم هتحتو يرذنملا هدانسإ نسح «((...دحأ

 رخآو ؛ةعيش نبا هيف نأب نيسحتلا اذه در ةيشاحلا يقو

 1١1/9 :هفيعضت ىلع قفتم

 «(...مكيلع فوحأ كلذ ريغإ) :ثسيدح ل

 ةيشاحلا يفو «(عبضلا) نعم هتحتو «يرذنملا هتاور قلو
 11١8٠ :هتلع ىلإ ةراشإلا

 يف ؛(...فوحأ ءارسلا ةنتفل انألرر :ثيدح

 ةلمج ىلإو «لصألا يف أطعخ حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا
 ةثالثلا طيلخت ىلإ ةراشإلاو ءاهدهاوشل ةحيحص هنم

 ۱۱۸۰ :...انه

 هحام نبا ةياور يف ةذاش ةدايز فذح +

 ۱١۸۰ :رذ يبأ ثيدحل

 موي نولوألا نورحآلا نهن :ثيدح س
 ١١۸١ :ةيشاحلا يف هبيرغ حرشو «((...ةمايقلا

 (...ءاينغألا ىلع لوحدلا اولقأرر :ثيدح

 يمر نم هيف نأب اذه در ةيشاحلا يثو «مكاحلا هححص

 ۱۱۸۱ :[ةثالقلا هنسحو .بذكلاب

 :ةيشاحلا يق هانعمو «فلسلا شيع يف لصف

1۸۱ 

 ةثالث ماعط نم دمحم لآ عبش امر) :ثسيدح س

 يبلا ماعط ةفص يف هانعم يف ئرخأ ثيداحأو «((...مايأ

 ۱۱۸۱ :اهبيرغ حرش اهضعب نو «هلآو هي

 قراف لا لاحلا ركذأر) :هيفو :ةشئاع ثيدح

 يذمرتلا ةياورب هركذ .«...ايندلا و هللا لوسر اهيلع
 امهنيب ةلالثلا طلح نايب ةيشاحلا يتو .يقهيبلا ةياورو

 يف ةحيحصلا ةياورلا نيبو  امقراكن مغر س

 ۱۱۸۲ :(حیحصلارر

 ««...كوبأ هلكأ ماعط لوأ اذهرر :ثسیدح

 :ةثالثلا هتسحو «ةيشاحلا يف امك لوهجب هيفو .هتاور قلو

1A۲ 

 ماعط ينطب لحد ام هلل دمحلار) :ثيدح

 ۱۱۸۲ :(( نحس

 هجام نيا دانسإ يرذنملا نسح ثسيدحلا

 هحو ال هنأ نايب ةيشاحلا قو .يقهيبلا دانسإ ححصو

 ١١۸۲ :ليصفت قيلعتلا فو كلذ الو اذهل

 «لكأت ال كلام !رمع نبا ايإ) :ثسيدح س

 114817 ل 1١817 :(متلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يثو

 سانلا يساوي ناكر) :لسرم ثيدح س

 يق يرذفملا ريصقت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يتو .((. . .هسفنب

 1١184 :هورع

 اودجو نإو...)) :هيفو ةريره يبأ ثيدح 1

 :(كدولا) ىعم ةيشاحلا ييو ءفيعض ««هوسلكأ ًاكدو

11۸45 

 نم تطقس ةدايز كاردتساو ةشئاع ثيدح س

 يف ىرخأ ةدايز كاردتساو !دهاشلا عضوم يهو لصألا

 ٠٠۸١ :يناربطلا ةياور

 خو هللا لوسر ىلإ انوکش)) :ثيدح
 امع رياغم ظفل ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو .(...عوجلا

 ىلإ ةراشإلاو ءخاسنلا نم هلعلو ..«يذمرتلا) هردصم يف
 1١١845 :هنم ةلمح يذمرتلا حرشو .هتلع

 ًايبن لبر) :ي هلوق هيفو «سابع نبا ثسيذح

 يو «يرذنملا هدانسإ نّسح ءركنم .« (ائالث) ًادبع
 ةفلاخم نايبو «فرعي ال نم هيف نأب اذه در ةيشاحلا

 1185 :!ةثالثلا هنسح اذه عمو هل يميهلا

 يقو .(....ايندلا ديلاقم. تيتأ) :ثيدح

 هونسح ةثالثلا نأو «ريبزلا يبأ ةنعنع هيف نأ نايب ةيشاحلا

 1185-١١89 :!ملع ريغب

 يبنلا ناكرر :عفار يأ ةأرما ىملس ثسيدح

 تفر ١



 هدانسإ دوج . . . يه هعنصت ًاماعط يعي اذه بحي لي

 ءاذه نم يحانلا بحعت ركذ ةيشاحلا ينو «يرذنللا

 :!ةثالثلا هنسح: كلذ عمو .نيل امهيف نايوار هيفو
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  اهضعب يلو ءب ينيلا شارف ةفص يف ثيداحأ

 ۱۱۸۸ :اهبیرغ حرش

 يف يذلا دوعسب نيا ثيدح ين ةفيعض ةياور

 ةفرغ يف رهو ي يلا ىلع تلعدرر :هيفو ؛(حيحصلا»
 ةراشإلاو «روكذملا هلوق ئيعم هتحتو .(...مامخ تيب اهنأك

 ۱۱۸۸ :. . .هتلع ىلإ

E Eا دق  
 118 :وزعلا يف

 نإف ءاذه الوقت الرز :هيفو ةشئاعنثيدح

 نايب ةيشاحلا ييو «(...رانلا يت رصيقو ىرسك شارف

 ٠۱۸۹ :ثيدحلا ركنم «لوهحم هبش هيوار نأ

 :١185 يبلا

 شحاف أطح نايب ةيشاحلا ينو ؛نمأ ثيدح

 ىلع دامت ع الأ هبيسس لمل ببيجع فيرسحتو
 :.ةركاذلا

 ثيداحأو «ةشئاع ثيدح يف أطح حيحصت
 ١151١ لک يبلا دهز يف

 ابا هايقلو ءاعئاحإ هتيب نم لَو هحورح ةصق

 نب مديملا ابأ مهفايتإو «عوحلا مهجرخأ دقو زمعو ركب
 اذه نع نلأستلر) لل هلوقو م هتافتحاو ناهيقلا

 ْ .ميعتلا

 شارفو ةداسو ةفص

 ۱۱۹۱ :هبيرغ حرشو۔
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 يل تلوظت ایندلارر ::هيفو ءرکب يأ تيدح

 ءايندلا يبأ نسبال هازع :(..:يبع كيلإ :تلقف

 نازيلل وه روكأملا ظفللا نأ ناين ةيشاخ :رازيلاو

 نابح نبا مالك .ىلع قيلعتلاو .ايندلا يبأ نبا ظفل ركذو

 ١١57 :ثيدحلا ةلع ىلإ ةراشإلاو ؛«تاقثلا» يف

 ةيشاحلا يقو...

 ((...ءامب ءيجف زمع ىقستسارر :ركنم رئأ

 يبأ نبال ةوزع ةيشاحلا نو «هري.مل هنأ ًاركاذ نيزرل هازع

 ١151 ؟كورتم وار هيف رعخآ قيرط نم ايندلا

 أم لار :رمع. لوق هيفو ءًاضيأ ركنم رثا

 يقر «(ةيلإ اومرق).يعمو هجيرخت :هتسحتو ... .متيهتسشا

 ىلع :هقيلعت يف فلولا مهر ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 ١1317 :.. .مكاحلا

 ًاهتحنو للك هتباحص شيع ةفص يف ثيداحأ

 ۲٩۹۴ ۱۱۹٤ 1 ١ :اهیرخ عرخ

 وهو «فوقرلا مادش نب هللا دبع ثيدحم اهنم س

 a ةبترب ىضم هنأ نايبو «ةعيم نبا ةياور نم

 نأ ىلإ. ةراشإلاو ؛هريغل حيحص انه.هنأو «ةنع بهو نبأ

 1١1585 :!كانهو انه هوتسج ةثالثلا

 :(؟يانبا نار ل هلوق هيفو ةمطاف ثيدح س

Aاد  
 ! ۱۱۹5 :هتلعإ نایبو ةيشاحلا يف امك يمشيفا لعف اذكو

 هعودلل هفصو يف ليوطلا ةريره بأ ثيدح ا
 : . .ةفصلا'لهأ عوجو

 يأ ثيدُخ يف يذنرتلل ادح ةفيعض ةياورا

 هلعأ.يذمرتلا نأ نايب ةيشاحلا ينو ,«حيحصلا») ةرنيره

 طلخ نايبو ىرخأ ةلع ىلإ ةراشإلاو ثيدحلا ركنم وارب

 (عحيحصلا» يف يلا كلتو ةياورلا هذه نيب ئاللا

 ١١۹۷ :!!حيحصتلاب اهولمشف

 ا نع تتأ) ةريره يبلأ ثیدخ

 «يرذنملا هدانسإ :نسح ثيدحلا..
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 ١١۹۷ :ةيشاحلا يف امك لوهجج هدانسإ يف «(...معطأ

 اتيقلف انل ةوزغ يف انكرر :ةزرب يبأ ثيدح س

 عمو .نسحلا ةنعنع هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو .. .ًاسانأ

 : ۱١۹۸ :!ةثالثلا هنسح كلذ

 نصألا:يف عقو.رباج ثيدح يف اطح حيحصت

 هاف هنأ نايبو «زيبزلا بأ سيلدتل هيف يجانلا زمغو «هريغو

 . ۱1۹۸ :هريغو دمحأ ةياور يف ثيدحتلاب هحيرصت

 رهو «يئزذنملا هحبحخص ةريره يبأل ثبيدح
 ١١94 :هنم ظوفحملا نایب ةيشاحلا فو ءذاش

 عم هلاح هفصو هيفو «ناوزغ نب ةبتع ثيدح
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 تحتف فيكو ب هللا لوسر مهنيب ةباحصلا نم رفت

 أطحج حيحصتو «هبيرغ حرشو دعب ايندلا مهيلع

 :ةثالثلا امه هبتني مل دمحأو ملسم نم هيف ةدايز كاردتساو
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 ةالفب مكنم لحر نتوميل)) :رذ يبأ ثيدح س

 هترضح نيسح هتأرمال هرسكذ ؛(...ضرألا نسم
 ١7٠١ :هبيرغ حرشو. . .ةافولا

 ١7١7 :لصفلا ةمتاخ يف يرذنملل بيقعت

 :(هللا ةيشخ نم ءاكبلا يف بيغرتلا) ٠
 اهنم لوألا ء[احيحص] ًافيدح (17) هتسحت

 لحرو» :هيفو «(...هلظ يف هللا مهلظي ةعيسرر :ثيدح

 :هيف ةدايز كاردتساو «(مانيع تضافف ًايلاخ هللا ركذا
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 ركذ نمر :لوألا .[ًافيعض] ًائيدح (7١)و
 ةيشاحلا يلو .يرذنملا هححص «((.. .هانيع تضافف هللا

 ۲ :مهولا ريثك ظفحلا ءيس ًايوار هيف نأ نايب

 امهلانت نأ نينيع ىلع مرخ» : ب لیک ب

 ١71 :هوحن ىرخأ ثيداحأو «((.۔ .رانلا

 زمغ .(...رانلا امهسمت ال نانيعر) :ثيدح

 فو «كورتم هنأ نايب ةيشاحلا يفو «هتاور دحأ يف يرذنملا

 هل ةئالثلا نيسحت ىلإ ةراشإلاو ءهنم أوسأ وه نم دانسإلا

 ٠۲١۳ :!هنم ةلمحل دهاش الو .دهاوشلاب

 هجيج نت جرخي نمؤم نم امر) :ثكيدح

 اذه در ةيشاحلا يفو .يرذنملا هدانسإ ىوق .«...عومد

 ١١١4 :!ثيدح ركنم وه نم هيف نأب

 يرذنملا هازع ءورمع نب هللا دبع كيدح

 أطخ هنأ نايبو «(افوقوم) باوصلاو ءاعرفرم مكاحلل
 17٠4 :ةثالثلا هنع لفغو «قايسلل فلاخم

 «((...نمؤم لك مويلا مكدهش ولرر :ثيدح

 ١١١5 :عوضوم لسرم

 «لمألا رصقو توملا ركذ يف بيغرتلا)

 «هلمع نسح نمل رمعلا لوط لضفو «لمعلاب ةرداسملاو

 :(توملا يمت نع يهنلاو

 .ةريره يبأ ائيدح اهنم ًافيدح (۳۸) هتمحت

 نعم ةيشاحلا يقو...توملا ؛تاذللا مذاه ركذ يف سنأو

 ۱۲۰۷ :(مذاه)

 اورثكأو :لوألا «[ًافيعض] ًاتيدح (؟١)و س

 ينو ؛يرذنملا هدانسإ نسح ««...تاذللا مهله ركذ

 «هنع ئيغي ام حيحصلا يف نأو «هتلع نايب ةيسشاحلا

 ۱۲۰۷ :مذاه عم حرشو

 مذاه ركذ مترثكأ ول مكنإ امأر) :تيدح س

 ١۲١۷ :هفعض ىلإ يرذنملا راشأ ««...تاذللا

 نايب ةيشاحلا يو هل يذمرتلا نيسحت للو -

 اذهو «يذمرتلا خسن ضعب يف تبثي مل (نسح) ظفل نأ
 ١١ :!هدانسإ لاحب قئاللا وه

 مزخأو سانلا سيكأ ركذ يف ثيدح

 امك يمثيطلا لعف اذكو «يرذنملا هدانسإ نّسح.. .سانلا

 نبا ريغ هقئري مل نم هيفو «ةثالثلا اهدلقو «ةيشاملا يف

 ۱۲۰۸ :...ةركنم ةدايز ثيدحلا يفو...نابح

 نع هلك هلاؤس هيفو دعس نب لهس ثيدح
 ركذ رثكي ناك لهرر :هباححصأ نم تام لحر

 نأ نايب ةيشاحلا يفو «يرذنملا هدانسإ نسح .«توملا

 ٠۲١۹ :ةثالثلا امهدلقو ءًاضيأ اذه لعف يمثيملا

 ركذ فيكر) :هيفو سنأ نع ثيدحلا ةياور

 ًاقيعض ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا فو ««؟توملا مكبحاص

 ٠۲١۹ :!ةثالثلا هنسح كلذ عمو .ًادج

 «ءایحلا قح هللا نم اويحتسسا») :ثيدح س

 ٠١١۹ :ةثالثلا هل هبنتي مل لصألا يف أطح حيحصتو

 ىلإ يرتشملا ةماسأ نم نوبجعت الأر) :ثيدح

 ۱۲۱۱ ۱۲۱۰ :هيف ةدايز كاردتساو «مي...رهش

 وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نكرر :ثيداحأ

 يف ءاج ام ىلع هيبنت ةيشاحلا فو «(...ليبس رباع

 ٠۴۲۱۱ :1يراخبلل هوزع, اط نم ((ةاكشملا»

 هللا دبع) يباحصلا مسا يف اطح حيحصت

١ 



 حيحصتو «(رمع نب هللا دبع) لصألا ناكو (ورمع نب

 ١٣١١ :!ةثالثلا هنع لفغ هيف عا أطبع

 ًاطخ ل يبلا طحن :دوعسم نبا ثيدح

 هطح ام ةروص هتحت يرذنملا ركذو ميدل اعبر

 درو امل ةقباطم ريغ اأ نايب ةيشاحلا ينو لي لوسرلا
 171 :...ثيدحلا يف

 «فوقوملا يملسلا :نمحرلا دبع يبأ ثيدح

 :هحيرخت ف ةثالثلا طلح نايبو «هيف نيتدايز كاردتساو
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 يفو ««..ًاتسا لاّمعألاب اوردابرر :ثيدح

 ١7:1 5 :هييرغ حرش ةيشاحلا

 هازع احبس لاسعألاب اوردايرر تيد ب

 ييو «هتلع ىلإ ًاريشمم هيوار ركذو يذمرتلل يرذنملا
 وار هنأ نايبو «هبستي ١ هنأل هل يجانلا بسقعت ةيشاحلا

 1 ۱۲۱۴ :كورتم ,

 سشیکلارز :ےیدح ت

 ةيشاحلا فو «هل يذمرتلا نيسحت لقن .

 ١716:1714 :ًادج فيعض رخآ هلو ءًافيعض

 ((.. .هسفن ناد نم ُ

 ايوار هيف نأ نايب

 رسخأ ءىرسما ىلإ هللا راو :ثسيدح -

 ىععم ةيشاحلا يفو «هانعمب رخآ ثيدخو «(...هلحأ

 ١ ۱۲۱۰ :(راذعإلا)
 هرمع لاط نم سالا ريخ نأ يف ثيداحأ

 اا 1715 :هلمع نسحو

 اذإ ارامعأ مكلوطأ مکر ایحرر :ثكيدح

 هعبت يمثيفأ نأ ناب ةيشاحلا يلو «هدانسإ نّسح «((اوددس

 «ةركتم ةدايز ىلإ ةراشإلاو «فيعض وار هيفو .ءاذه.يف

 ۱۲۱١ :!دهاوشلاب هل ةثالثلا نيسحت يف ام نايبو

 نع مه نضي ًادابع هلل نإرر :تيدح
 نايب ةيشاحلا ينو ءةداتسإ يرذنملا رضحي مل «...لتسقلا
 ١3 11 5::!ةثالثلا هيلع هعبتو ,يمئيهلل عقو مهو

 : . :تاوم ا يمن نلغ يهنلا ف تيداحأ

 نفقا

 نسح ۰
 ًافعض هيف نأب اذه در ةيشاحلا يفو «هدانسنسإ يرذنملا

 1711-١718 :ًابارطضاو

 :(هلضفو «فوخلا يف بیغرتلا) 5

 :اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (8) هتحت

 .ثوملا اونمتت الرر :كيدح

 :ليئارسإ يب نم لفكلا ناكرر :ثيدح

 ٠١١۸ :لوألا بابلا

 يف ىضم 0...

 كينح هك د[ سيمبل ينط قة زراد
 ؛ةرخصلا مهيلع تقبطأف لبج ىلإ اواحل نيذلا ةثالثلا

 .مهنع جرفف مهلامعأ حلاصب هللا اوعدف

 ش 11۹
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 دعب هقرحب هينب ئصوأ يذلا لجرلا ثيدج

 زكذ ةيشاخلا فو «هل“ هللا رفغف هلل هتيشخ نم هتوم

 . ۱۲۲۰ ۱۲۱۹۹ :...حيحص,. دنسب ةدايز

 <«. هزاتلا نم اوجرعأ :هللا لوقیرر :ثيدح

 لول كلذك هنأ: نايب ةيشاخلا يفو «يذمرتلا نيسحت لقن

 : 5 1175٠١ :.. ,ةنعنعلا

 هتحتو ««...جدأ فاح نسمإر :تيدح

 1 ۱۲۲۰ :(جدأ) نعم
 هةححص «((.. .مکبحاص اورهجرز :ثيدح

 عب ةلاهجل هل :يهذلا در نايب ةيشاحلا يفو ءمكاحلا

 .TY :هييرغ حرش هتحتو ..

 ل ل

 :هلوق مكاحلا نع يرذنملا لقنو ؛روقانلا يف رقن اذإفإل
 ةحخستلا يف سيلا هنأ. نايب ةيشاحلا يفو «مدانسإلا.حيحصر)

 , أ ٠١١١ :!حيحصتلا اذه كردتسملا نم ةعويطملا

 كريخأ الأ... :ليوطلا لهاك يبأ تيدح س

 إ 0 1١17571811 :ركنم «(. هللا هاضق ءاضقب

 ةلمجو هنم ةرقف ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 ٠ ۱۲۲۲ :«حيحصلا» يف ات بضم

 ةدايز كاردتسا ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 ش ٠١۲۲ :لصألا نم تطقس

 .هتاور
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 ال...متيكبل ملعأ ام نوملعت ولر) :ٹیدج

 ٍفو مكاحلا هححص «منوجنت ال وأ نوجنق نورذت

 هنأو !هونسح ةئالثلا نأو «كلذك سيل هنأ نايب ةيشاحلا

 ١771 :ةريخألا هتلمج نود هريغل حيحص

 ام عمسأو ؛نورت ال ام ىرأ نار :ثيدح

 فو «(تادعصلا)و (تّطأ) نعم هتحتو «(...نوعمست ال
 ١177 :...مهو نم يراخبلل هوزع يف ام نايب ةيشاحلا

 هللاب نظلا نسحو ءاجرلا يف بيغرتلا) - ٠
 :(توملا دنع اميس لجو زع

 ثيدحلا اهنم لوألا هثيداحأ (ه) هتحت

 ترفغ يتوحرو يتوعد ام كنإ مدآ نبا ايرر :يسدقلا

 تطقس ةدايز كاردتساو هيف أطح حيحصتو ««...كل

 1754 :!ةثالثلا ةعوبطمو 'لصألا نم

 نظ نإ «ي يدبع نظ دنع انأر) :تكيدح

 11 :(. . .هلف اريح

 :اهنم يناثلا «[ةفيعض] ثيداحأ (٤)و

 امجازعو «نيظفلب هركذ ؛((ةدابعلا نسح نم نظلا نسحر)

 ركن ًايوار عيمجللا دنع هيف نأ نايب ةيشاحلا فو ؛ةعامجل

 ٠۲١۲١ :!دهاوشلاب هنيسحت يف ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإلاو

e“. 

 هتحتو ءاهمدقتي امو راجا باتك 6

 ؛اباب (۲۲)

 :(ةيفاعلاو وفعلا لاؤس يف بيغرتلا) ١
 ثيدح لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (") هتحت س

 ينو «يذمرتلا هنسح «((.. .ةيفاعلا كبر لسر) :هيفو سنأ
 هنم ىلوألا ةلمحلا نأو ءًافيعض ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا

 هنيسحت يف ةثالثلا لمح ىلإ ةراشإلاو دهاش امل

 ١775 :.. .دهاوشلاب

 اولسر) :لوألا «[ةحيحص] ثيداحأ (ه)و

 ًاطح بيوصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا قو «((...وفعلا هللا
 ٠۲۲١ :!ةئالثلا هنع لفغ ؛فلؤملا نم لصألا يف عقو

 فذح ىلإ ةراشإلاو ةريره يبأ كيدح

 ١775 :!ًاضيأ ةلهجلا اهتيثأو ءاه لصأ ال ةدايز

 «ةيفاعلا هللا لاؤسو ؛ءاعدلا يف سنأ ثيدح

 نم اتحص هيتلج نأ نايب ةيشاحلا يفو «يذمرتلا ههسح

 اذامف :مهلاوس ةلمج دورول فعض امنإو ءىرصخأ قرط

 ۱۲۲۷ :؟هللا لوسر اي لوقن

 ىأر نم نفوقي تاملك يف بيغرتلا)  ؟

 :(ىلتبم
 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو .ناتيدح هتحت س

 ةثالثلا نأ نايبو «ياربطلاو رازبلا ةياور يل ةفيعض ةدايز

 ١۲۲۷ :...ركنملاو ظوفحملا نيب اوطلخ

 يف يلتبا نمل اميس ربصلا يف بيغرتلا) س ۳
 ءاج امو «يمحلاو ضرملاو ءالبلا لضفو «هلام وأ هسفن

 :(هرصب دقف نميف

 اهنم «[ًاحيحص] اثيدح (هو)هتحتل +
 17748-ل ۱۲۲۷ :ربصلا لضف يف ثيداحأ

 ثيدح اهنم نالا ء[ًافيعض] ًاثيدح (*)و

 يباحص مسا يف حيحصت نايب ةيشاحلا يقو ءرذ يبأ

 هل هبنتي م و !سنأ نع لصألا يف ناك ثيح ثيدحلا

 177+ :!ةثالثل

 ينإ !ىسيع اي :لاق هللا نإرر :ثكيدح

 طرش ىلع مكاحلا هححص ؛م...ةمأ كدعب نم ثعاي

 ٠۲۲۹ :.. اذه در ةيشاحلا فو !يراحخبل

 نم ةماخلا لثمك نمؤملا لثسمر) :ثسيدح

 يقو .(زرألا) عمو «هانعمب رخآ ثيدحو «(٠..عرزل
 ۱۲۲۹ :هييرغ حرش ةيشاحلا

 مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ نأ يف ثيداحأ -

 ١77٠ :...لثمألاف لثمألا

 ««...ةمايقلا موي ديهشلاب ىتؤي)) :ثيدح

 ةيشاحلا يفو «هتاور دحأ قيثوت نييلت ىلإ يرذنملا راشأ

 177. :ادهاش هنم ةريعألا ةلمجلل نأو «كلذ نايب
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 :ءالبلا ردق ىلع ءازجلا نأ يف ثيداحأ
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 يف ىذأ نم ملسللا بيصي اميف ثيداحأ ن

 اط نايبو ءاهكاشي ةكوشلا يح هل ةرافك وهف هدسج

 ١71١ :|ةلقنلا هنع لفغ اهدحأ يف ظفل

 یوق ««(.. هلام ةبيلصع, بيصأ نمر) :ثيدح

 «عوضوم هنأ ىلإ ةزاشإلاو ءاذه در ةيشاحلا ينو «هدانسإ

 ! ۱۲۳۲ :!ةثالثلا هنسح هلک اذه عمو

 بیصب ءيسش نسم ام : تيدا

 ةراشإلا .«هتاعيس [i] هب هنع هللا رفكي:الإ...نسمؤملا :

 .[نم] داير نرد هنأ ىلإ ةيشاحلا يف

 هللا لوسر ىلإ ممل امي ةأرما تءاح :تيدح

 يف ةثالثلا لهج نايبأو «(ممللا) نعم ةيشاحلا فو...

 ١714 :!(ةيصعملا ةبراقم) ب انه ال مهريسفت

NYT :.. 

 وار هيف ««؟اوضرمت ال نأ نوبحتأ) :ثيدح

 0178 :ظفحلا ءيس

 قرع نمؤم ىلع برص امزز :تيددح س
 ءمكاحلا هححنصو «يرذنملا هداتسإ نسح ,مي...طق

 ۱۲۲۳۵ :هتلع نایب ةيشاحلا يفو

 اذإ ملسملا نأو ضيألا رسجأ يف ثيداحأ

 وهو لمعي ناك ام ٍلثم رجألا نم هل هللا ىرجأ ضرم
 تيلتبا اذإ [يإ]..ر) :يسدقلا ثيدحلا اهنم.. عف

 .ًانمؤم يدابع نم ادبع

 لاصتا مدع روهظأ غم هكاردتسا ةثالثلا ىلع تافامم ْ

 YTT\ 73776 :!مالكلا

 يهو «هيف تادايز كاردتساو ٠

 نإرر :هيفو ءرضنملا يحأ مارلا رماع ثيدح مس

 : .مقسلا هبانصأ اذإ ىموملا

 يف يليفنلا لرقو «(مارلا) يباحصلا بقل نم ءايلا فذح
 ۱۲۳۷ :(رضخلا) ةملك طبض

 هجو نايب ةيشاحلا قف :..

 دمحأ هتافو ؛نابح. نبال هازع ركب يبأ ثيدح ل

 .امهريغو يذمرتلاو

 :ةيآ نع ةشئاع لاس امنأ ةيمأ ثيدح

 ةيشاحللا يف «(...مكسفنأ يف ام اودبت نإإل

١14: 

 (ةيمأ) نأ نايب

 .::لاخلا ةلوهج اأو «(ةميمأ) نم ححصم.

 ش ۱۲۳۸ :(نيضلا) ىعم هتحتو

 ءرملا هب باصي ام لضف يق ةفيعص ثيداحأ

 ٠١۳۹ :(ىمحلا) ةليللاو عادصلا نم

 يف يمثيملا مث يزذنملا لهاست نايب ةيشاحلا يف

 ! ۱۲٣١ :...رخآ دانسإ نيسحتو ءاهدخأ ةاور قيثوت

 وهو (كلعولا) هباصأ نم لضف يف ثيداحأ
 نايب ةيشاحلا ينو «ةيعارخلا ةمطاف ثيدح اهنم ءىمحلا

 كلذ نع لفغ نم ىلع هيبتتلاو. ..ةيباحص تسيل ا

 ١741١ :!ةثالثلا مهنمو

 يلو ءركنم لسرم «ىمحلا لضف يف ثيدح

 117141١ :هتلع نايب ةيشاحلا

 نأو هينيغب هللا هالتبا نم لضف يف لصف _

 ١71417, :بستحاو ريص نإ ةنجلا هءازج

 هؤزع يف يرذنملل مهو نايب ةيشاحلا يف

 امب وهو :ةريره يأ نع وه اغإو «يذمرتلل سنأ ثيدح
 : : 17141 :!ةثالثلا هنع لفغ

 هنبسح ر [فيعنضلا] لوألا ثيدحلا

 هدعب نيذللا نيئيدحلا اونسح اذكو !هدهاوشب ةثالثسلا

 د 1١7147 :مهضعب همهتأ فيعض وار امهيفو دهاوشلاب

 .يفو «(.. .هرصب: هللا بهذأ نمر) :كيدح -

 ١١ 414 :ًامهنم هيف نأ نايب ةيشاحلا

 باو ام, !ليريح, اي :لاق هللا نإرر :ٹیدح

 ىلإ ةراشإ! ةيشاحلا يقو ٠

 تعقو ماهوأ ىلإ اهيف ةراشإلاو «(ةفيعضلا» ين هحيربخت

 َ ١114 :!ةثالثلا ةدلقو يمشيهلل

 هلآ نم نهلرقي تاملک يف بيغرتلا) د ٤

 .هيتكرك تذحأ اذإ يدبع

 :(ةدسج نم ءيش

 هازع لوألا :[ناحيحص] ناكيدح هتنحت

 :ملق قيس هلعلو «يزاحبلا هور ملو ؛هريغو يراخبلل

 ١44

 ىكتشا نضر :دحاو [فيعض] ثيدحو
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 يفو دواد يبأل هازع «...هللا انبر :لقيلف. ..ًاههش مكنم

 1١7414 :ثيدحلا ركنم وه نم هيف نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

so 

 :(زورحلاو مئامتلا قيلعت نم بيهرتلا)  ه
 نمر) :لوألا ء[ةفيغض] ثيداحأ (۳) هتسحت

 لقنو «يرذنملا هداتسإ ىوق ؛(...هل هللا متأ الف ةميمت قلع
 نايبو ءلّهاست هنأب كلذ در ةيشاحلا ينو ءمكاحلا حيحصت

 ١؟ 468 :!هل ةثالثلا نيسحت ىلإ ةراشإلاو ءهتلع

 نمر) :اهنم لوألا ء[ةحيحص] ثيداحأ (٤)و

 أطخ حيحصتو «(ةميمتلا) نعم هتحتو ««كرشأ دقف قلع
 ىلإ ثيدحلا يعبات مسا يف ةثالثلا ةعوبسطمو لصألا يف
 ١؟ 46 :!ةلفغلا ةلقنلا اهلك اهنع لفغ «ىرحأ ءاطخأ

 نم بحتسملاو هنع يهنملا يف يباطخلا لوق

 ٠٠٤١ :ملعأ هللاو ىقرلا

 عضو لحر يف نيصح نب نارمع ثيدح س

 هححص...اهذبني نأ هي هرماف ءةقلح هلضع ىلع

 ١745 :مكاحلا

 نسحلا ةنعنع هتلع نأ تايب ةيشاحلا يف

 مل هنسح نم نأ ىلإ ةراشإلاو «هنع يوارلاو يرصبلا
 17145 :ةثالغلا لثم ؛بصي

 ىقرلا نإرر :هيفو ليوطلا بئيز ثيدح

 دواد يبألو هجام نبال:هازع ««كرش ةلوتلاو مئامتلاو

 ٠١٤١ :هتلع ىلإ يرذنملا راشأو ءراصتحاب

 يف .رهو ءارصتخم حص هنأ نايب ةيشاحلا يف س
 1 ۱۲٣۷ :(حيحصلار

 ««كرش ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإرر :ثيدح س

 ««ةحسيحصلار) ي هتحص قيقحت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو

 هذه لبق لصألا يل ىرحأ ةسياور فعسض قيفحتو

 :اولاقف نيتياورلا نيب اووس ةثالثلا نأ نايبو :ةحيحصلا

 ۱۲٤۷ :!(مدهاوشب نسح))

 :(مجعحي قمو ؛ةماجحلا يف بيغرتلا)
 ءاهلضف يف [ةحيحص] ثيداحأ (8) هتسحت

 :(مححم) نعم ةيشاحلا فو ءةيودألا ريح نمافقأو
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 نأ يف اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (۸) و س

 ىلع مكاحلا هححص «سانلا هب ىوادت ام عفنأ ةماجحلا

 نم سيل نم هيف نأب اذه در ةيشاحلا يفو ءامهطرش

 ١١٤۸ :!هتيسحتب ةثالثلا لهح ىلإ ةراشإلاو...امهلاجر

 هلي هللا لوسر نإ :هيفو سابع نبا ثنيدح

 ام اذه نالطب نايب ةيشاحلا ينو ؛هباحصأو سابعلا هدل

 !هل ةثالثلا نيسحتو «ثيدحلا ةلع ىلإ ةراشإلاو. ..مص

 ۱۲۲۸ :(يشملا) عمو

 1١7149 :...رضنلا لوق نم (دودللا) نيعم

 يف مجتحلا ب هنأ يق شنيدح

 ٠١١۹ :هبيرغ حرش هتحتو ...نیعدحألا

 يهنلا يف حيحصلا ةريره يبأ ثيدح يف ةياور س

 ءاهري مل هنإ لاقو نيزرل اهازع ائالثلا موي ماجتحالا نع

 «يدع نبا دنع هدجو دق ققحملا نأ نايب ةيشاحلا يفو

 ۱۲٤۹ :اكورتم هيف نأ نايبو

 موي ماجتحالا نع يهنلا يف رحآ ثيدح

 «فيعض هنع ةيوارلا اهوبأو ةلوهجت ةيوار هينف ءائالثلا

 :لصألا يف ناك اهمسا يف أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلاو
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 «((...لضفأ قيرلا ىلع ةماجحلار) :ثيدح س

 :نيعمو «لاص نب هللا دبع هيوارل ةزجوم ةمجرت هتسحتو

 ۱۲۲٤٩ ٠٠۲١١ :(مدلا هب غيبت)

 ءاعبرألا موي ماجتحالا نع يهنلا يل ثيدح س

 نعم هنحتو ؛هفعض ىلإ يرذنملا راشأ...تبسلا موسيو

 ٠۲١۰ :(حضولا)

 اونيعت ساف رسحلا دتشا اذإر) :ثيدح س

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو «مكاحلا هجحص «((.. .ةماجحلاب

 هنأ ىلإ ةراشإلاو.!بّذك نم هيفو هتقفاومب .يهذلا ةلفغ

 ١١5٠ :هوحت رخآ قيرط نم حص

 ,اهديكأتو ىضرملا ةدايع يف بيغرتلا) س ۷
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 :(ضيرملا ءاعد يف بيغرتلاو

 ءلؤألا ثيدحلا اهنم افيدح 8 هعحت

 .)) ؛هيفو ضرم اذإو «هتمشف للا دمخف سطع اذإو..

 ىرحأ ةياور' ىلإ ةزابشإلا ةيشاحلا يفو «(...هدعف

 نم لك ىلع نع لضرف تيمشتلا نأ نايبو «هيف يراخبلل
 ۱۲١۰ ١ :هدمح عم

 مكنم داع نم...)) :هيقو «ةريره يبأ ثيدح

 قبسو ىضم هنأ لإ ةراشإلاو «...ًاضيرم مويا

 «طقف ةعزح نبال هوزع يف يرذنملا ريصقتب هيلع قيلعتلا
 ٠۲١۱ :هنم ةدايز كاردتساو ءًاضيأ ملسم يف وهو

 سنأ ثيدح لوألا «[ةفيعض] ثيذاحأ )و

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ٍِق «(ملسملا هاععأ داعو...)

 ا ١78915 :ثيدحلا ركنم وار

 يف ضاخ ًاضيرم داع, نسمر) !؛ثيدح ب

 تفذح لصألا يف ةدايز ىلإ ةراشإلاو ؛...ةمحرسلا

 ٤ ٠۲١ :هعاطقناو اهدانسإ فعضل

 ) :هيفو

 فيعض ثيدح هيف «ضيرملا ءاعد يف لصف

 ١784 :ناعوضؤم نارخآو ءادج

 نج ىعدُي تاملك يف بيغرتلا)ر ۸

 :(ضيرملا نفوقي تاملكو «ضيرملل
 :ءاعد يف لوألا «[ناحيحصإ] ناثيدح هتحت

 (...كيفشي نأ ميظعلا شزعلا بر «ميظعلا للا لأسأ) ش

 «...(ريكأ هللاو هللا الإ هلإ الإ. :لاق نمر :ناثلاو
 عوفرم هاو ينمرتنلا نأ ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو

 هوزع يل يرذتملا هبقعت يف يجانلا رو دايو ءافوقومو
 ٤ ٠۲١ :!ًاعوفرم .ئئاسنلل ثيدحلا

 يف لوألا ثيدحلا ([ةفيعض] ثيداحأ (٣)و

 (نيلاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ الإ ءاعد
 ْ .امي اعد ملسم امار

 ؛(كردتسملا» يف امع يرذنملا لقت يف لصألا ين عقو أطخ

 قيلعتلا فو ...كورتم جيرختلا يف روكذملا هيوار نأ نايبو
 75١1ه :ليصفت |

 نايب ةيشاحلا فو «مكاحلل هازع ٠

 ' زاب كریجا الأ. «رر :ةريره يآ تیدح -
 :«...هبرم نم ةعنحضم لوأ يف هب ملكت نم «قح وسع
 0 اوم

 م هنإ لاقو ءاينذلا يبأ نبال :هازع ثسيدحلا

 . ٠١١١ :هتلع نايب ةيشاحلا يفو دانس هريس

 ,اهيف لدعلاو ةيضولا يف بنيغرتلا) ٩

 نميق ءاج امو ءاهيف ةراضملا وأ اهكرت نم بهرتلاو

 1 , :(تاوملا دنع قدصتيو قتعي
 ةيشاحلا يفو «[ناحئيحص] ناثيدح هتحت

 كتم دازفآ نم

 غقان نع سيلو «هيبأ نع ملاش ةياور نمو «يراحبلا نع
 ةدايز نع اولقغ امك !تولفاغلا هنع لفغ امم وهو «هنع

 ٠٠٠١ :[حيحصلا] يناثلا ثيدحلا يف امل لصأ ال

 سنأ ثْيدح لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (۸)و

 يه لوألا ثيدحلا يف ةدايز ىلإ ةراشإلا

 هدانسإ نيسح ««هتيصو مرح نم مورحا...)) :هيفو
 ١78:5 :!نيفيعض هيف نأب اذه در ةيشاحلا نو ؛يرذنملا

  ةأرملا وأ  لمعيل لحرلا نإر) :ثكيدح

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف «م...ةنس نيت هللا ةعاطب

 ىلإو ءةروكذملا ةيناثلا ةيآلا يف أطخ خيحصت ىلإو .هعلع

 ٠ اههيلع هبل : «سودرفلا دنسمرر بحاصل شحاف مهو

 ٠۲١۷ :يجانلا امهيلك

 0 نم ةيصولا يل رارضإلا)) :ثيدح س

 وهو ًافوقؤم هدنع هنأ نايب ةيشاحلا فو «يئاسنلل هازسع

 قو...مجقم وأ فلؤملا نم مهو هعفر لعلو «حيحص

 2 اج © ٠٠١۷ :.. .ليصفت قيلعتلا

 «(...هتايح يف ءرلا قدصتي تألر) :ثيدح

 3 ١788 :فيعض وارب هلالعإ ىلإ فلؤملا راشأ

 2 هوم دنع قتعي يذلا لثم) :ثيدحل

 نم ىرد# ال نم هيف نأ نایب ةيشاحلا نو «هجيرخت هتحتو

 1.182 :|ةثالثلا مهنمو هنسح نم نيسحت درو «وه

 «توملا ناسنإلا ةيهارك نم بيهرتلا) - ٠

 ًايح لزن اذ روزسلاو اضرلاب هينسقلت يف بيغرتلاو
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 :(لجو زع هللا ءاقلل

 نأ اهيفو «[ةحيحص] ثيداحأ (ه) هتحت

 ١۲١۸ :هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم

 ةفترر :اهنم يناثلا [ةفيعض] ثيداحأ (۳)و س

 اذه در ةيشاحلا قو ؛يرذنملا هدانسإ دوج ؛(توملا نموملا

 ديلقتو «هلاحر قيثوتب يمئيحلا أطخ نايبو «فيعض وارب

 119۹ :. ةي افلا

 تام نم نفوقي تاملك يف بیغرتلا) ہ ١

 :(تيم هلآ

 مأل اهنم نانثا ء[ةحيحص] ثيداحأ (۳) هتحت

 اغإ يئاسدلل امهنم يناثلا هوزع نأ نايب ةيشاحلا ينو «ةملس

 ۱۲۹۰ س ۱۲١۹ :هل یربکلار) یف ره

 ةياور اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (٣)و

 هلل انإ) :لوق يف (حيحصلا) ةملس مأ ثيدح يف ةفيعض

 ةرقف ىلإ ةراشإلاو ؛ةبيصم هتباصأ نمل (نوعحار هيلإ انإو
 ةئالثلا طلخ ىلإ ةراشإلاو غااش فعض عم ةركنم هنم

 ۱۲۹۰ :(حيحصلارر [نيبو اهنیب]

 ليسغتو روبقلا رفح يف بيغرتلا) - ١۴

 ` :(مهنيفكتو ىتوملا
 نم :اهنم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ )١( هتحت

 هاا قو هت. رک نيرا هلل ثا رف ديم لم

 هنأ نايبو «هتاور قيثوتب يمشيها مث يرذنملا لهاست نايب

 ذاشلا نيب ةثالثلا طلح ىلإ ةراشإلاو «(ةريبك) ظفلب ذاش

 ركل :!ظوفحملاو

 نم لضف يف دحأو [حيحص] ثيدحو
 11 :هيلع متكف ًاتيم لسغ

 يف ًاتیب هل هللا یب ًاربق رفح نمرر :ثيدح س

 هنيسحت يف ةثالثلا أطح ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ««(. . .ةنحللا

 ٠۲١۲ ۱۲۹۱ :!!مدقتملا هدهاشب

 ««. ..ةرخآلا ام رْكَذَت ؛روبقلا رزر) :ثيدح س

 رحآ عضوم يف هنأ نایب ةيشاحلا يفو «مكاحلا هتاور قلو

 :.. .ليصفتلل (ةفيعضلار) ىلإ ةلاحنإلاو «هدانسإ ححص
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 روضحو تيملا عيبشت يف بسيغرتلا) - ۳

 :(هنفد

 ملسملا قح يف اهضعب «ثيداحأ )٠١( هتحت

 ملو «لوألا ثيدحلا يف ةماه ةدايز كاردتساو ءملسملا ةلع

 ١17 :!اهتيمهأ عم ةئالثلا اهكردتسي

 ىلصي نح ةزانجلا دهش نمرر :كيدح س

 :(طاربقلا) نعم ةيشاحلا يو .(...طاربق هلف ءاهيلع

 ا

 «ناركنم نانثا ء[ةفيعض] ثتيداحأ )و

 ١1751 :فيعض ثلاثلاو

 هلف اهلهأ يف ةزانح ىتأ نمرر :يناثلا ثيدحلا

 ةيشاحلا نو «هتاور دحأ يف يرذنلا زمغ ««...طاريق

 ةلفغ ىلإ ةراشإلاو .يحانلا لاق امك هنم ةفآلا نأ نايب

 1١7514 :!دهاوشلاب هنيسحت يف ةثالثلا

 ىلع نيلصملا ةرثك يف بيغرتلا)ر ب ٤

 :(ةيزعتلا يفو ةزانجلا
 اهنم كلذ لضف ف ثيداحأ (ه) هتحت

 «ممل هللا رفغ الإ ءةئم هيلع يلصي لجر نم امر) :ثيدح

 ١758 :حيحص هل دهاشب هتيوقتو

 هنسح لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (”)و

 ىلإ ةراشإلاو هل ةئالثلا ديلقت نايب ةيشاحلا يف «يذمرتلا

 ١؟ 56 :.. .ةنعتعلاب هلالعإ

 لثم هلف ًاباصم ىّرع نمرر :ثسيدح س

 حيحصت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو ء«فيعض «(هرحأ
 1755 :!ةثالثلا هنع لفغ لصألا يف أطح

 هاحأ يزعي نمؤم نمامرز :ثكيدح ل

 رظنلل (ةحيحصلا» ىلع ةلاحإ ةيشاحلا فو ؛((...ةبيصمت

 ١755 :زيزع هنإف هدانسإ ىلع مالكلا ف

 ةزاتسجلاب عارسإلا يف بيغرتلا) - ٠١
 :(نفدلا ليجعتو

 أطخ حيحصتو ء[ناحيحص] نائيدح هتمحت

Yoo) 



 1775 :يناثلا ثيدحلا يق

 عم يشملا نأ يف [فيعض] دحاو ثيدجو س
 ,هفعضل يذمرتلا راشأ «...بسبخلا نود.اسم ةزانجلا

 1755 :(ببخلا) نعم هتحتو «هيف ةدايز كاردعسار
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 ناسحإو تيملل ءاعدلا يف بيغرتلا)

 :(كلذ ىوس نم بيهرتلاو ءهيلع ءانثلا

 ناثيدحو [ةحيحص] ثيداحأ (۸) هتحت

 ۱۲۹۸ ۱۲٩۷ :كلذ يف [نافيعض]

 مطلو تيملا ىلغ ةخاينلا نم بيهرتلا) د ۷

 :(بيجإ قشو هجولا شو دخلا
 يف بذعي تيملا نأو ءاثسيذح (18) هتنحت

 باذعلا نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو هيلع حين اع هربق
 ٠١١۸ :ةمايقلا موي ين وه روكذملا

 ةفيعض ةياور لوألا ؛[ةفيعض] ثيداحأ (/)و ن

 ىلإ ةراشإلا

 حيحصت كلذكو ؛ثيدحلا اخص مسا يف اط حيحصت

 نعم حرشو .لاسرإلا هتلع نأ تايبو هنستم ل ًاطخ

 1158 :(ةبّوْرلا)

 ةيشابلا فو «ريشب نب نامعنلا ثبيدح يف

 قش :هللاب .رفكلا نم ةئالثر :تيدح

 ۱۲۷:۰ :(بيجلا) نعم هتحتو ((.. .بيحلا

 ءدمحأل يرذنملا هارب سايع.نبا ثنيدح

 ١ أ ١١1١ :هيف سیلو

 ةسحلان ىلع ةكئاللا يلصت الر :ثيدح

 . نأ نايب ةيشاحلا يلو «يرذنملا هدانسإ نّسح :(ةئرُم الو

 ةدايز ركذو !ةثالثلا هنسح كلذ عمو «ةلادعلا لوهجب هيف

 ثيدح نم امنأ نايب ةيشاحلا يقو «يناريسطلل هيف

 ْ ۱۲۷۰ :...رخآ

 ال ةيلهاحلا رمأ نم ٍيمأ يف عبزأر) :ثسيدح

 .نهوكر تي

 :هيف ام نايبو. «((نهوک رتیرر باوصلا
 لار 58 يهنأ يف كيدح

 نأب يحانلا هلاق ام ذر ةيشاحلا فو :م..

YY. 

 ةدايز فتح ىلإ ةراشإلا ة ةيشاحلا ينو «هفعض ىلإ ًاريشم

 e E عامي

 78 ۲۷۲ اللا

 ردقلاو هاو قعنلا كح نا يلمزتلا قيلت

 «زئانحلا ماكحا» ىلع ةلاحإلا' ةيشاحلا يفو.'هنم زئاملنا

 ٠ 1۲۷۲ :رئاجلا ريغو هنم زئاجلا نيب قرفلا ةفرعمل

 هلع تلوع نوط اذ رمزا نبأ فش

 فذح لإ ةراشإلاو «(تلّوع) نعم ةيشاحلا يف. ..ةصفح

 : ١۲۷۲ :ثيدحلا يف نيزرل ةدايز

 اسا نم ةيرب ا لوسر نإ :ثيدح

 1T :هبيرغ حرشو «ةقاشلاو ةقلاحلاو

 ريغ ىلع قارما دادحإ نم بيهرتل) - ۸

 :(ثالث قوف اهجوز
 كلذ يحل لیدر ينط لاح

 YY" :هبيرغ حرش ةيشاحلا ينو

 رغب مينيلا لام لكأ نم بيهرتلا) ن ۹

 3 :(قح
 يق اهضعب ء[ةحيحص] ثيداحأ (4)هتحت

 , ٠۲۷4 :(تأقبوملا) عمو «رئابكلاو «تاقبوملا عبسلا
 يحانلا باقعت الإ ةراسشإلا ةيشاحلا يف س

 نقف :هيف ةدجأ ملو ءاضيأ دمخ هاور هنأب يرذنملل

 :.1 .ادج نافيعسض كبلذ يف نائسيدح و -

 ا : : نقف

 كيفما رادقلا حيحصت ءمزح نب ورمع ثيدح س

 E ثيدحلا لصأ امأو «هدهاوشل هنم

 1719/4 :رظن هدانسإ .

 ءروبقلا 'لاجرلا ةرايز يف بسيغرتلا) - ٠
 :(زئانجلا نيعابتاو اه ءاسنلا ةرايز نم بْيهرتلاو

 زمألا ين ةثالث «[ةجيحص] ثيداحأ (4) هتمت

 تاراوز نل يف عيارلاو ءاهنع يهنلا دعب ًاماع أرمأ اهترايزب

 ٠ :روبقلل ءاشنلا ةرايز يف باوصلا نايب ةيشاحلا ينو .روبقلا
AYYنقف  : 
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 يف اهنم لوألا «[ةفيغض] ثيداحأ ()و
 ححص ؛ايندلا يف دهزت امنإف روبقلا ةرايز ىلع ضشملا

 دهزلا ةلمج نأو «هتلع نايب ةيشاحلا يقو «يرذنملا هدانسإ

 ۱۲۷۵ :ةركنم هيف

 ةرايز نع ءاسنلا يف يف ورمع نبا ثيدح س

 ةيشاحلا يفو «(ىدكلا) نعم هتحتو «هدانسإ نسح «روبقلا
 لهاستل يحانلا دقنو هنيسحت يف يرذنملا لهاست نايب

 ٠۲۷١ :(ىدكلا) نعم يف هزّوحيو يرذنملا

 ريغ تاروزأم نعحرافر) :هيفو «يلع ثيدح

 ثيدح نم ىلعي يبأو «هحام نبال هازع ««تاروجأم

 فيعض وه نم لوألا دانسإ يف نأ نايب ةيشاحلا يلو «سنأ

 يف ةثالثلا طح ىلإ ةراشإلاو. . .ًالوهحم يناثلا فو.

 ٠١۷١ :!نيتياورلا

 نيملاظلا روبقب رورملا نسم بيهرتلا) ١

 ام ضعبو «ممياصأ امع ةلفغلا عم مهعراصمو مهرايدو

 امهيلع ريكنو ركنم لاؤسو هميعنو ربقلا باذع يف ءاج
 :(مالسلا

 :رمسع نبا نع لوألا ءاثيدح )١7( هتبحت

 ۱۲۷۷ :((.. .نيبذعملا ءالؤه ىلع اولحدت الر

 اهنم «قح هنأو هميعنو ربقلا باذع يف لصف

 .ةرخآلا لزانم لوأ ربقلار)ر :ثيدح

۷۸ 

 .قافتا
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 ربقلا باذع يف [ةفعض] ثيداحأ (٣)و

 لوألا رطشلا ثيدح نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو «هميعنو
 ۱۲۷۷ :حيحص بابلا نم

 يف نيأطخ حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيسشاحلا يف

 ٠۲۷۸ :لصألا

 نيزرل ةدايز فذح ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 ءيش يف اهري مل هنأ ىلإ يرذنملا راشأ سماخلا ثيدحلا نم

 1۲۷۸ :...يحانلا لاق اذك و ءيذمرتلا خسن نم

 ظفلب ةريره يبأ ثيدح يف أطخ حيحصت

 ,ةثالثلا اهنع لفغو «(نوعست) باوصلاو (نوعبسس)

 نع جارد ةياور نم ثيدحلا اذه نيسحت ىلإ ةراشإلاو

 هتياور فالخب «ةميقتسم اها يل نيبت امدعب «ةريجح نبا

 1117/4 :مئيهلا نبا نع

 نبا هتافو ءدمحأل هازع ءورمع نبا ثیدح س

 ۱۲۷۹ :.. .نابح

 يف عضو اذإ دبعلا نإرر :سنأ ثيدح س
 ملسمو يراخبلا ةياورب هركذ ثيدحلا (...

 يف ريصقتلا نم يرذنملا ىلع ذوي امو...

 ةياورلل مهوزع يف ةثالثلا أط ىلإ ةراشإلاو هحيرخت
 ١71075 :!مهوأ وأ يرذنملا اهجيرخت لفغأ

 :تلاقو ءمهتتأ ةيدوهي ف ةشلاع ثيدح س

 .ربقلا باذع نم هللا مكذاعأ

A. : 

 هربق

 .دمحأو

 :(فوعشم ريغ) نعمو..

 باذع نم اوذيعتسا» :ليوطلا ءاربلا ثيدح س

 «هبيرغ حرش ةيشاحلا يلو تاياور ةدعب هركذ «((...ربقلا

 :!ةثالثلا اهنع لض «(دتسملا) نم هيف تادايز كاردتساو

YAT — 34° 

 هركذو ثيدحلا اذه ىلع يرذنلا بيقعت

 نع ورمع نب لاهنملا) هيوار 1-00

 ۱۲۸۳ :(ماه هاه) ةملكل هريسفت

 ليوطلا ءاربلا ثيدح يف يقهيبلل 0 عب

 اهدانسإ ي نأ نايب ةيشاحلا يفو «ةفيعض يهو حيحصلا

 و لاك وه ات ةقلاخلا دبع ركتم ةنيدخ افيع یواز

 عم ةلمج هنيسحتب ةثالثلا طيلخت ىلإ ةراشإلاو «ثيدحلا اذه

1YAT حيحصلا!: 

 ۱۲۸۳ :هيرغ حرش ةيشاحلا ف

 ..(ناذاز

 قفح عمسي نآلا هنإ)) :ةريره يبأ كيدح
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 يف أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 ب جتحي امم سيل اذه ةعيف نبا ثيدح نأ نايبو «لصألا

 اديلقت ثيدحلا اذه مهنيسحتب ةثالثلا لهج ىلإ ةراشإلاو

 ۱۲۸۲٤ ١ :...ارجعو

 اذإ تيملا نإرر :ليوطلا ةريره ي ثیدح س

 .مکلاعن
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 ةيشاحلا يف ,(...مهلاعن قفخ عمسي هنإ هربق ف عضو

 يقو هتحتو هيف ءاطخألا ضعب حيحسصت ىلإ ةراشإلا

 ۱۲۸۹ ۱۲۸۵ :هبيرغ حرش ةيشاحلا

 ناكو «(ورمع نبا) مسا يف أطخخ حیحسصت

 ىرخأ قيرطب هتيوقت ىلإ ةراشإلاو «(رمع نبا) لصألا
 2 ۱۲۸٩ :دهاوشو

 ءريقلا ىلع سولجلا نم بيهرتلا) ٠ ۲۲١
 : :(تيملا مظع رسكو

 :ثيدح اهنم ءثيداحأ (ه) هتبحت

 ««...ربقلا بحاص يذوت ال «ربق'' ىلع نم لرنا...)»

 ةيشاحلا ينو «ىرحأ قيرطو «ةعيف نبال يوق عباتم هتيوقت

 ۱۲۸۷ ۱۲۸٦ :ةيفان انه (ال) نأ نايب'

sen 

 هتسحتو «ةمايقلا لاوهأو ثغبلا باتك

 ش :لوصف (5)

 لوصفلا مينقرت: ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلا
 : ۱۲۸۷ :باوبألاك ةلسلستم ًاماقرأ

 :ةعاسلا:مايقو روضلا يف خفنلا يف لضفا ١

 ةيشاحلا فو ء[ةحيحلص] ثيداحأ (4) هتحت

 ءاطعإ ثيح نم باوبألاك هذه لوصفلا انلماع اننأ نايب

 ۱۲۸۷۰ :لشلستلاب لصف لكل مقر

 نع يرذنملا لاق «رماع نب ةبقع ثيدح

 اذه در ةيشاحلا فو ««توروهشم تاقث هتاورر) :هدانسإ

 :!ةثالثلا هنبنح اذه عمو «دحأ هقثوي مل نم هيف نأب
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 ثيدح اهم لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (4)و

 «يرذنملا هداتسإ نسخ ءركنم «ليفارسإ ةفص يف ةشئاع
 ةثالثلا هنسحزو نيفيعض نوار هيف نأ نايب ةيسشاخلا ينو
 ٠۲۸۸ :نايب ةدايز قيلعتلا فو. ءمهريغو ًاضيأ

 ةعاسلا لبق مكينع عنلطتر» :ثكيدح

 اذه درو «هتاور قثوو يرذنملا هدانسإ درج ,(. .ةباحس

 ١788 :!دحأ هقثوي مل' نم هيف نأب ةيشاحلا يف

 «(م...ةسيناثلا ءامسلا يف ناخفاتلا)ر :ثيدح

 «هلاصتا وأ'هلاسرإ يف كشلا ىلع دمحأل هازع «ركنم

 روكذملا كشلا نأب اذه در ةيشاحلا يفو «هداتسإ دوحو

 هلك كلذ غمو ءالوهجب هيف نأ ىلع ةوالع ؛كلذ نم عنمي

 ۱۲۸۹ :!ةثالثلا هنسح

 توغ يلا هبايث يف ثعبي تيملا )و :ثيدح

 ضعبو ((بويأ نب ىجي) هيوارل ةزحوم ةمجرتو «ماهيف

 «حتفلا» ىلإ ةلاحإ ةيشاحلا فو '«ثيدحلا ئعم يف لاوقألا

 سانلا نأ اهيف يلا ثيداحألاو ثيدحلا اذه نيب عمجلل

 ۱۲۸۹ !ةارع نرثعبي

 ' :هزيغو رشحلا يف لصف ۲
 :شابع نبا ٹیدح اهنم ائيدح (15) هتحت

 نايب ةيشاخلا ينو ؛(...ًالرغ ةارع ًةافح هللا اوقالم مكنإر)

 نأو .هنم ةذئاف الا وعل (ةاشم :ةياور ٍفو) اهيف هلوق نأ

 قيقد ريغ (ةياور يف داز) :ةيناثلا ةياورلا قايس يف هلوق

 ديعس يأ! نع اغإو «سابع نبا نبع تسيل افإف
 3 ۱۲۹۰ :...يردخلا

 مأ ثيدح لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ ( )و

 هداتسإ ححص...ةافح ةارع سانلا رشح يف ةملس

 ةراشإلاو ءًافيعض هيف نأب اذه .در ةيشاحلا فو «يرذنملا

 ' ۳۹۰ هل ةثالثلا نيسحت ىلإ

 نع يترذنملا لاق «ةعمز تنب ةدوس كيدح.#

 :!نابح نيإ ريغ هقثوي مل نم مهنمو «تاقث مهفأ هتاور
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 ةافح سانلا فخ“ رخآ كيدح س

 يو تاور دحأ قيثوت نييلت ىلإ يرذنملا راشأ...ةارع

 ثيدحلا ةثالثلا نسح و. ..سلدم فيعض هنأ نايب ةيشاحلا

 1۹1 :!!... يناثلا هرطشل دهاش الو ؛هدهاوشل

 ىلع سانلا رشح «يف ةريره يبأ ثيدح

 هيف نأ نايب ةيشاحلا و «يذمرتلا هنسح «فانصأ ةثالث

 ۱۲۹۲ :!!هدهاوشب لهب ةئالعلا هنسحو ًالرهجو ًافيعض
 ةثالث ىلع سانلا رشح يف رف يأ كيدح.
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 ةنأو: ءاضيأ مكاحلل هوزع يف يرذنملا ريصقت نايب . ..جاوفأ

 14۲ :...رکنم هنأب يهذلا هدرو «هححص

 ثالث ىلع سانلا رشحير :ثيدح

 ةدايز فذح ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو «(...قئارط

 الو نيخيشلا دنع اهل لصأ ال امنأل هنم (ةمايقلا موي

 اهنأ نايبو «يئاسنلا الإ ثيدحلا جرخأ نم امهريغ دنع

 :!ةلهجلا ىلع هلك كلذ يفخو «نيغملل ةدسفمو «ةذاش
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 نم سمشلا وندت)) :رماع نب ةيقع ثيدح

 ضعب حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ««...ضرألا
 ةعبط يف يه امك تيقبو «ئعملل ةدسفم هيف ءاطحألا

 ۱۲۹٤ 1755 :ةثالعلا

 دشأ...ًائيش مدآ نبا قلي مرر :ثسيدح

 يفو ؛هداتسإ يرذنملا دوج ؛...توملا نم هيلع
 ١1914 :!ةثالثلا هنسحو .ًالوهجم هيف نأب كلذ در ةيشاحلا

 ««...ةمايقلا موي ران اهلك ضرألا) :ثيدح

  ةدايز كاردتسا نايب ةيشاحلا يفو «يرذنملا هدانسإ دوج

 ةراشإلاو «عطقنم داتسإلا نأ نايبو س ةمحقم اهلعلو

 ١7585 :!هنيسحت يف ةثالثلا لهج ىلإ

 ىح قرعلا نم ءرملا دجي ام ةدش يف ناثيدح

 لوألا دانسإ دّوج . ..رانلا ىلإ بهذي نأ هيلع نوهأ نوكي

 «يناثلا مكاحلا ححصو «بارطضا هنتم نو نافعضم هيفو

 ٠۲۹١ ۱۲۹۲ :...هتلع ىلإ فلؤملا راشأو

 هللا عمجي») :ليوطلا دوعسم نبا ثيدح

 فشكي كلذ دنعف» :هلوق هيفو ««...نيرحآلاو نيلوألا

 اهيف قاسلا نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو ««.. .هقاس نع

 نم ىلع حيرص در هيقو «هلالح لح هللا قاس وهاهمتإ

 ۱۲۹۷ س ۱۲۹۶ :...ثيدحلا هب حرص ام ريغب هلوأتي

 ةعبرأ وحن طوقس ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 لفغو .رخآ ناكم يف هيف اتوب عم لصألا نم رطسأ

 ¥14 :!!هنع ةلهجلا

 :ةريغو باسحلا ركذ يف لصف * 

 :ٹیدح اهنم اشا ًایدح (81) هت

 يتاربطلل يرذنملا هازع ««...ههجو ىلع رخي ًالجر نأ ولور

 حرص هنأ نایب ةيشاحلا ينو «(ةيقب) هيوار يف زمغو
 هقعضو «ىلوأ هيلإ وزعلاب ناكف دمحأ دنع ثيدحتلاب

 ٠۲۹۸ :!ةنعنعلا ةلعب ةثالثلا

 ««...ههجو ىلع رح ًالجر نأ ولور :ثيدح

 1758 :عفرلا ةلمج هدنع سیلو دمحأل هازع

 جرخير) :لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (١٠)و

 :هلوقب هرّدص ««...نيواود ةثالث ةمايقلا موي مدآ نسال

 نايب ةيشاحلا ينو «عوضوم وهف هب ىلوألا وهو (يورو)

 ٠۲۹۹ :...ًافعضم رخآو ًايهاو ايار هيف نأ

 لحرلا نإ...) :هيفو رمع نبا ثيدح ل

 هيف وار ٌركذ ةيشاحلا يف «((...لمعب ةمايقلا موي ءيحيل

 ۱۲۹۹ :فيعض

 بنذ ال ًادبع ةمايقلا موي هللا ثعبير) :ثيدح

 ۱۲۹۹ :عوضوم «(...هل

 نم ًادبع هلل نإ)») :هيفو «ليوطلا رباح ثيدح

 ١8.0.0 ۱۲۳۹۹ :((...ةنس ةئم سم هللا َدَبَع هدابع

 يهذلا ڏر ركذ ةيشاحلا يفو «مكاحلا هححص

 تامل يحانلا مث

 ةمحرب الإ دحأ ةنحلا لخدي نلرر :ثيدح س

 دعبأ هنأ نايبو «(يقوعلا ةيطع) هيفو دمحأل هازع ««هللا

 ٠١١٠١ :...هريغو ملسم هاور دقف ةعجنلا

 يل نإ :لي يبنلل لاق ًالجر نأ هيف ثيدح

 هدنس ىوقو «يذمرتلا هبرغتسا ....ئنوبذكي نیکو لم
 نم تادايز كاردتسا ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو .يرذتملا

 ۱۳۰۱ :(دنسملارر

 موي ملاظلا ءيجرر :ةسمامأ يبأ ثيدح

 ٠١١۲ :((.. .ةمايقلا

 يفو ؛مهقيثوت يف للتخم ممن هتاور يف لاق

 لهج ىلإ ةراشإلاو...قيقد ريغ هنأب اذه دقن ةيسشاحلا

 ٠١١۲ :!دهاوشلاب هنيسحت يف ةثالثلا

{ooo 



 ةيؤر يل نوراضت له» : :ةريرهآ يأ كيدح

 فو «(عبرت)و (سأرت) ئعم هتحتو .((...سمشلا

 ءاهفذح تادايزو ءاطحأ حيحصت ىلإ ةراشإلا ةسيشاحلا' :

 :!اطخ مقرب ملسمل ةوزعو ءئيش اوححصي مل ةث ةثالثلا نأو,
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 يف نورامت لهر) :ليوطلا ةريره يآ ثيدح س

 .ردبلا ةليل رمقلا

 هيف طقف يراخبلل ةوزع نأ نايب ةيشاحلا ف ح

 اهيا ريس عرب جاع تعا

 يو ءاموحن يردخلا دعس يبأ ثيدح

 ١704 :هيلرغ حرش هتحتو ۰

Took. 

 .Ir :هبيرغ حرش ةيشاحلا

 يفو ؛ثيدحلا بيرغل فلولا حرش هتحت ل

 تاياور لحادت ىلغ لدي ام ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 يراخبلل ثيدحلا مهورعب ةئالثلا لهج نايبو «يراخبسلا

 ۱۳۰۷ :!ثيدحلا اذه ريغ انه يهو «(يسفتلا») ق

 يلو 2 ..كحضأ مم نوردت لهر) :ثيدح

 يف اه لصأ ال ةدابيز فذح ىلإ ةراشإلا ةيسشاحلا

 188.7 :!ةلهجللا اهنع لفغ. . .ملسم
 يف ؛ةاهرابعأ ثدحت ذيمويإل نعم يف ثيدح

 1 : ..ًأ يير فا يرذنملا رصقت نابي ةيشاحلأ

 هباتک ىطعيف مهدخأ یعدیر) :ثیدح

 هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو .يذمرتلا هنسح «(...هنييمبب
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 ۱۳۰۸ :...الوهجم '

 :طارصلاو نازيملاو ضوحلا يف لصف ٤

 هيف نأ ناونعلا اذه, ىلع قيلعت ةيشاحلا يف

 ١7٠08 :ضوحلا دعب طارصلا نأ ىلع ةلالذ

 :ثيدح ء[ةفيعض] ثيداحأ (۷) هتحمل

 نم زمغو هتاور قثو «...اذك ىلإ اذك نم ينضوح» .

 ةلمج هتدايز هتمو طلتحا هنأ نایب ةيشاحلا فو مهدحأ

 ةراشإلاو ؛حيحصلا نم هلاثمأ يل تسيل ثيدحلا اذه ىلع

 ٠١١۸ :!دهاوشلاب هنيسحتب مهطلحو ةثالثلا لهج ىلإ

 ثيداحأ اهنم ء[ةحيحص] ًاثيدح (9١1)و س

 ةياورب هركذ.ءنابؤوث ثيدح اهنم هضوهلا فنصو يف'

 .هريغ. ةياوربو ءملسم

1۳۰۹ 

 ۱۳۰۸ !هبیرغ حرش هتحتو..

 (ندع) نيب امك يضوحر» :ةمامأ يأ ثيدج ن

 «رطس وحن هرحآ يف ةدايز كاردتساو ؛...(نامع)و

 أ ۱۳١۹ :هييرغ حرش هتحتو !ةثالثلا اهنع لفغ

 نعم هتجتو يملشلا دبع نب ةبتع ثيدح اس

 :هل يرذنملا حرش ىلع قيلعت ةيشاحلا يلو «(عاركلا)
A.D 

 اذإ ضوخلا ىلع مئاق انأ انيبرر :ثيدح

 ۱۳۱۲ 1121١ :!ملسمو يراخبلل هازع «((...ةرمز

 يراحتبلل ظفللا اذه نأ نايب ةيسشاحلا ف

 لبصألا يف هدعب يذلا كاذ ملسنم ظفل امنإو ءعلسم نود

 نم هدانسإ فو ةةركنم ةظفل هيف نأ نايبو جيحص وهو
 ١717 :...مهي رخآو ءأطخلا ريثك وه

 ىلع يئبلطت ام لوأرر ؛هيفو. . .سنأ كيدح
 ش 3 ١11 :((.. .طارصلا

 ؛ٌبتحاض فیعضت ىلإ ةيسشاحلا يف ةراسشإلا

 :غلاب لهجي ثيدحلا اذه هل هللا رفغ - (لصروتلا»

1 2 

 م...ةمايقلا موي نازيملا عضوير) :ثيدحو س

 ةيشاحلا يقو «ملبسم طرش ىلع هححصو مكاحلل هازع

 .رظن هيفو «يهذلا هقفاو هنأ ىلإ ةراشإلا

 , ٠۳١۳ :هيلع رورملاو طارصلا يف ثيداخأ

TAT Sa 

 رب ىقيي ال .لوعدلا دورولاوب :رباج ثيدح

 نيسحت :لقنو .دمحأ ةاور يرذنملا قثو «...رحاف الو
 : ةيشاخلا فو ؛يقهيبلا

 لصألا ي تناك ءاطحأ حيحصت ىلإ ةراشإلاو ءًالوهجب

 110 1::!!هوئسح مم ىلع ةوالع ةثالثلا اهرقأ

 مكاحلا هححص «هحاور نب هللا دبع رسنأ

 ا اذه يف يرذنلا زمغو «نيخيشلا طرش ىلع

 1 ٠١١١ :...مطقنم هنأ ىلإ ًاريشم

 هيف نإف ءةلهاست نم اذه نأ نايب
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 فرح لثم منهج ىلع طارصلار) :كيدح

 ةيشاحلا فو ءافوقومو ًالسرم يقهيبلل هازع «((...فيسلا

 نايبو «(بعشلا» نم عوبطملا مسقلا ين سيل هنأ نايب

 عومجك.ةحيحص هنم ةلمج ىلإ ةراشإلاو. . .ةثالثلا سيلدت

 ٠١١١ :قرطلا

 هيلع ميهاربإ ءاقل يف ةريره يبأ دخ ادع

 لحد نأ هللا نم هبلطو «ةمايقلا موي رزآ هيبأل مالسلا

 :!رانلا يامي کسو :هيلع ناف ةا اے
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 :اهريغو ةعافشلا يف لصف  ه

 تیرا :ٹیدح اهنم ءاقيدح (19) هتيم ح

 يف يرذدملا ريصقت نايبو «(«(...يدعب نم مآ ىقلي ام

 .يقهيبلل هوزع
 :هيفو. ..يعجشألا كلام نب فوع ثيدح

 ةيشاحلا ينو ««(...ةنحلا ىمأ يثلث لحدي نأ نيب نري

 نم ظوفحملاو ءركنم (ثلث) وأ (يثلث) ظفل نأ ىلإ ةراشإلا
 :!ةئالثلا نوقلعملا كلذ لهح و ...(يمأ فصن) قرط

1۳۱۷-۹ 
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 يبأ ثيدح لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (۷)و س
 يف كبر كيلإ در اذام اهللا لوْسر اي :ةريره

 تناك اأو «(مهفاصقنا) ئعم ةيشاحلا يف .. .ةعافشلا

 ۱١١۸ :...لصألا يق طخ

 يضر ركب يبأ نع ليوطلا ةعافشلا ثيدح

 نم نئاك وه ام مويلا يلع ضرُع ؛معن)) :هيفو هنع هللا

 ًاعيمج سانلا عمج هركذ هيفو «(...ةرخآلاو ايندلا رمأ
 قرعلاو مالسلا هيلع مدآ ىلإ اوقلطنا يح دحاو ديعصب

 مهبقاعتو .ممير ىلإ ةعافشلا هنم اوبلطو مهمحلي داكي

 ينلا اوتأي يح ىسيع مث ىسوم مث ميهاربإ مث حون ىلع

 ۱۳۱۹ 1١114 :ثيدحلا .. لو

 :(جامسإلا)و (عبضلا) نعم ةيشاحلا ينو

1۳1۹ 

 يل ةراشإلاو «(ةباصعلا) عمل يرذنملا حرش

 نع يور ثيدحلا نأ نم يرذنملا هركذ ام ىلإ ةيشاحلا

 نأ نايبو «(دوعسم وبأ) مهتسم ةباحصلا نم ةدع

 مهريغو «ةثالثلا اذه نع لفغو «(دوعسم نبا) باوصلا
 1115 :!نيقلعملا نم

 :.. ًارينم ةمايقلا موي يبن لكل نإرر :ثيدح

~ı1۳۲۰  

 «فيعض وارب هلالعإ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 3 :.. .رخآ يف ثيدح لوحدو «نكملا يف ةراكنو

 «(...مدآ دلو ديس انأ) :ديعس ییا ثيدح

 ايف هيف ذأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو «يذمرتلا هنسح

 يهو دهاش احل هنم تارقف ىلإ ةراشإلاو «هظفح لبق نم
 ىلإ ةراشإلاو ءهل دهاش ال اممف ىقب امو ؛«حيحصلا» يف

 هلمحع. ثيدحلاو !ةلمج دهاوشلاب هنيسحتب ةثالثلا طلخا

 ٠۳۲۰ :!اودلقو !ةلهجلا قرفي ملو ؛هريغل حيحص

 سانلا ديس.انأ)» :ليوطلا ةريره يبأ ثيدح

 يو «ملسمو يراخبلل هازع ثيدحلا .«...ةمايقلا موي

 ةياور امني يراخبلل نيتياور نم قفلم هنأ نايب ةيشاحلا

 ۱۳۲۱ :!!ةمات ملسم

 عفشي)) :(يشاقرلا ديزي) ريكانم نم ثيدح
 ٠١۲۲ :((...ةمايقلا موي مدآ ىلاعتو كرابت هللا

 «(...رون نم ربانم ءايبنألل عضوي)) :ثيدح س

 يير ءفعضلا ديدش سيل هدانسإ نأ ىلإ يرذنملا راشأ

 ٠۳۲۳ :!كرث نم هيف نأ نایب ةيشاحلا

 نسح «((...ّيمأل عفشأ لازأ امر) :ثيدح س

 :فرعي ال رخآو ًافيعض هيف نأ نايب ةيشاحلا يفو «هدانسإ

 لشن

 لحدي وأ ةعافشلا نيب تريسمنر) :ثيدح س

 ةيشاحلا قو .يرذنملا .هدانسإ دوج ؛((...ةنحملا ييمأ فصن

 ٠۳۲۲ :ًابارطضاو ةلاهج هدانسإ ین نأ نایب
 اينالان

 باب هتحتو «رانلاو ةنجلا ةفص باتسك

 :يق دحاو
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 نم ةذاعتسالاو ةنجللا لاؤس يف بسيغرتلا) -
 3 :(راغلا

 ةفص باتكرر لعج ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف

 باتكررو (نانلا ةفض باتكر) :نيمسق «رانلاو ةنسجلا

 171 4 :((ةنجلا ةفص

 :ةبيبح مأ ثيدح اهنم «ثيداحأ (ه) هتسنحت

 .ةبورضم لاحآل هللا تلأس [دق]»

 ېلسم يف هل لصأ ال ثيدحلا دنس يف اطح حيحصت

 ةلهجلا هلك كلذ نغ لفغو .هنم تادايز كاردتساو

 نايب ةيشاحلا قو

 PY 4 :!ةثالعلا

 عبس رانلا نم بع راجتسا امإ) :تيدح

 يراخبلا طرش ىلعر) :هدانسإ يف لاق ؛...تارم

 عمج هقفاو هنأو «كلذك هنأ نايب ةيشاحلا نو ««ملسمو

 :ةئالثلا مهنمو هقْكض نم ٍمْهَو ىلإ ةراشإلاو «ظافحلا نم

Y4أ  
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 :يف دحاو باب هتحتو «رانلا ةفص باتك ل ۷

 ةنمب اهنم هللا انذاعأ رانلا نم بيهرتلا) س

 :([ًالصف ١١ ىلع لمتشيو] همركو
 ةيشاحلا ينو ء[ةحيحتص] ثيداحأ.(١٠) هتحت

 :نيمسق ((ںانلاو ةن ةفص باتكر) لعج ىلإ .ةراشإلا

 ٠١۲١ :((ةنججلا ةفص باتكررو (رانلا ةفص باتكرر

 ل يللا ءاعد رثكأ

 ةراشإلا ةيشاحلا قو ؛4...هنسح ايندلا ف انتآ ادبر

 :...عضاوم يف يراخبلا دنع ءاعدلا علطم فالتعا ىلإ

 لل

 ناکرر :سنأ ثيدخح

 لثمك «يمأ لثمو يلثم اهمنإر)ر :ثيدح ب

 «ملسمل ىرخأ ةياوز ركذو ««..ًاران دقوتسا لسحر

 ةفيحصر) نم ةدايزإ كاردتساو ءاهيف أطح حيحصتو

 كلذ نع لفغو .«لتسملا) نمو اهنم اهيف ةدايزلاو «((مام '
 !ةثالثلا لك

 ؛:[ةفيعض] ثيداحأ (4)و

١ NEI: 

 هلا مکیضرز اميف اوبرا ..ر) :سنا ثیدح

 ١775 :هدانسإ هرضخي م ۰

 ةدانسإ يف نأ نايسبو هيرسخت ةيساحلا يب

 ۱۳۲۷ :...لوهجم

 يق مار ماوقأ يف :ليوطلا ةريره يآ ثيدح
 5 : 1۳۲۷ اللي هجارعم ةثداح

 :ركنم ثيدحلا نآو «هتلع نايب:ةيشاحلا يف
 1 : نقف

 ««رانلاو ةنحبا :نيتميظعلا اوسنت ال)) :ثيدح س

 هونسح ةثالثلا نأو ًالرهج ًايؤاز هيف نأ نايب ةيشاحلا يق

 1 ۱۳۲۸ :!هدهاوشب

 . .راثلل ليربج :فصو يف رمع ثيدح
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 نيتدايز كاردتسا لإ ةيشاحلا يف ةراشإلا

 ٠۳۲۸ :لصألا نم اتطقس

 نيعبسس نم ءزج هذه مكران نإرر :ثكيدح س

 مكاحلا خيحصت لقنو «هتلع ىلإ يرذنملا راشأ «((..

 لهج ىلإ ةراشإلاو هل يبهذلا بقعت نايب ةيشاحلا يفو «هل

 ١14 :!ًافرهيوار مسا مهلقن يف ةثالثلا

 ١ :كلذ ريغو اهرح ةدش يف لصف س '
 ' كيدحلا اهنم ء[ةحيحص] ثيداجأ (۳) هتح

 ا .ًاءزج نيعبس نم ءزج .. .هذه مكر ائر :لوألا

 :...مهضعبل ظفللاو ةعبرأل

 ذاش ثْيدح لوألا [ةفيعضإ ثيداحأ ("ؤ

 هازع 6

 ةيشاحلا ياو «منهج نم ءزج ةئم نم ءزج رانلا هذه نأ يف
 : 1١ :((نيعبس)) ظفلي ظوفحملا نأ نايب

 هتحتو ...((٨ .منهج نم ابرغ نأ ولر :ثيدحج

 نقف

 يذلا نيسحتلل ةلامتحا در ةيشاحلا يلو «(برغلا) ئعم ٠

 ا 1١1 ۱۳۳۰ :يرذنملا هركذ

 :اهررشو اهداوسو اهتملظ يف لصف د ١
 ش ىلع دقوأ» :لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (؛)و

 :ةيشاحلا يف امك فيعض وار هيف ««(...ةنس فلأ رانلا

 هه ١
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 يأ نع [حيحص] دحاو ثيدح هتحت

 هايإ يرذلملا وزع يف ام نايب ةيشاحلا يو «ةربيره

 ٠٠۳۲۱ :«يقهيبلا بعشرر ل

 هلوق ف دوعسم نبا ىلع فوقوم ثسيدح

 , ۱۳۳۲ :ةرصقلاك ررشب يمرت اهإإ# :ىلاعت

 مسا طبض ةيشاحلا يتو «يرذنملا هدانسإ ىوق
 ٠۳١۳۲ :برقأ فيعضتلا ىلإ هنأ نايبو ؛(جيدُح) هيوار

 :اهابجو اهتيدوأ يف لصف ۳

 ثيداحأ )٠١( لصفلا اذه تحت لصألا يف

 يناثلاو لوألا «ةفيعض اهلك يهو  انميقرتب

 :امهيقيرط ركذب امهفعض ىلإ يرذنملا راشأ ناثيدح

 نع ةعيط نبا وأ «...جارد نع ثراحلا نب ورمع

 ۱۳۳۲ :...جارد

 انلعجوإل :ىلاعت هلوق ف فوقوم ثيدح

 هفعض ًايوار هيف نأ نايب ةيشاحلا ينو قيوم مهتيب

 117707 :...روهمجلا

 ««(نزحلا بح نم هللاب اوذوعت)) :ثكيدح

 هيف نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو ؛يرذنملا هدانسإ نسح
 ٠۳۳۳ :(ةفيعضلا» يف امفايب نيتلع

 :هل لاقي ًايداو منهج يف نإ) !عوطقم رلأ

 ًالوهجب هيف نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف «(...(ىوه)

 ۱۳۲۳۲١ 1. .ًاروقسمو

 فلأ نيعبس رانلا يف نإ) عوطقم رثأ

 نع شايع نب ليعامسإ ةياور نم ؛فيعض «(...داو

 ةيشاحلا يفو «هقيرط نم ىرحأ ةياور ركذو «نييندملا
 راشأ !ركنم اذه هئيدحو ءافيعض ًايوار هيف نأ نايب

 ١7174 !ةزجوم ةمجرتب هيلإ يرذنملا

 :اهرعق دعب يف لصف س ٤

 ةياور لوألا ء[ةفيعض]إ ثيداحأ )٣( هتحت

 يف «حيحصلار يف يذلا ةريره يأ ثيدحل ادح ةفيعض

 ٠۳۳١ :كورتم اهدانسإ

 رشع تنزو ةرخص نأ ولر) :يناتلا

 «فوقوملا حجرو «اقوقومو ًاعوفرم هازع ((...تافلخ

 نعم هتحتو .حصي ال امهيلك نأ نايب ةيشاحلا يفو

 ام :(تافلخلاو

 ثيدح اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ (4)و
 غلبي نأ ىلإ منهح ريفش نيبام نإ...رر :ذاعم

 لنسرم :(تافلخ) نعم هتحتو «((.. .اهرعق

 :مكيهلا يبأ نع جارد قيرط نم ثيدح

 :!مكاحلا هححصو ؛(...ردح ةعبرأ رانلا قدارُسل»

۳1 

 :كلذ ريغو اهلسالس يف لصف  ه
 نأ ولرر :لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (ه) هتحت

 هازع «(...ءامسلا نم تلسرأ...هذه لثم ةصاصر

 يو «هنسحو يذمرتلا مهنمو جارد قيرط نم ةثالثل
 ٠١۳١ !هنم ةدايز كارذتسا ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 «(...ءادوس ةباحس هللا ءىشني)) :ثيدح

 نايب ةيشاحلا يفو «فوقوملا حجرو ءافوقوم يور هنأ راشأ
 ١75 :...حصي ال امهيلك نأ

 ديدح نم تيقن وسلر) :كيدح ل

 ءامه مكاحلا حيحصت لقنو «نيتياورب هركذ «((.. .منهج
 ثيدح نم ام نايب ةيشاحلا قو «(عمقملا) نعم هتحتو

 ۱۳۳١ :جارد

 ارانل ةيآ عمس امل قعُص باش يف كيدح

 نم ةاورلا يف ؛وارب يرذنملا هلعأ ,4ةراجحلاو رانلا اهدوقو

 ۱۳۳۷ :...هنم لالعإلاب ىلوأ وه

 :راتلا ةراحح يف [حيحص] دحاو ثيدح و

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو ««...تيربك نم ةراجح يه»)

 ««نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :هلوقو مكاحلل هورع نأ

 ظفل وه روكذملا ظفللا نأو «هوحن رخآ ظفللوهامنإ

 يه اهلسالس يف ثيداحألا نأ ىلإ ةراشإلاو...يربطلا

 ظفللا نم ةثالثلا فقوم نايبو ««فيعضلار) ةصح نم

 ۱۳۳۷ :!حيحصتلاو

100۹ 
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 نيب نيضرألا ٺإرر :ليرطلا ورمع نبا ثیدح

 يرذنملا راشأ «(.4 .ةنس ةفم سمح ةريسم...ضرأ لك

 هتحتو .هل مكاحلا حيحصت لغنو ءركنم هنأو هتلع ىلإ

 يف مكاحلل يبهذلا بقعت ةيشاحلا يفو «هبيرغ حرش

 ۱۳۳۸ ۱۳۳۷ !هحيحصت-

 :اهراقعو امايح ركذ يف لصف ٦

 اهنم لوألا «[ةحيحص

 جارد ةياور نم «ثراحلا نب هللا دبع يباحصلا ثيدح

 ]| ثيداحأ مر تحت

 ا ۱۳۳۸ :هتوبث ديبأت ةيشاحلا يفو «هنع

 هازع «فوقوملا ةرجش نب ديزي ثيدح ل

 نايبو !يقهيبلاو مكاحلا هاور دقو !طقف ايندلا بأ نسبال

 ما ىلع مهمادقإو ةثالثلا لسهج

 ۳۸ ١

 رف لهأ بارش يف لصف ۷
 نأ يف لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (ه).هتمحت

 هيفو «مكاحلا هداتْشإ ححص «تسيرلا رسكعك (لمهملا)

 : ۱۳۳۹ :!جارد

 ميمحلا نإرر :لوألا ء[ناحيحص] ناثيدحو

 .مهسوؤر ىلع بصُيل

 هتحتو ؛ةريختح نبا نع حمسلا يبأ ةياور نم هنأل نسح

 هوزع هتاف هنأ ىلإ ةراشإلاو «(ميمحلا) ل ةفلتخم ناعم

 ...مكاحلل

 هنأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ««:.

 1 رم

 5 :ىلاعت هلوق يف [فيعضلا] يناثلا
 مكاحلا هححصو يذمرتلا هفعض (هعرجتي ديدص ءام

 ةيشاحلا فو «(ميمخلا) نعم هتحتو «ملسم طرش ىلع
 ةاورلا دحأ مسا ي مكاحلا دنع عقو فيحصت ىلإ ةراشإلا

 ١585 :!لوهحب وار وه امإو ؛ةباحصلا نم هلعج '

 قل ؛«...قاسغ نم اولد نأ ولر :تيدح

 نعم هتحتو مكاحلا هححض «مكيطا يبأ نع جازد هدانسإ

 ۹ :ةفلتنعأ ناعم نم هيف لیق ام ركذو (قاسغلا)

١ Tt 

 :زاتلا لها ماعط يف لصف - ۸

 اهلك يهو «ةثالث لصفلا ذه ثيداحأ

 موقزلا نسم نم ةرلطق نأ ولر) :اهنم لوألا «ةفيعض

 هحیحصٹ لقنر مكاحلل مث ةثالثل هازع ۰ ترس

 ةيشاحلا قف ءافوقوم يور هنأ ركذو «يذمرتلا حيحصتر
 عضرلا ي و ءافيعض فوقوملا دانسإ ين نأ ىلإ ةراشإلا

 ١١41 :اسيلدت

 ...عولا راتلا لهأ ىلع ىقلي») :ثيدح

14۱ 

 ئمرادلا لوقل ey ركذو «هجيرخت هتحتن س

 ةيشاخلا قو «عفزلا ال فقولا ثيدحلا يف ححارسلا نأ يف

 :TEY :!لاح يأ ىلع حصي ال هنأ نايب

 ٩ - :اهيف مهحبقو رانلا لهأ مظع يف لصف .

 :اهنم لألا ء[ةحيحص] ثيداحأ )٤( هتحت

 «.. .مايأ 'ةثالث ةريسم [رانلا ين] رفاكلا يبكنم نيب ام»

 :يرذنملا:لوق نأ نايب ةيشاحلا يلو «(بكنملا) نئعمو
 :هلرقلاهحو ال «...ملسمو هل ظفللاو يراخبلا هاورر

 e ۱۳٤۲ :ئمل ظفللاورر

 «..:(دحأ) لثم رفاكلا سرضر) :تسيدح

 هيف هلوق نأو «هيف أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو

 :!ةلهجلا 'هلبق امعو اذه نع لفغو. ءذاش «ثالث ةريسمر)

 ا نقب

 8 نبا ةياور.يف طقس كاردتسبسا س

 “١41 :!!ةئالثلا ىلعو هيلع قلعملا ىلع

 تار :اهنم يناثلا «[ةفيعض] ثسيذداحأ (۸)و
 يف أطخ حيحصت «(...خسرفلا هناسل بحشيل رفاكلا

 ةراشإلاو «ةثالثلا ةعبطو لصألا يف عقو هّيباحص مسا

 00 ١4 :هتلع ىلإ

 ««..-زانلا يف ارانلا لهأ مظعيرر :ثيدح ب

 يعض هنأ نايب ةيشاحلا فو هيرذتملا هداتسإ ىوق

 ١ .نئملا ركنم دادسإلا

 ناد

 :!دهاوشلاب ةئالثلا هنسح اذه عمو..

 هباتک ' یطعیف مهدحأ ىعدير) كي ذيع تل



 نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو «يذمرتلا هنسح ««(. . . هنيميب

 ١7145 :...نيعلا لوهج ًايوار هيف

 ةريسم رانلا يف رفاكلا دعقمرر :تيدح س

 ةلق نم هنأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا فو «(...مايأ ةثالث

 ثيدحب ثيدحلا اذهل ىلعي يبأ ىلع قلعملا داهشتسا هقفلا

 يبأو دمحأل هازع يرذنملا نأ نايبو !هذانسإ فعض رحآ

 اذه نأو ءةعيف نبا ةياور نم مهلك ؛مكاحلاو ىلعي

 ٠١٤٤ :أطخ ميمغتلا

 «نرحلاك اهيف مهر يعم يف ثيدح
 جارد ةياور نم هنأ نايب ةيشاحلا يفو «مكاحلا هححص...

 1148 ل ١744 :مئيطلا يبأ نع

 نم إو. ..)) :هيفو شيقأ نب ثراحلا ثيدح

 دوح «(اهايارز دحأ نوكي يح رانلل مظعي نم ٍنيمأ
 يق «ملسم طرش ىلع مكاحلا هححصو يرذنملا هدانسإ

 مدقت لوألا هرطش نأ نايبو هتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 ۱۲٤١ :حيحص [رهو]
 منهج يف هذخفإ) :هيفو «ةريره بأ ثيدح

 هيف ةدايز كاردتسا ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف «((...دحأ لثم

 ا :...هتلع نايبو «نیأطحخ حيحصتو

 ركذو «باذعلا يف مقوافت يف لصف - ٠

 :ًاباذع ممنوهأ

 ثيدح اهنم ء[ةحيحص] ثيداحأ (3) هتحت

 نم نيلعنب لعتنم لجر ًاياذع رانلا لهأ نوهأ نأ يف

 ىلع تيفح «دنسملارر نم هيف ةدايز كاردتساو...ران

 ١146 :!ةئالعلا

 «ملسل ىرخأ قيرط يف هنأ نايب ةيشاحلا يف د

 ١1745 :بلاط يبأ همع يف كلذ لاق ي هنأ

 نوهأ يف لوألا .[ةفيعضإ ثيداحأ (۷)و

 يفو «هدانسإ ححصو «رازبلل هازع ءاباذع رانلا ىلهأ

 ١7451 :...محقم هلعل رازبلل هوزع نأ نایب ةيشاحلا

 ىلإ راتلا هذخأت نم مهنمرر :ثيدح

 هنم ةلج فذح ىلإ ةيشاحلا يف ةراشإلاو «((.. .هيبعك

 اهنع لفغو...ةياورلا هذه يف ملسم فاهم ل صأ ال

 1١14 :!ةلهجلا

 اهيلإ قيس امل منهج نإرر :تيدح س

 اهريغلو ءًاعوفرم يقهيبلاو يناربطلل هازسع ««...اهلسهأ

 عوفرملا نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا ينو هحجرو ًافوقوم

 ۱۲٤١ :فيعض وار هيف

 لح ويفألا :ىلاعت هلوق ف فوقوم ثيدح
 ًاعاضو هيف نأ نايب ةيشاحلا يف . (مادقألاو يصاوتلاب

 ١7 419 :ًافيعض

 تحضن املك]ل ريسفت يف فوقوم ثيدح
 نايب ةيشاحلا نو «يقهيبلل هازع ,4...مهانلدب مهدولج

 دنسب ًاعوفرم يور هنأ ىلإ ةراشإلاو ءادج فيعض هنأ

 ۱۳٤١۷ :ىهوأ

 نسحلا نع ًاضيأ يقهيبلل هازع دردناک

 ةثالثلا نأ نايب ةيشاحلا ينو «(ىورو) :لاقو ءيرصبلا

 :!...دحأل وزعم ريغ رثألا راصف (يوُرو) ةولعج
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 لسمأ يستي نأ هللا دارأ اذإرر :تكيدح

 يلو «هنسحو فوقوم دانسإب يقهيبلل هازع ««...رانلا

 ةراشاإلاو «فيعض وار هيفو «عوطقم هنأ نايب ةيشاحلا

 ١748 :.. .ةثالثلا لهحج ىلإ

 :مهقيهشو مهئاكب يف لصف ١
 هللا دبع نع [حيحص] دحاو ثيدح هتحت

 ۱۳١۸ :(.. .ًاكلام نوعدي رانلا لهآ نإر) :ورمع نب

 ثيدح يناثلا ء[ةفيعض] ثيداحأ (”)و

 هركذ ««...نوكييف راتلا لهأ ىلع ءاكبلا للسرير :سنأ

 :...هتلع ىلإ راشأو «ىلعي يبأ ظفلبو «هجام نبا ظفلب

4۹ 

 ثيدح نم مكاحلا ةياورب هركذ ثيدحلا

 نأ نايب ةيشاحلا فو ءهل هحيحصت ركذو «سيق نب هللادبع

 ١745 :...ًافوقوم حص هنأو ءأطلتخم هيف
 معهم

10۹1 



 :يف باب 5 ,ةعحلا ةفص باتك - ۸

 ىلع لمعشيو ءاهميعنو ةنجلا يف بيغرتلا)
 ۰ :(لوصف

 دحاو ثيدحو [حيحص] ذحاو ثيدح هتحت س

 ١ ۱۳۲۸ :ًالصف (۱۸)و [فيعض]

 «(...ةدهاعم ًانسفن لتق نم)) :ثیدح

 اهنسح :ةفيعض ةيأور فذح ىلإ ةراشإلا ةينشاحلا فو

 أ , ۱۳٤۹ :!ةلهجلا

 نم دجوي ةنحلا حسر» :رباج ثيدح
 4 :ًادح فيعض وهو ؛((...ماع فلأ ةريسم

 ريغو ةنجلا لهأ لومخد ةفص يف لصف - ١
 : :كلذ :

 هنأ يلع نع [فيلض] دحاو ثيدح هح ل 0
 ىلإ نيقتملا رشحت مويإل ةيآلا نع كي هللا لوسر لأسم أ

 ًاعوفرم هيظفلب :هركذ ءهلوطب ثيدحلا .. .«ادفو نحرلا

 ۱۴١ ۰! ۱۲۴۹ :فوقوملا ححرو ءافوقومو
 ىلإ ةراشإلاو عوفامملا ةلع نايب ةيشاحلا يف

 ٠٠٠٠١ :(ةفيعضلاور يف :فوقوملا عم هجيرخت

 ةيشاحلا يفو ؛ثيدحلا بيرغل يرذنملا حرش س

 ٠١١۱ :(قلؤللا لدنج)و (هفكسأ) ننعم

 :ثيدح اهنم [ةحيحص] ,ثيداحأ (ة)و ب
 نيب امكل ةةنبللا عيراصم نم نيعارصم نيب ام نإ...

 | .(رجفزو ةكم)
 ٠١١١ :(رجه) ب فيرعتلا

 نبال ثيدحلا هوزغ أطحخ نايب ةيشاحلا قادم

 يف يجانلا لوق.ةيسشاحلا قو ٠

 ١1781١ :(ةلاجعلا» ف امك نايح نبال 'باوصلاو «هجام

 ىلع ةنحلا نولخدي ةرمز لوأ نإرر :ثيدح

 .رمقلا ةروص

 ٠٠١٠۲ :(ةرلألا)

 ادرج ةنحلا ةنجلا لما لحدیر) :ٹیدج

 :(اداعح) نعم 'ةيشاحلا يلو داع اض ادو

 نعم هتحتو «تاياور ةدعب هركذ «..

Fay? 

 الو ًاطقس ترف دحأ نمامرر :كيدح س

 وه امنإ هنأ نايبو «نسح هنأ هدانسإ نع لاق م...ًامره

 , ۱۳١۳ :هریغل نسح

 هيف ةنحلا لهأ أل اميف لصف ١
 نع اهنم,[ةحيحص] ثسيداحأ (6) هت

 مهالعأو «ةلزنم ةنمللا لهأ ىندأ يف ةبعش نب ةريغملا

 ! 2 ۳۵۳ :ملسم نم هيف نيتدايز كاردتساو...ةلم

 ةفيعض ةياور لوألا ؛[ةفيعض] ثيداحأ (۸)و
 نيلجز .رخآرر :(حيحصلا» يف يذلا ديعس يبأ ثيدح يف

 يف هنايبو هتلع ىلإ يرذتملا راشأ ««...رانلإ نم ناجرخي

 ١04 1807 :!هنيسحت يف ةثالثلا لهج ىلإ ةيشاحلا

 هللا عمجي)» :ليؤطلا دوعسم نسبا ثيدح

 , .مولعم موي تاقيل نيرحآلاو نيلرألا
 اهيلع 'هبني ملا «ةريثك ءاطخأ حيحصتو ةماه تادايز

 07 ْ 5 ٤ ٠٠٠١ :!ةلهجلا

 ذحأل :هحيحصتز ثيدحلل يرذنملا جيرفت

 ٠۳٠٠٠١ ٠٠ :!ةثالغلا ةلهجلل ًافالخ يناربطلا دنع هقرط

 لفساب مکر خا الآ :رمع نسبا ٹیدح س
 ۰ ٠۳١١ :(؟ةجرد ةنجلا لهأ

 ؛مطقنم هداتسإ نأب هتلع نايب ةيشاحلا يف

 لاجر: نم وارب: هلالعإ يف ةثالثلا لمح ىلإ ةراشإلاو

 : ۱۳١١۷ 7 ١ :!!نيخيشلا

 ةنحلا لما ندأ نإر :فوقوم ثيدح

 هبذک ًافيعض ابرار هيف نأ نایب ةيشاحلا يو «(..

 كاردتشاو 22

 .ةلرتم

 ۱۳١۷ :مهضعب

 ةندلبا نما لفسا نإر :سنأ ثيدح

 ٠۲١۷ :يرذنلا هتاور قثو 2006

 هدلقو «هعبت يمئثيهلا نأ نايب ةيبشاحلا :يف

 2!...نيكوهجبو ًافيعض هيف نأ

 نينا

 عم ؛هونسحف اودازو ةئالثلا

 : نال

 ةنجلا لبهأ .ندأ يف فوقوم ثيدح ل

 نبا ريغ هقثوي مل .نم هيف نأ نايب ةيسنشاحلا قو. ..ةلوم
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 ۱۳۵۸ :نيل هيف رحخآو «نابح

 لهأ ندأ نإرر ؛ورمع نب هللا دبع كيدح
 يقو ««...مداخ فلأ هيلع ىعسي نسم ةلزم ةنجلا

 :جيرختلا يف ةدايزو «هدانسإ ةحص نايب ةيشاحلا

 نيل

 :اهفرغو ةنملا تاجرد يف لصف سا
 لهأ نإرر :اهنم لوألا ءثيداحأ (ه) هتحت

 نارحآ ناثيدحو «((...مهقوف نم فرغلا نوءارتيل ةنجلا

 ۱۳۵۸ :هوحن

 :...ةحرد ةئم ةنجلا يف نأ يف ناثيدح س
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 الأ :رباج نع [فيعض] دحاو ثيدحو

 هتراشإ لقنو يقهيبلل هازع «((؟ةنحلا فرغ نع مكئدحأ

 نسحلا ةنعنع هيف نأ نايب ةيشاحلا ينو «هفعض ىلإ

 :...يرصبلا ٠١١۹

 اهئابصحو اميارتو ةنجلا ءانب يف لصف  ؛
 :كلذ ريغو

 ءانب نأ يف «[ةحيحص] ثيداحأ (4) هتحت

 «نارفعزلا امبارتو «ةضف نم ةنبلو «بهذ نم ةنبل ةنجلا

 :اهبيرغ حرش اهتحتو «خلإ...توقايلاو ؤلوللا اهؤابصحو

 نشل

 يناثلاو لوألا .ء[ةفيعض] ثيداحأ (ه)و

 يفو «قباس ناكم يف امهيلع قيلعتلا ىضم نائنيدح
 1741 175٠0 :امهنع غي ام (حيحصلا»

 اهتصرع «ءاضيب ةنجلا ضرأر) :ثيدح دس

 ١751 :(ضيرمتلا) ةغيصب هردص «((.. .روفاكلا روخص
 ءافعض ةثالث هدانسإ يف نأ نايب ةيشاحلا يف س

 ١75١ :...دحاو قسن ىلع

 ؛«(...كلسم نم ًاغارم ةنحللا يف نارر :ثيدح

 هفعض نم هيف نأ نايب ةيشاحلا يقو هدانسإ دّوح

 ١51 :!هل ةثالثلا نيسحت ىلإ ةرانشإلاو «...روهمجلا

 هازع «((...؟ةنجلل رمشم له الأرر :ثيدح س

 «ةرصتخم ةياور داتسإ ركذ مث «مهدانسإ ًاركاذ ةعامجل

 ١751 :هيف ركذي مل هتاور دحأ نأ حرصو

 يوارلا وهو «ثيدحلا ةلع نايب ةيشاحلا يف

 ١557 :نيسلدملا ضعب هما طقسأ يذلا

 :كلذ ريغو اهفرغو ةنجلا مايخ يف لصف  ه

 نإر» :اهنم «[ةحيحص] ثيداحأ (4) هعحت

 ءامسلا يف اهوط...ةؤلؤل نم ةميخل ةنسجلا يف نموملل

 اهضرع» .يذمرتلا ةيارر يفو «نيبخيشلل «يّاليم نوتس

 ١41 :امهيف لوقلا ليصفت ةيشاحلا يفو «ماليم نوتس

 نإرر :لوألا [ةفيعسض] ثيداحأ (*)و س

 ةيشاحلا يف ,(...ةمبحخ ةريخ لكلو «ةريخ ملسم لكل

 حرشو «هطبض يف أطحأ نم ىلإ ةراشإلاو «(ةريخ) نعم
 ۱۳۹۲ :هبيرغ

 روحإل نعم يف فوقوملا سابع نبا ثيدح

 ۱۳۹۲ :هتلع نایب ةيشاحلا يفو «(©مايخلا يف تاروصقم
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 يف ةبيط نكاسمو] :ىلاعت هلوق يف ثيدح

 ةيشاحلا يف 1: ةؤلؤل نع ةنجلا يف رصقرر :4ندع تانج

 ةلمسجلا نأو ءلصألا يف أطخ حيحصت ىلإ ةراشإلا

 ١58 :.. .دهاوش اهل هنم ةريألا

 :ةنجحا رامنأ يف لصف  ؟
 ةثالث اهنم م ثيداحأ (5) هتخت

 ...رثوكلا رف ف
 زع هلوق يف لوألا «[ةفيعض] ثيداحأ (٣)و

 نايب ةيشاحلا يف ءفوقوم ؛رثوكلا كانيطعأ انإإ) لحو

 يف حص امل فلاخم وهو ؛كورتم هيف هدانسإ ءأدح ركدم هنأ

 ٠۳١۳ :.. ,ةنجلا رافأ فصو

 ةنحلا ضرأ ةفص يف سابع نبا ثيدح
 ١١514 :...ةنجلا راهنأو

 اذه در ةيشاحلا يفو «يرذنملا هدانسإ نسح س

 ...دحأ هقثوي مل نم هيف نأب نيسحتلا

 رحبو «نإللا رو ءاملل رحب ةنحلا يقرر :ثيدحو

1۹1 



 رحب ءاملا رحر) ::بارصلا نأ ةيشاخلا ينو :(:..لبسعلل
 ١7014 :ةعجنلا دعبأف يقهيبلل هازع ثيدحلا «...نيللا

 هجو ىلع ةحئانم 'ةنجلا راغأ نأ يف ثيدح #

 حص هنأ نايب ةيشاحلا يفو «هفقو يرذنملا حجر «ضرألا

 فوقوملاف ةافانم الو ءرخخآ دنسب ًاعوفرمو «ذنسب ًافوقوم

 ۱۳١١ 1754 :عوفرلا مكح يف

 هازع «(ناتحاضنإل :ىلاعت هلوق يف ثيدح'

 هيف هرب مل ققحإ نأ نايب ةيشاحلا فو «ةبيش يبأ نبال

 مل ناثو كورتم ؤار هيفو .ايندلا يبأ نبا هنع هاور امنإو

 ا 1١7568 :فيعض ثلاثو ,ققحملا هفرعي

 :اهرامثو ةنجلا رجش يف لصف د۷
 ةرحش ةنمللا يف نإر) :اهنم ائيدح (۱۲) هتحت

 1 :((.: .ماع ةثم اهلظ يف بكارلا ريسي

 نبا ثيدح ل وألا [نافيعض] ناغیدحو س

 لقن ««.:.ةنجلا يف ةرحش :دودمملا لظلا») :سابع

 ينو «يذمرتلا نيسحتو «مكاحلاو ةعرخ نبا حيحصت
 نم لهاست ىلإ اةزاشإلاو :فيعض هننأ نايب ةيشاحلا

 ٠١١١ :...رظناهيف مهعم ةعزخ نبا رشح نأو .هححص
151 

 ىعدت ةنجلا يف ةرجش مظع يف ثكيدح س

 :هبيرغ حرش هتحتؤ هيف نيتدايز كاردتساو ؛.(يبوط)
 : ش نضحك

 امهنم يناثلا ازع «ةنحملا ديقانع يف ناتيدح س

 نسح هنأ نايب ةيشاحلا يقو «نسح داتسإب ىلعي يبأل

 ٩۳۹۷ :هريغل

 رامث نم نولكأي ةنحلا لهأ نإرر :ثيدح

 ةدايز كاردتسا ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يقو .(...ةنسجلا

 ديلقتو هدانسإ قييسحت يف يردنلا أطخ ناينبو هيف

 117517 :حيحص دنسب ىرخأ ةياورب هخيرختو هايإ ةلهجلا

 نم اهعوذج ةرحش ةئجلا يف نإرر :ثكيدح س
 مل رحآو ًاكورتم 'هيف نأ نايب ةيشاحلا ينو «(...بهذ

 ۱۳۹۸ :مسي

(eةارع , 

 يو ؛مئيهلا يبأ نع جارد قيرط نم نابح نبال يرذنملا

 ...دهاوشلاب هتيوقت ةيشاحلا

 .ةنس ةئم ةريسم ةرحش)) :ثيدح ل

IPA: 

 يو مهو ل لها لکآ يف لصف +
 :كلذ

 ,ثيدح !اهنم «[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت

 لجر.ةئم ةوق ىطعيل مهدحأ نإ. ..>) :هيفو «مقرأ نب ديز

 .برتشلاو لكألا يف

 !يناربطلل ىرحأ امي اولمشو ءامهنيسحت ىلع ةلهجلا رصتقا

 ' 1754 :!!ةعوضوم يهو ءامهنيب لسصألا يف يه
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 نيتحيحص نيتياورب هركذ ۰۰

 ظفلب ةياور لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (۸)و

 ,يدوهي ف حيحضلا مقرأ نب ديز ثيدح نم عوضوم
 يف «:. :ًابارشو ًاماعط ةنحلا [نأ] يف معزت :ةي يبلا لاس

 عضولاب مهتم باذك وار هيف «هتلع نايب ةيشاحلا

 ”اذهوأ حيحصلا لاذ نيب ةثالثلا طلح ىلإ ةراشإلاو
 اا ٠۳١۹۹ :!!نيسحتلاب امهولمشف عوضوملا

 ام (يوُر) :هلوقب اهرّدص ثيداحأ ةسمح

 00 ٠۳۷١ ١ :اهفعضل
 :يف ريطلا يهتشيل لجرلا نإرر :ثيدحا

 وارو مسي مل ًاخيش ةيف نأ نايب ةيشاحلا يف «((...ةنحلا
 0 ٠۳۷٠١ :ةياورلا هذمب الإ فرغي ال

 نيسحت ركذ «ةنحلا زيط فصو يف ثكيدحأ س
 هيف نأ نايب ةيشاحلا نو نعل اذه ريغل هدانسإ يذمرتلا

 e ۱۳۷۰ :نيفيعض

 a ةا نامر فصو ف ثیدح _

 Y1 :افیعض هيف نأ ناي

 «مجع) اه ل اغآأو «ةنحلا رمت يق ثيدح

 ق يهو «ةتباث مَحَعلا ةلمج نأ نايب ةيشاحلا يتو

 11/1 :(مَحَعلا) نعم حرشو ؛(حيحضلا»

 :مهللحو مهيايث يف لصف 6
 س :لوألا ة[ناحيحص] نائثيدخ هتحت _
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 هازع «((...هبايث ىلبت ال «سأبي الو معني ةنسجلا لعدي

 دمحأل هوزع ىلوألا ناك هنأ نايب ةيسشاحلا يلو ءملسمل

 ٠۳١۷١ :!دحاو مقرب وزعلا يف ةلهجلا ريصقتو ءاضيأ

 لك ىلع...رر :نيعلا روحلا للح يف يناكلا

 هدانسإ ححص .(...اهقاس خم ىرث ةلح نوعبس ةجوز
 ٠١۷۲ 111/1 :ةلهجلا امهدلقو «يمشيملاو يرذنملا

 ىلإ راشأ لوألا ء[ةفيعض] ثسيداحأ (4)و

 يف ءافاولأو ةنحلا بايث يف وهو «(يورو) :هلوقب هفعض

 ١717 :نيفيعض هيف نأ نايب ةيشاحلا

 ةنحلا يف نمؤملا رادرر :ةريره يبأ ثيدح

 يلو ؛(يور) ب هريدصتب هفعض ىلإ راشأ ...ةؤلول
 1۳۷۲ :اكورتم هيف نأ نایب ةيشاحلا

 نم ًابوث نأ ولرر :عطقنم عوطقم ثيدح س
 ۱۳۷۲ :((.. .ةنللا لهأ بايث

 :ةنجلا شارف يف لصف ٠

 :ىلاعت هلوق نعم يف [نافيعض] نائيدح هتحت

 177/7 :امهفعض ىلإ يرذنملا راشأ .(ةعوفرم شرفوألا

 هلوق يف فوقوم [حيحص] دحاو ثيدحو
 ١137/7 :(قربتسإ نم اهنئاطبإل :لجو زع

 :ةنجلا لهأ ءاسن فصو يف لصف ۹

 ندأ نإرر :لوألا «[ًافيعض] ًائيدح )٠١( هتحت

 ٠۱۳۷۳ :رهش ةياور نم .ركنم ؛(...ةلرتم ةنحلا لهأ

 نفت

 ةنحلا لهأ نم لحرلا نإ)) :ركنم رخآ ثيدح

 يقو «هتلع ىلإ يرذنملا راشأ «((...ةفم سمح جوزيل

 ١19/4 :نايب ةدايز ةيشاحلا

 :هيفو سنأ نع لوألا ؛[ناحيحص] ناثيدحو

 يو «(...ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرما تعلطا ولو...

 ءاهفعضل ناربطلا ةياور فذح ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 ١19/4 :!اهنم ةلهجلا فقومو

 هازع .ةريره يبأ نع يناثلا ثيدحلا

 (بزعألا) ةلمج يراخبلا دنع سيلو «ملسمو يراخبلل

 ۱۳۷۲ :هتم

 ءركنم «ءاروحلل ليربج فصو يفو ثيدح _
 بئاجع هدنع :هيف ليق نم :ةياور نم هنأ نايب ةيشاحلا يف

 نسي :ةقث سيل :هيف ليق رحخآو «ريكانملا نم

 مسقلا هتم قاس  ليوطلا ةريره يبأ ثيدح

 ٠۱۳١۷١ ل ۱۳۷١ :ةنجلا لهأ ءاسن تفصو هيف يذلا

 نايبو ءًادح ليوط ثيدح هنأ نایب ةيشاحلا يف

 «...مسي مل ثلاثو ءلوهحمب رخآو فيعض وار هيفف «هللع

 ۳۷1 ؛ليصفت قيلعتلا يو

 تحرخأ ءاروح نأ ول)) :سابع نبا ثيدح

 هنأ نايب ةيشاحلا يقو ءايندلا يبأ نبال هازع ....اهفك

 :...فيعض رخخآو «ريكانملا يوري نم هيفو «هدنع سيل
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 ««...رحب يل تقرب ءاروح نأ ولر :ثيدح

 ركذ ةيشاحلا يفو مسي مل هيف وار ىلإ يرذنملا راشأ

 هدانسإ يف هوا رخ ا كييدحا ل هنأو فتيتك

 1101/5 :فيعض

 تيّلد روحلا نم ادي نأ ولرر :بعك ثيدح

 يف لصألا يف عقو أطح نايب ةيشاحلا يف ««.. .ءامسلا نم

 !(سابع نبا) ىلإ فرحتف ؛(شايع يبأ) هيوار مسا

 ةمجرتو. . .أطخلا اذهل اوهبتني مل ةثالثلا نأ ىلإ ةراشإلاو

 :...هلود نمم ثيدحلا ةلع نأ نايبو «يوارلا اذهل ةزحوم

 اوبال 1۷1

 لَو يبلا اهاوس ف ليوطلا ةملس مأ ثيدح

 رْفُش) نعم ةيشاحلا ينو «نيعلا روحلا تافص يف تايآ نع
 (ريبكلا» نم ةدايز كاردتسا ىلإ ةراشإلاو ؛(ءاروسحلا

 س ۱۳۷۷ :هيف عقو فيرحت حيحصتو .«((طسرألا»و

YA 

 ..ركنمم هنأو «ثيدحلا ةلع نايب ةيشاحلا يف

YA 

 :نيعلا روحلا ءانغ يف لصف _ ۲

 يف نإرر :لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ (7) هتحت
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 ةيشاحلا فو ءركنم ««...نيعلا روحلل ًاعمتمم ةنمللا

 هيف وار ىلإو «هوزع يف يرذنم ا ريصقت لإ ةراشإلا
 1 ۱۳۷۸ :فيعضأ

 34 . .ةنجللا لعخدي دبع نهامر) :ثيدح

 يقارعلا ظفاحلا هيف عقو ضقانتو مهو ركذ ةيشاحلا قو

 نوار هو هل ةثالثلإ نيسحت ىلإ ةراشإلاو «يمئيهلا هيف هفلاح

 ا ۱۳۷۸ :...فيعض

 ا ٹسیداحأ (۳) و

 ثيدحلا.:.هريغو:..ناسحلا تاريخلا نمن...)) :نهئانغ

 نايب ةيشاحلا يقو (حيحصلا ةاور :هتاور يف لاق لوألا

 :j TY — PVA ..ًارظن هيف نأ

 مهوأف ًاقلطم ياربطلل هازع يناثلا ثيدحلاو

 .«طسوألا» يف وه امنيب ««ںیبکلارر يف هنأ
 ۱۳۷۹ :دهاوش هل نأ ىلإ ةراشإلاو «هتاور

 ةنبملا لهأ نم لحار لك ىلإ جّوزير») :ثيدح س
 .فالآ ةعبرأ

 دحأ ةمجرتو..

 ضيرمتلا ةغيصب يرذنملا هردص م.

 هبذك ًاقيعض هيف نأ نايب ةيشاحلا ينو «(يور)
Y۹ i. 

 يفو «ةريره يبأ ىلع فوقوم ثلاثلا ثيدحلا

 ٠۳۷۹ :!ةلهجلا هفعض خيحص هدانسإ نأ نایب ةيشاحلا

 ,:ةجلا قوس يف لصف *١-

 ةا يف نإرر :اهنم لوألا «ثيداحأ (۳) ٠ هتحت

 .ةعمج لك افوتأي ًاقوسل.
 يبأ ثيدح لوألا !ء[نافيعض] ناكيدحو

 ةنجلا لهأ ىقلي قوسلا كلذ يثور» :هيفو ليوطلا ةرسيره
 لوق يف اذكو هفعضل يرذنلا راشأ اف مهضعب

 ٠۳۸۰ :ًافيعض ًايوار هيف نأ نایب ةيشاحلا فو «يذمرتلا

 :مهبكارمو مهروازت يف لصف - 4
 اهيف كل ناك ..

 مهضعب

| 

TAS i 1۹ 

 .رز :هيفو لوألا تنيدحلا

 هدانسإ يف نأ نايب ةيشاحلا ينو «((.. توقاي نم سرسف

 1۴۸۱ :يباحضلا مسا يف أطخلا ىلإ ةراشإلاو «افالجعا

 نم نإرر لوألا [ةفيعض] ثيداحأ (٤)و

 'يرذنملا راشأ ««...نوروارتي مهنأ ةنملا لأ ميعن

 هب هلالعإب واو لم هيف نأ نايب ةيشاحلا فو «هتلعل

 : ۱۳۸۲ :هلاسرإ عم

 قاتشيف ةنحلا ةنحلا لهأ لحد اذإرر :ثيدح س

 :نيفيعض هيف نأ ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يفو ««...ناوحإللا

TAY 

 ىلع نوروازتيل .ةنحلا لهأ.نإر) :ثيدح

 :هتلع نايبو ءهبيرغ حرش ةيشاحلا ينو هتحتو «(...سيعلا

TAY 

 كرابت مهر ةنجلا لهأ ةرايز ايل لصف 6
 1 1 :ىلاعتو

 «ثيداحأ (؛)زلصفلا اذه تحت لصألا يف

 ةنحلا لهأ نكس اذإرر :يلع ثيدح لوألا ءةفيعض اهلكو

 ۱۳۸۳ :هتلع نایب ةيشاحلا يف «((...كلم مهاتأ ةئجلا

 ىلإ نودفي ممنإرر :ةنحلا لهأ دفو يف ثيدح

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف ««...سيم موي لك هئاحبس هللا
 دحأ ةمجرت يل زجوم قيقحتو «هيوار مسا ين أطح حّيحصت

 ْ ١814 :ثيدحلا ركنم فيعض رخآو ؛هتاور

 :ليوطلا. نيسحلا نب يلع نب دمحم ثيدح
 دس 1784 :(1..ىبوط :اه لاقي ةرحش ةنجلا يف نإ

\TAo 

 ۱۳۸۵١ :ةيشاحلا يف هبيرغ حرش

 قايس. ي ةيآلا ف عقو فيرحت نايب ةيشاحلا يف

 نيححصملاو نيقلعملا ىلع تاف «هريغو'لصألا يف ثيدحلا

 ۱۳۸١ :ةثالثلا مهنمو

 ميعت ار ايندلا يبأ نبال هزع ثيدحلا _

 ١7/5 :هبيرغ حرش هتحتو «هعفر ركنتساو

 ناو ءا ورم اًهدانسإ يف نأ ,نايب ةيشاحلا يف

 1785 :...عخوضوم ثيدحلا

 نوطوغتي ال ةنحللا لهأ نإر) :فوقوم ثيدح

 .نوطختمب الو

 ١15 :ادج فيعض هدابسإ نأ نایب

 ةيشاحلا ڼو ناملار نعم هتحنو
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 كرابت ممير ىلإ ةنجلا لهآ رظن يف لصف ٠ ٠١

 :ىلاعتو

 مهر نوري مآ اهيفو «ثيداحأ (ه) هتحت

 افود سيل سمشلاكو ءردبلا ةليل رسمقلا مهتيؤرك

 ۱۲۸۲۷ :...باحس

 :اهنم لوألا ء[ةفيعض] ثيداحأ ()و

 كرابت برلاب اذإف.. مهل سلب يف ةنجلا لسهأ نيب
 هدانسإ يف نأ نايب ةيشاحلا يف «(...فرشأ دق ىلاعتو

 ۱۳۸۷ :عوضوم ثيدحلاو .ثيدحلا ركنم رحآو «ًاباذك

 يلو «ةركنم ىرحأ ةياورب هركذ ثيدحلا

 نيتياورلا نيب ةثالثلا طلح نايبو ءهتلع ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا

 ۱۳۸۸ :!فيعضتلاب امهولمشف

 هيلع ليربح ياتار :ليوطلا سنا ثيدح

 ۱۳۸۸ :(...ءاضيب ةآرم هدي يقو مالسلا

 لزن ةعمجللا موي ناك اذإف.. .رر :هيفو ثيدحلا

 مهر محل ىلحتيف. ..هيسرك ىلع نييلع نم ىلاعتو كرابت

 يذلا انأ :لوقي وهو ههجو ىلإ رظني ىح ىلاعتو كرابت

 .:(مصولا)و (مصفلا) نعم هتحتو ««...يدعو مكتقدص

AAالا —  

 لوحد ركذ دعب هيفو «ليوطلا ةفيذح ثيدح
 هللا فشكيفر» :...راتلا رانلا لهأو ءةنحلا ةا لهأ

 ۱۳۸۹ :(..مه ىلحتيو ءبجحلا كلت ىلاعتو كرابت

 اللا —

 ردصملا يف هقايس نأ نايبو «هجيرخت ةيشاحلا يف

 تادايز كاردتسا ىلإ ةراشإلاو ءانه هنع فلتخي هيلإ وزعملا

 ۱۳۹۰ :ىرخأ فذحو «هيق

 ىلع رطخي ام ىلسعأ نأ يف لصف ۷

 ءةمدقتملا تافصلا نسح نم لقعلا هزوجي وأ لابلا

 :كلذ قوف اهلهأو ةنجلاف

 ثيدحلا اهنم ««[ةحيحص] ثيداحأ (۷) هتحت

 الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأرر :يسدقلا

 ۱۳۹۱ 1(... تعمس نذأ

 ادب ةنحلا يف امم ٌرفظ لقي ام نأ ولرر :ثيدح

 ««بيرغ نسحر) :يذمرتلا هتع لاق ««...هل فرخرتل

 مزج كلذ عمو «ىلعأو لاق امك هنأ نايب ةيشاحلا فو

 ١91 :!هفعضب ةثالثلا

 ةنح هللا قلم الرر :[فيعض] دحاو ثيدحو

 يرذنملا دوج ««...تأر نيع ال ام اهيف قل (ندع)
 ١1751 :هيلع مالكلا قبس دقو «قاريطلا ید دا

 ةحور وأ هللا ليبس يف ةودغل)) :سنأ ثيدح

 ىلإ ةراشإلا ةيشاحلا يف «((.. .اهيف امو ايندلا نم ريح

 .يحانلا اهيلع هبنو «يذمرتلا نم هيف ءاطخأ حيحصت

 ١17401 :!ةثالثلا ةلهجلا اهنع لفغو

 :ثيدحلا حرشو «(باقلأ) نعم هتحتو

14۲ 

 امم ءيش ةنجلا يف سيل)) :سابع نبا ثيدح

 ةيشاحلا يلو «يرذنملا هدانسإ دوج ««ءامسألا الإ ايندلا يف

 ةلهجلا ىلع درلاو «يراخبلا طرش ىلع حيحص هنأ نايب

 نم ىلعأ ردصم كاردتساو «هنيسحت ىلع اورصتقا نسيذلا

 :يقهيبلا ٠۳۹۲۳

 لهأو ءاهيف ةنجلا لهأ دولخ يف لصف - ۸
 :توملا حب يل ءاج امو ءاهيف رانلا

 لحد اذإرر :ثيدح اهنم ؛ثيداحأ (1) هتحت

 الف اريحت نأ مكل نإو...:دانم يداني ةنحلا ةنمللا لمأ

 ۴ :(...ًادبأ اوتومت

 ةيارر وهو ؛[فيعض] دحاو ثئيدحو

 موي ناك اذإ» :يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف ًادج ةفيعض

 ١84 :(...توملاب نأ ةمايقلا

 ةثيهك ةمايقلا موي توملاب ىتؤيإ) ؛:ثيدح

 لهأ اي :لوقي مث «راتلاو ةنحلا نيب حيذيف. . .حلمأ شبك

 :...(نوبئرشي) نعم هتحتو «(...توم الف دولح !ةنجلا

1۳۹6 

 «ملسمو يراخبلل هازع سداسلا ثيدحلا

 امه ىلوألا نأ نايب ةيشاحلا يفو «نيتياور هيف ركذو
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 ءوض ىلع ءلاق ام ضعبل دقن ةيلشاحلا نو .قيسععلاو . كارداتساو ملسمل ىرخألاو ءامهنم ةدايز كاردتساو أ

 ام هيلع. تك ردتسا ينأ ىلإ ةراشإلاو «(حلطصملا ملع) :!ةثالثلا نوقلعملا هلك كلذ نع لفغو , . .هنم دكت

 : 1786 :ثيذاحألا نم هذؤذش وأ هفعض نایب نم هتاف ٍ ش ل

 :مهيلإ راشملا مهيف فلتحملا ةاوزلا ركذ باب ] ناتملكرر :َي هلوقب باتكلل يرذنملا ةمئاخخ

 0 ١93 :[باتكلا اذه يف امم هناحبس هللا ُةرافغتسا مث ««...نمخرلا ىلإ ناتييبح

 . ٠٤١١ :باتكلا ةمتاخأ دق ام ىلإ هللا همحر هتراشإو «هوحنو «هب لز نوكيدق

 قيقحتلا يف ريصقتلاو ماهوألا نم هل عقو نوكي
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 ةعوفرملا ثيداحألا سرهف

 فينح نب نامثع ع (ض) لص مث ءاضوتف ةاضيملا تئا

 ةريره ربأ 1A۲ (ض) لوقي رانلا نم ناجرخي نيلحر رحآ
 دوعسم نب هللا دبع 325 هاملع اذإ هادهاشو ءهلكومو ابرلا لکآ

 دوعسم نب هللا ديع 140۰ هابتاک و «هادهاشو «هلک ومو ابرلا لكآ

 كلام نب فوع rey ايندلا مكممت مأ زوعلا وأ نوفاخت رقفلآ
 ةيواعم 000 كلذ الإ مكسلجأ ام هللا

 يريمنلا ريهز وبأ قفل (ض) دقف (نيمآ)ب متح نإ هنإف «نیمآ
 ةريره وبأ ور ۹ دعو اذإو ءبذك ثدح اذإ:ثالث قفانملا ةيآ

۹¥ 
 ةدانج نب يشبح .OA يلأسم الإ اوبأو «لخبلا يل هللا ىبأ

 كلام نب بعك a كمأ كتدلو ذنم كيلع رم موي ريخب رشبأ
 سابع نبا ۹٥٤۱ر٩٤۱ كلبق يف اممتؤي مل امهتيتوأ نيرونب رشبأ

 ورمع نب هللا دبع لي سمخلا تاولصلا ىلص نم اورشبأ اورشبأ
 يعارخلا حيرش وبأ 3 هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت سيلأ اورشبأ

 وأ يبأ نب هللا دبع 11 (ض) ةفرايصل' يعي .رانلاب اورشبأ

 دوعسم نب هللا دبع مسمر ىدغي نامز مّميلع أيس هنإف اورشبأ

 ةيلظنحلا نبا لهس o مكسراف ءاج دقف اورشبأ

 ورمع نب هللا دبع 5 باوب نم ًاباب حتف دق مكبر اذه ءاورشبأ

 يراصنألا فوع نب ورمع roo رقفلا ام هللاوف «مكر سي ام اولمأو اورشبأ

 يف وه ثيدحلا نم روكذملا مسقلا يف (ض) هدعب امو ««فيعضلار) وأ «حيحصلار) مقر وه هتحت تبنملا مقرلا ( )١

 ام انترشن يف دجت ًالثمف هذه انترشن يف يناثلا مقرلا وهو ««حيحصلا») يف  بلاغلا يف وهو  لمهملاو «فيعضلارر

 لك لوسرلا دهغ ىلع يفوت ًالحر نأ هنع هللا يضر ةمامأ يأ نعو (ةريغل حيحص (۲۲)  ةهال )۱۳۳۹  :همسر
 .(1817) يناثلا وه ثيدحلا نم ةعطقلا هذه تبغملا مقرلاف

 :هباش امو اهيف ةياورك مقرلا تاذ ةسيئرلا ثيداحألا تحت ءىراقلا اهدجي طح اهمقر تحت يلا ثيداحآلا (؟ )
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 بهذي ملسملا ضرم نإف !ءالعلا :مأ اي يرشبأ

 هيعبصإ عضوو - ناتاه يانيع ترصبأ

 ٠ عض) قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ
 نورضنتو نوقزرت امنإف مكئافعض يف ينرغبأ
 (ض) جررلا ةعاط نأ ءاسنلا نم تيقل نم يغلبأ

 ٠ مهنم موقلا تحأ نبأ
 مهنم موقلا تحأ نبأ

 (ض) هعم“ كلم نم موي اذه نإ !يحأ نبأ

 (ض) اهنم ةمامقلا اوجرحأو دجاسملا اونبا

 یسوم شيزعك ًاشيرع هونبأ

 كوبأ

 ۰ ؟هتاكز نايدؤتأ

 : ؟نقاكز نيدؤتأ

 (ض) هللا لوسر اي.:لاقف يبنلا موتكم مأ نبا ىتأ

 (ض) نييرث نيربق ىلع فقوف دقرغلا عيقب ىتأ
 نإ :لاقف هلا لوسر ىلإ هتنباب لحر ىتأ

 (ض)إ اهقرو طقاست ىح اهزهف ةرجش ىتأ

 (ض) رخصلاب مهسوؤر خضرت موق ىلع ىتأ
 (ض) هللا مكاشغي ةكرب رهش «ناضمر مكاتأ

 هللا ضرف كرابم رهش ناضمر رهش مكاتأ
 ىأرف نوحرع هدي ینو اندحسم يف انانأ

 لخدي نأ نيب ينريحف يبر نم تآ يناتأ

 كنإ :لاقف قيقعلاب انأو تآ يناتأ

 ٠ قيقعلاب انأو يبر نم تآ ةليللا .ناتأ

 لاقف ةروص نسحأ يف يبر نم تآ ةليللا يناتأ

 تكبممأف نوعاطلاو ىمحلاب ليئاربج يناتأ

 عحض) ىفصأك ةآرم هفك يف اذإف ليربح يناتأ

 نأ يباحصأ رمآ نأ ينرمأف ليربج يناتأ

 . ةحنرابلا كنيتأ :يل لاقف ليربح يناتأ

 , كلتا كبك يإ:لإتن لبرج .ناتأ
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 ةمامأ وبأ

 يردخلا ديعس وبأ
 كلام نب سنأ

 ةريره ؤبأ

 تماصلا نب ةدابع

 ةريره.وبأ

 هللا دبع نب رباح

 يعحشألا كلام نب فرع

 ةشئاع

 ردع

 سابع نبا



 (ض) فصنلا ةليل هذه :لاقف ليربج يناتآ

 هيوبأ كردأ نم !دمح اي :لاقف ليربج يناتأ

 دحأ كردأ نم !دمح اي :لاقف ليربج اتا

 نعل هللا نإ !دمح اي :لاقف ليربح يناتأ

 ةتكن اهيف ءاضيب ةآرم هدي يفو ليربج يناتأ

 يكلهي داك دق عحو يبو يناتأ

 ةنحلا فأ ليخلا بحأ ينإ :لاقف يبارعأ هاتأ

 يدوقي دئاق يل سيل :لاقف ىمعأ لحر هاتأ

 هكيطعأ ام يدنع ام :لاقف هلأسف لحر هاتأ

 رزحوأو ئصوأ :لاقف لحر هاتأ

 ًاميظع ًابنذ تينذأ نإ :لاقف لحر هات

 (ض) داهحلا يهتشأ نإ :لاقف لجر هاتأ
 (ض) يب ةلحم يف تلزن يإ :لاقف لحجر هاتأ
 (ض) زجوأو ٰيصوا :لاقف لجر هاتأ
 هتلمع انأ اذإ ًالمع نيملع :لاقف لحجر هاتأ

 (ض) هب تلمع نإ لمع ام :لاقف لحر هاتأ

 (ض) ؟سانلا دهزأ نم :لاقف لحجر هاتأ

 لاقف ديدحملاب عنقم لجر هانأ

 (ض) لام وذ ينإ :لاقف ميم يب نم لحجر اتا

 لهأ نأ معزت تسلا :لاقف دوهيلا نم لحر هاتأ
 رطش هنم فلستسا دق هاضاقتي لحر هات

 هبلق ةوسق وكشي لحر هاتأ
 يل هللا عدا :تلاقف اه يبصب ةأرما تتأ

 (ض) تئجف معطأ مل مايأ ةثالث يلع تتأ

 ةاروتلا يف لرتي مل ةروس كملعأ نأ بحتأ

 . كتحاح كردتو كبلق نيلي نأ بحتأ

 (ض) ؟اوضرمت ال نأ نوبحتأ

 (ض) ران نم لظب مكيبن لظتسي نأ نوبحتأ
 ران نم نيراوسب هللا امكروسي نأ نابحتأ
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 ةشئاع

 هرجع نب بعك

 ةريره وبأو «ةرم نب رباج

 ثريوحلا نب كلامو

 سابع نبا
 كلام نب سنأ

 صاعلا يأ نب نامثع

 بويأ وب

 ةريره وبأ

 دوعسم قب

 صاقو يبأ نب دعس

 رم قب

 سن

 كلام نب بعك

 صاقو يبأ نب دعس

 لبج نب ذاعم

 سابع نبا

 كاحضلا

 ءاربلا

 كلام نب سنأ

 مقرأ نب ديز

 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 بیبح نب هللا دبع

 يراصنألا مزاح وبأ

 ورمع نب هللا دبع



 ضر ةلكأ نم رثكأ !؟كنطب ايندلا تذختا

 ! (ض) ؟یطخلا براقأ مل نوردتأ
 (ض) ؟«اهرابخأإل ام نوردتأ

 ؟ةبيغلا ام نوردتأ

 ؟سلفملا ام نوردتأ

 نيذلا حير هإذه؟حيرلا هذه ام نوردتأ

 (ضر هللا نإ ؟ماشلا يف هللا لوقي ام نوردتأ

 ! هلل باتك نه ةيآ يأ يردتأ
 (ض) بونذلا عفت كلذكف ؟اذه نورتأ

 اهلهأ ىلع ةنيه هذه نورتأ

 ًاداوس دشا يحل ؟هذه مكر انك ءارمح افورتأ

 كترفش ثددحأ اله !؟تاتوم اهتيم نأ ديلا

 هج رخأ ًاتيب ' ناطيشلا يلحدت نأ نيديرتأ

 ْ ًادغ يموصت نأ نيديرتأ

 يموصتو يدعقت الو يموقث نأ نيعيطتست

 (ض) نوملعت ولف !؟متهج مكئاروو نوكحضت
 ؟هتاكز نايطعتأ

 اذه ةاكز نيطعتأ

 ؟يمأ نم ديهشلا نم نوملعتا

 هلمحت ريعبب ةمايقلا موي يأت الءهللا قتا

 ةعيسلا عبتأو تنك امديح هللا قتا

 ةئيسلا عبتأو تنك امئيح هللا قت

 :ضراو ؛سانلا دبعأ نكت مراحملا قتا

 هللا نيبو اهنيب سيل هنإف «مولظملا ةوعد قتا
 ةمايقلا موي تاملظ:ملظلا نإف ؛ملظلا اوقتا

 1 نينعاللا اوقتا

 اهوبك راف ةمحعملا مئاهبلا هذه يف هللا ارقتا

 ضر مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتا

 (ض) دبغلا هب بساحي ام لوأ هنإف لوبلا اوقتا

 نعالملا ام :ليق .ثالثلا نعالملا اوقتا

 دراوملا يف زاربلا :ثالعلا نعالملا اوقتا

 (ض) جرعلا ميقت امنإف ةرمث قشب ولو رانلا اوقتا
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 دجي مل نمف ةرمث قشب ولو رانلا اوقتا

 (ض) مامحلا :هل لاقي اتيب ارقتا

 مامغلا ىلع لمحت اهفإف «مولظملا ةوعد ارقتا

 ءامسلا ىلإ دعصت امإق «مولظملا ةوعد ارقت
 (ض) كبر ةضيرف يدأو !ةمطاف اي هللا يقثا

 الام هللا هاتآ هدابع نم دبعب هللا ین

 (ض) غرف املف نحس ماعطب ينأ

 (ض) هنم ةرطح لك لعجي سرفب ينأ
 (ض) لاقف لسعو نبل هيف حدقب ين

 (ض) هيلحرو هيدي بضح دق ثنخم. نأ
 (ض) كل اذه :ليقف ةمينغلا نم عطنب ينأ

 (ض) انأو يلإ رذتعي لعجف هلأسأ تيتأ
 (ض) قلبأ سرف ىلع ايندلا ديلاقع. تيتأ

 (ض) نابزرمل نودحسي مهتيأرف ةروجلا تيتأ

 ضرفت موق ىلع يب يرسأ ةليل تيتأ
 داهجلا يف هريشتسأ هتيتأ

 (ض) لاقف اهفنأ يف اهمسو دق لباب هنيتأ

 (ض) راصنألا نم لحر ماقف ةرشع رشاع هتيتأ

 تنأ اب : تلقف ًاريغتم هتيأرف هتيتأ

 ءاشعلا ىلإ ىلصف برغملا هعم تيلصف هتيتأ
 ًاحاحص كموق لبإ جننت له :لاقف هتيتأ

 ةيدابلا لهأ نم موق انإ :تلقف هتيتأ

 هللا ليبس يف داهجلا ديرأ ينإ :تلقف هتيتأ

 لضفأ داهحللا يأ :تلقف هتيتأ

 لمعب ينرم :تلقف هتيتأ

 هانعيابف ةنيزم نم طهر يف هتيتأ

 مثإلاو ربلا نم ًائيش عدأ ال نأ ديرأ انأو هتيتأ

 ئىكتم دجسملا ف وهو هتيتأ

 :تلقف هباحصأ نم رفن يل وهو هتينأ
 لاق رئاكتلا مكاهلأ# :ًارقي وهو هتيتأ

 قبأ دبع :امهسوؤر امهتالص زواحت ال نانثا

 (ض) رامن وأ ليل نم نهيلصت ةعكر ا
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 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 يراصنألا مزاح وبأ

 هللا دبع تنب ءافشلا

 هللا دبع نب رباح

 كلام نب سنأ

 ةمهاجج نب ةيواعم

 ةدارج نب ةدانج

 رمع نبا

 ةرجع نب بعك

 ةفيذح

 ةلضن نب كلام

 يميجها يَرخ وبأ

 ةيواعم نب ةحلط

 ةسبع نب ورمع

 ةمامأ وبأ

 سايإ نب ةرق

 دبعم نب ةصباو

 لاسع نب ناوفص

 معشخ نم لجر

 ريخشلا نب هللا دبع

 رمع نبا

 دوعسم نبا



 ةريره وبأ Pert نعطلا :رفك مم امه سانلا يف ناعنثا

 ديبل نب دومنم 1 ريج توملاو.ءتوملا :مدآ نبا اههركي ناعنلا

 ينردخلا ديعس وبأ ٠ 11۹ اذكو اذك عضوم يف اذكو اذك موي نعمتجا
 برج نب يشحو 1۲4 هللا مسا اوركذاو «مکماعط ىلع اوعمتجا

 نافع نب نامثع 1o (ض) نمت لحجر ناك هتاف ثئايخلا مأ اوبنتحا
 ةريره وبأ ٠ ۲۹٠۲و ۳۰۲۰ر۲۸۰ ۱و۲ ٣۳٤ر ۱۸ ٤٤ر۱ ۲۲۸ .ثاقيوملا عبسلا اوبنتجا

 سابع نب ۳۹۸ . ارش لك حاتفم افإف ءرمخلا اوبنتحا

 ٠ رمع نب fe اهوذختت الو مكتويب يف مكتالص نم اولعجا
 يدعاسلا ديسأ وبأ 1141 هيمدق ىلع اولعجاو «ههحو ىلع اهولعجا

 يراصنألا ةحلط وبأ 111 ىلض نم :لاقف يبر نم تآ ينانأ «لحأ

 دوعسم نب a مكنم الجر كعوي امك كعوأ نإ ؛لحأ

 ,جيدح نب عفار ۹1۰ . (ض) !دمح اي :لاقف ليربج نءاج ؛لحأ

 يرعشألا ىسوم وب 144 (ض) نهلاق نم هنإف نهوملعو «نهولوقق ؛لحأ ٠
 دوعسم نبا مو ضرمُ نم ىذأ هبيصي ملسم نم ام ؛لحآ

 دوعسم نبأ AY نهملعتي نأ نهعم نمل يغبني ؛لحأ

 رب نیلا دبع" 14 7 تينآو تيذآ دفق سلجا

 راسب نب هللا دبع 0714 00 تيذوأو تيذ) اقف نتلجا

 يدعاسلا ديمح وبأ | 44 ريم ًالك نإق ايندلا بلط يف اوعمجأ

 ةدانج ني دعس 50 ۲ (ض) «هب تايلف ًادوع دجو نم اوعمجا
 3  رمع نب ١ نحرلا دبعو هللا دبع هللا ىلإ ءامسألا بحأ

 ينشجلا بهووبأ ١٠ 15 نمخرلا ديعو هللا دبع هللا ىلإ ءامسألا بحأ

 : ةشئاع . ' Y4 لق نإو همودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ

 1 ةفيحج .وبأ ve (ض) ناسللا ظفح هللا ىلإ لامعألا بحأ

 ٠ , رمع نبا ٠ 3000 ملسم ىلع ةلخدت رورس هللا ىلإ لامعألا بحأ

 ةريره وبأ aE دالبلا ضغباو ءهدجاسم هللا ىلإ دالبلا بحأ

 ورمع نب هللا دبع ٠ 11۲ ٠ دواد.ةالص هللا ىلإ ةالصلا بحأ

 ورمع نب هللا دبع 1۱ 1 دواد مايض هللا ىلإ مايصلا بحأ

 1 ةمصع ل (ض) ثيدحلا ةحبس هللا ىلإ لمعلا بحأ

 دوعسم نب هللا دبع ۷ اهنقو ىلع ةالصلا هللا ىلإ لمعلا أ

 ةريرج وبأو بدنج نب ةر 00014 هللا ناحبس :عبرأ هللا ىلإ مالكلا بحأ

 ۱۹۷۸و

 رمع نب هللا دبع 1۳ : سانلل مهعفتأ هللا ىلإ ساتلا بحأ
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 (ض) مهاندأو ةمايقلا موي هللا ىلإ سانلا بحأ

 ءاشعلا ةعوف بهذت نح مكنايبص اوسبحا

 (ض) برعلا بحأو مهوسلاجو ءارقفلا اوبحأ

 كسبح ام :هل لاقف يبنلا ىلع ليربج سيتحا

 نورايجلا يف :رانلا تلاقف رانلاو ةنجلا تحتحا

 محتحا

 (ض) داحلإ ةكع ماعطلا راكتحإ

 (ض) هومتفح اذإف «هبحنو انبحي لبج دحأ

 (ض) ةنحبا ناكرأ نم نكر الحأ

 (ض) مامحلا :هل لاقي ًاتيب اورذحا
 اه ييتأف تعضو اذإف اهيلإ نسحأ

 ًاقلح مكتسحأ
 ًاقلع مكتسحأ
 ًاقلخخ مهنسحأ
 ةالصلا يف فوفصلا ةماقإ اونسحأ

 نآرقلا ثلث مكيلع أرقأس إف اودشحا

 لحرلا نإف «مامإلا نم اونداو «ةعمجلا اورضحا
 ..ريثملا اورضحا

 لحاورلا هيلإ دشتو رازي نأ دحاسملا قحأ

 ؟كادلاو يحأ

 (ض) كندب تومي موي هتمالو «كبلق هللا ايحأ
 (ض) ؟هتدلاو ةيحأ
 ليللا نموقأل :لوقي ورمع نبا نأ ربخأ

 (ض) اذه نم كيلع رسيأ وه ام كربخأ

 (ض) رهش يف يه :لاق ردقلا ةليل نع انربخأ
 ؟هللا ىلإ اهرقأو لامعألا لضفأب ينريحأ

 ةنحلا يل بحوي ءيشب ينريخأ
 لاقف ؟يلع رثكت الو تاملکب ٍنريخأ

 (ض) وزفلاو داهحلا نع يريخأ
 (ض) هتحوز ىلع جوزلا قح ام ينربحأ .

 هب هللا نأ هوربخأ

 هللا لوسر نم هتيأر ءيش بجعاب انيربخأ
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 يردنلا ديعس ربآ
 هللا دبع نب رباح

 ةريره وبأ

 ةديرب

 يردخلا ديعس وبا

 هللا لوسر مداخ ىملس

 رمع نبأ

 كلام نب سنأ

 دعس نب لهس

 سابع نبا

 نيصح نب نارمع

 كيرش نب ةماسأ

 ورمع نب هللا ديع

 ةداتق نب ريمع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةرمس

 ةرجع نب بعك

 ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع

 لهاك وبأ
 فوأ يبأ نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 صاقو يبأ نب دعس
 تماصلا نب ةدابع

 لبج نب ذاعم

 حيرش وبأ

 عقار يبأ يب مأ ىملس
 ورمع نب هللا دبع

 سابع نبأ
 ةشئاع

 ريمع نب ديبع



 ةعافشلا ترتعا

 نم انغدحأ ضرأ يف هيلإ نالحر مصتخا
 دبعلا ةالص نم ناطيشلا هسلتخي سالتخا
 سا يذلا دجسملا يف نالجر .فلتخا

 (ض) ايف نم برشا مث ةوادإلا مف ثدتحا

 ايندلا يف نك :لاقف يدسح ضعبب ذخأ

 كنأك ايندلا ف نك :لاقف يبكنمي ذخأ

 (ض) !ذاعم اي :لاق مث ًاليلق ىشمف يديب ذحأ

 E اهذحأ مث ءبيصاف ديز ةيارلا ذحأ

 ًاظيلغ:ارازإو ادبلم ءاسک ةشئاع انل تحرحخأ

 1 اهيف بيحأ دقف ءاهرحأ

 (ض) كلذب كنإف يح نم الإ كناسل نزا
 امهيضخأ

 (ض) ليلقلا لجعلا كقكي كنيد صلحا
 ناك نمق مكيديأ تحت هللا مهلمح مكناوحإ

 نمف مكيديأ تحت :ةينق هللا مهلعح مكناوحإ

 ەتعۈج تعبشأ «نمؤم ىلع رورسلا كلاحدإ

 ًاعيابو ايرتشم ًالهس ناك ًالجر هللا لحدا

 ' ةباحإلاب نونقوم متنأو هللا اوعدا

 (ض) !؟ةنالفو انالق مهندأ

 ٠۰ (ض) كنرد ندا
 !ةصباو.اي ندا

 (ض) مداح فلا نونامث هل يذلا ةنحلا لهأ ندأ

 يف :لاق (ةلفغ يف مهو رمألا يضق ذإإل
 هذلسح يف ءالبب ملسملا دبعلا ملا ىلتبا اذ

 ةالص هل لبقت مل دبعلا قبأ اذإ

 (ضو امنغم ةنامألاو الود ءيفلا ذختا اذإ

 ةالصلل كئوضو أضوتف كعجضم تيتأ اذإ

 ذإ

 (ض) هيفاصي نأ'دارأ وأ ًادبع هللا بحأ اذإ
 لظي امك ايندلا هامح ًادبع هللا بحأ اذإ

 هلسع ًادبع هللا بحأ اذإ

 ربص نمف مهالتبا ًاموق هللا بح ذإ

 هالك 1١

 يعجشألا كلام نب فوع

 : قسوم ربأ

 ةشئاع

 , ادعس نب لهس
 سينأ نب هللا دبع

 رمع نبأ

 رمع نبا
 ذاعم

 ٠ سنأ
 ةدرب وبأ

 ةريره وبأ

 هللا لوسر مداخن ىملس

 لبح نب ذاعم
 رذ وبأ

 زذ وبأ

 باطخلا نب رمع

 نامشع

 ةريره وبأ

 :٠ ةمامأ وبأ

 .لبج نب ذاعم

 دبعم نب ةصباو

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ



 هءاقل تببحأ يئاقل يدبع بحأ اذإ

 كيلع ام تيضق دقف ةاكزلا تيدأ اذإ

 هرش كنع تبهذأ دقف كلام ةاكز تيدأ اذإ

 كيلع ام تيضق دقف «كلام ةاكز تيدأ اذإ

 (ض) هباذع نم هللا اهنمأ ةيرق يف نذأ اذإ

 قدص ريزو هل لعج اريح ريمألاب هللا دارأ اذإ

 هلمعتسا اريح دبعب هللا دارأ اذإ

 (ض) نيدلا يف ههقف ًاريخ ديعب هللا دارأ اذإ
 (ض) نبللا يف هل رضح ارش دبعب هللا دارأ اذإ
 (ض) تاينبلا يف هلام قفنأ ًاناوه دبعب هللا دارأ اذإ

 (ض) مهرمأ لو اريح موقب هللا دارأ اذإ

 , (ض) كلم هاتأ ليللا نم ةالصلا دبعلا دارأ اذإ

 ًاسرف رتشاف وزغت نأ تدرأ اذإ

 رامدلا مهيلعف ًاسمح يمأ تلحتسا اذإ

 (ض) ةماجحلاب اونيعتساف رحلا دتشا اذإ

 بونذلا نم هللا هصلحأ ؛نموملا ىكتشا اذإ

 لق مث يكتشت ثيح كدي عضف تيكتشا اذإ

 (ض) هلل انإ :لقيلف ةبيصم مكدحأ باصأ اذإ
 لذحأ نم :لوقيف هدونج ثب سيلبإ حبصأ اذإ
 رفكت اهلك ءاضعألا نإق مدآ نيا حبصأ اذإ

 ءاسملاب كسفن ثدحت الف تحبصأ اذإ

 (ض) نعألا هبنح ىلع مكدحأ عجطضا اذإ

 تاملكب ذوعأ هللا مسب :لقف تعحطضا اذإ

 هنع فرص اذإو «هلهأ وهف اريح يطعأ اذإ

 (ض) ةكرب هنإف رمت ىلع رطفيلف مكدحأ رطفأ اذإ
 (ض) هللا ةيشح نم دبعلا دلج رعشقا اذإ

 ىلعأ نم لكأي الف ًاماعط مكدحأ لكأ اذإ

 هعباصأ حسم الف ًاماعط مكدحأ لكأ اذإ

 ةعياصأ قعليلف ًاماعط مكدحأ لكأ اذإ

 (ض) اهدحأ ملسف ناملسملا نالجرلا ىقتلا اذإ

 (ض) ادمحو احفاصتف ناملسملا ىقتلا اذإ

 اونمأف ئراقلا نمأ اذإ
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 دوعسم نب هللا دبع

 رباح

 يراصنألا ريشب ربأ
 نسحلا

 دوعسم نبأ



 ردنلا نب ةبتع الاد (ض) مئانغلا ترثکو مک و زغ طاتنا اذإ

 ةريره وبأ فك ملسيلف سلجلا ىلإ مكدحأ ىهتنا اذإ

 يردبلا دوعسم وبأ 1404 اهبستحي زهو هقفن هلهأ ىلع لجرلا قفنأ اذإ

 1 ةشئاع ۹۳۸ ش اهتيب ماعط نم ةأرملا تقفنأ اذإ

 : رباح ا (ضو كلم ةر دنیا هشارف ىلإ لحرلا ىوأ اذإ

 .. ! ديعس ويأو ةريره وبأ ١ 233 . ايلصف ليللا نم هلهأ لجرلا ظقيأ اذإ
 ةريره وبأ 1١ اهتنعل اهجوز شارف ةرجاه ةأرملا تتاب اذإ

 سئ 1A۲ ٠ (ض) هللا ىسنأ هبرنذ نم دبعلا بات اذإ

 رمع نب ۳۸4 رقبا بانذأةذحأو ةنيعلاب متعيابت اذإ

 دوعسم نب 1۳7 (ض) لقيلف ناطلسلا مكدحأ فوخت اذإ

 سن A نيدلا فصت لمكتسا دقف دبعلا جوزت اذإ

 لا ةشئاع 22 را ناک ایرو عيه ازا قس اذ[

 "ماع نبا ةبقع ۲۹۸ ةالصلا ىغري دجسملا ىتأ مث لجرلا رهطت اذإ

 ٠ ةريرهوب قدي توغل دقف ةعمحلا موي تملكت اذإ

 ةركب وب ۸۱۱ لوتقملاو لتاقلاف امهيفيسب ناملسملا هجاوت ذإ

 ةرجع نب بعك ۹4 ةالصلا ىلإ ًادماع جرح مث مكدخأ اضوت اذإ

 راصتألا نم لحر ۳۱ جرح مثاءوضولا نسحأف مكدحأ أضوت اذإ

 ةريره وبأ g47 دحسملا ىتأ مث هتيب يف مكدحأ أضوت ذإ

 مآ 3 قناری "21+ درب هبوُنذ تحرخ ملسملا لحرلا ًاضوت اذإ

 ةمامأ وبأ ۸۷ مثألا بهذ رمأ امك لجرلا ًاضوت اذإ

 ةريره وبأ ۸۱ ههحو لسغف نمؤملا وأ ملسملا دبعلا اضوت اذإ

 يجبانصلا هللا ديع . م هاياطحخ :تح رح ضمضمف دبعلا أضوت اذإ

 ْ ةمامأ وبأ AY هنع رفك هيدي لسغف ملسملا اضوت ذإ

 1 رباح 0 ءامسلا باوبأ تحتف ةالصلاب بوث اذإ

 ةريره وبأ ١ ۲ ملسيلف سلجملا ىلإ مكدحأ ءاج اذإ

 ةريره وبأ ۹۹۸ / ةنجلا باوبأ تحتف ناضمر ءاج اذإ

 ةريره وبأو رذ وبأ or (ض) ىلع وهو ملعلا بلاطل تولا ءاح اذإ

 معطم نب ريبح ۹۹ (ض) نح رمي الف سلحج يف مكدحأ سلج اذإ

 ةلاضف نب ديعس وبأ r ةمايقلا مويل نيرحآلار نيلوألا هللا عمج اذإ

 نم نبأ Puri ةمايقلا موي نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ

 ١ ورمع نب هللا دبع 0 (ض) نيأ :دانم ىدان قئالخلا هللا عمج اذإ

 ش ةمامأ وبأ 1Y۹ | هع ميشا كلفت يف كاح اذإ

 هاب ١



 تنفتلا مث ثيدمحب الحر لحر ثدح اذإ

 ًاريخ اولوقف ثيملا وأ ضيرملا مترضح اذإ
 ةكئالملا نإف اري اولرقف تيما مترضح اذإ

 (ض) عضوو ةبيط ةقفنب ًاجاح لحرلا جرح اذإ

 هللا مسب :لاقف هتيب نم لجرلا جرح اذإ

 نوديرت :هللا لوقي ةنجلا ةنخلا لهأ لحد اذإ

 دانم يداني ةنحلا ةنحلا لهأ لحد اذإ

 (ض) مهضعب ناوحإلا قاتشيف ةنجلا ةنجلا لهأ لحد اذإ

 هلوخد دنع هللا ركذف هتيب لحرلا لحد اذإ

 ةكرب نوكتف ملسف كلهأ ىلع تلحد اذإ

 (ض) وعدي هرمف ضيرم ىلع تلخد اذإ
 هوحن وأ ناك ًاسرع بجيلف هاخأ مكدحأ اعد اذ

 هتأت ملف هشارف ىلإ هتأرما لحرلا اعد اذإ

 هتأتلف هتجاحل هتحوز لحرلا اعد اذإ

 تلاق بيغلا رهظب هيخأل لجرلا اعد اذإ

 اهتأيلف ةميلولا ىلإ مكدحأ يعد اذإ

 بحجيلف ماعط ىلإ مكدحأ يعد اذإ

 اربيخأف عارك ىلإ متيعد اذإ

 هللا نم يه امغإ «اهبحي ايؤرلا مكدحأ ىأر اذإ

 نع قصييف .ءاههركي ايؤرلا مكدحأ ىأر اذإ

 رشو اهرش نم لاب ذوعتيلف هركي ام ىأر اذإ
 (ض) ملاظلل لوقت نأ باهت يمأ تيأر اذإ

 (ض) دحجاسملا داتعي لحرلا متيأر اذ

 مهدوهع تحرم دق سانلا متيأر اذإ

 دجسملا يف عاتبي وأ عيبي نم متيأر اذإ

 (ض) اوتداف ايندلا يف دهزي نم مقيأر اذإ
 (ض) اولوقف مكنكاسم يف ًائيش نهنم معيأر اذإ
 (ض) تتاحت هللا ليبس يف نمؤملا بلق فحر اذإ

 ةمايقلا موي ارون كل ناك رامحللا تيمر اذإ

 (ض) نآرقلا فصن لدعت #تلزلزإل اذإ

 ناميإلا هنم جرح لحرلا انز ذإ

 كقلح نسحيلو نسحأف تلأس اذإ
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 رمع ىلوم ملسأو ةريره وبأ 1311

 سنأ

 بيهص

 ةريره وبأو يردخلا ديعس وبأ

 سنأ

 ةفيذحو رباح
 كلام نب سنأ

 باطنلا نب رمع

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 يلع
 ءادردلا وبأ

 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع



 متنأو هولأساف !سانلا هيأ اي هللا متلأس اذإ

 كتنسح كترسو كتئيس كتءاس اذإ

 اهقح ْلبإلا اوطعأف بصخلا يف مترفاس اذإ

 هردلخاف ركش اذإ مث ودلحاف ركس اذإ

 (ض) :لوقيف كلم مهاتأ ةنحللا ةنحلا لهأ نكس اذإ .

 نينض امه وهو هيتكرك يدبع نم تبلس اذإ

 مكيلعو :اولوقف باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ ٠

 (ساتلا كله) :لوقي لحرلا تعمس اذإ ٠

 ارلص مث نذوملا لوقي ام لغم اولوقف نذوملا متعمس اذإ

 نذوملا لوقي ام لثم اولوقف نذوملا متعمس اذإ

 (ض) هللا لوقي ام لوأ ام مكتابنأ متعش اذإ

 اوبربش نإ مث مهودلجاف رمخلا اوبرش اذإ
 ٠ لإ رانلا لهأو ةنحلا لهأ زاص اذإ

 لاتقلل اوفصو ةالصلل سانلا فص اذإ

 اهرهش تماصو اهسمخ ةأرملا تلص اذإ

 اهرهش تماصو اهسمخ ةأرملا تلص اذإ

 نم هرتسي ءيش ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 مل هألصم يف سلج مث مكدحأ ىلص اذإ
 (ض) هللا ناحبس الث لقف حبصلا تيلص اذإ

 (ض) ملكتت نأ لبق لقف حبصلا تيلص اذإ

 مكدحأ مكمويلو مكفوفص اوميقأف متيلص اذإ

 ثالث مصف انالث رهشلا نم تمص اذإ

 (ض) اهتئيهك اهعلطم نم سمشلا تعلط اذإ
 (ض) ودعلا ةلؤد ةلردلا تناك ةمذلا لهأ ملظ اذإ

 اولحأ دقف ةيرق يف ايرلاو.انزلا رهظ اذإ
 رومخلا تيرشؤ فزاعملاو نايقلا ترهظ اذإ

 تبط :ةللا لاق هراز وأ هاحنأ لحرلا داع اذإ

 ةنجلا ةفارح يل ىشم هاخأ ملسملا.داع اذإ

 اهدهش نم ناك 'ضرألا يف ةئيطخلا تلمع اذإ

 اهحمت ةنسح اهعبتأف ةئيس تلمع اذإ

 (ض) سلجييلف مئاق وهو مكدحأ بضغ اذإ

 تاملكب ذؤعأ :لقيلف مونلا يف مكدحأ عرف اذإ
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 | لبج نب ذاعم
 ةيواعم

 رمع نبا

 ةرحش نب ديزي

 , فوعب نب نمحرلا دبع .

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ملسم نب ثراخلا
 يرعشألا ىسوم وب

 رذ وب

 ةمامأ وب

 هللا دبع نب رباح

 سابع نب

 نيصح نب نارمع

 ةريره وبأ ,

 1 يلع

 يدنكلا ةريمع نب سرع

 رذ وبأ

 رذ وب

 ورمع نب هللا دبع



 (ض) ةلصخ ةرشع سمح ٍيمأ تلعف اذإ
 ةكلالملا تلاقو (نيمآ) :مكدحأ لاق اذإ

 (دمح نمل هللا ممس) :مامإلا لاق اذإ

 ..مهيلع بوضغملا ريغ :مامإلا لاق اذإ

 . .مهيلع بوضغملا ريغ :مامإلا لاق اذإ

 ًاريخ هللا كازج :هيخأل لجرلا لاق اذإ

 | عاب دقف رفاك اي :هيحأل لحرلا لاق اذإ

 هلتقك وهف رفاك اي :هيحأل لحرلا لاق اذإ

 بضغأ دقف ديس اي :قفانملل لحرلا لاق اذإ

 اوبتكا :هللا لاق ًاريثك هلل دمحلا :دبعلا لاق اذإ

 (ض) كيبل :هللا لاق !بر اي :دبعلا لاق اذإ

 كأ هللا ربكأ هللا) : نذؤملا لاق اذإ

 (ض) اهيلع ليقيلف ةالصلا ىلإ مكدحأ ماق اذإ

 (ض) ةمحرلا نإف ةالصلا يف مكدحأ ماق اذإ

 (ض) حسك الف ةالصلا يف مكدحأ ماق اذإ

 نآرقلا مجعتساف ليللا نم مكدحأ ماق اذإ

 وهف هيلإ عجر مث سلحب نم مكدحأ ماق اذإ
 (ض) هللا لبقأ ةالصلا ف لحرلا ماق اذإ

 ناقرزأ نادوسأ ناكلم هاتأ نمؤملا ربق اذإ

 لزتعا دحسف ةدحسلا مدآ نبا أرق اذإ

 هدجحسم يف ةالضلا مكدحنأىضق اذإ

 تقدص :لاق (هللا ناحبس) :تلق اذإ

 تصنأ ةعمجلا موي كبحاصل تلق اذإ

 ءرضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ

 (ض) ّيمأ تراص نامرلا رحآ ناك اذإ

 هنع صلقف سمشلا يف مكدحأ ناك اذإ

 هرصب عفري الف ةالصلا يف مكدحأ ناك اذإ

 هنع صلقف ءيفلا ف مكدحأ ناك اذإ

 (ض) الف دجسملا يف مكدحأ ناك اذإ

 رع ًادحأ عدي الف يلصي مكدحأ ناك اذإ

 ةالصلا تناحف يق ضرأب لحرلا ناك اذإ

 (ض) مكؤاينغأو مکر ایحخ مكؤارمأ ناك اذإ
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 بلاط يبأ نب يلع

 1 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره ونأ

 بدنح نب هرم

 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 نيصح نب نارمع

 ةديرب

 يردنملا ديعس وبأ

 ةشئاع

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره ويأ

 رباج

 ةريره وبأ

 ةريره وبأو سنأ

 ديعس ربأو رباح

 هانعع ةريره وبأو سنأ

 ةريره بأ

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 يردتلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ديعس يبأ لوم

 رمع نباو ديعس وبأ

 يسرافلا ناملس

 ةريره وبأ



 (ض) ُثحتف ناضمر نم ةليل لوأ ناك اذإ

 .(نض) ناضمر رهش نم ةليل لوأ ناك اذإ

 (ض) رظن ناضمر رهش نم ةليل لوأ ناك اذإ

 (ض) نأ تعطتسا نإف ةعمجلا ةليل ناك اذإ

 (ضر) ةنامألا تناك اذإو ءًالود منغملا ناك اذإ
 (ض) ًامدغم ةنامألاو ءألود مدغملا ناك اذإ

 (ض) نيطايشلا تحرح ةعمجلا موي ناك اذإ

 (ض) نيطايشلا تدغ ةعمحا موي ناك اذإ

 لحرلا لستغاف ةعمجلا موي ناك اذإ

 ىلع :ةكئالملا تدعق ةعملا.موي ناك اذإ

 باب ىلع .ةكلالملا تفقو ةعمحلا موي ناك اذإ

 (ض) مم ىهايي هللا نإف ةفرع موي ناك اذإ
 (ض)'ةكئالملا تفقو رطفلا ديع موي ناك اذإ

 (ض) شبكلاك توملاب يقأ ةمايقلا موي ناك اذإ

 (ض) ًايدانم هللا رمأ ةمايقلا موي ناك اذإ

 كوصعو كؤنابخ ام بسحي ةمايقلا موي ناك اذإ

 (ض) اهليل اوموقق نابعش فصن ةليل تناك اذإ
 (ض) اهرفكي ام هل نكي ملو دبعلا بوثذ ترثك اذإ
 (ض) ًالیم هنع كلملا دعابت دبعلا بذك اذإ

 (ض) يدان يف ءيش كيلع ىري نأ تهرك اذإ
 لقأ وأ الحبر نيرشع موق يل تنك اذإ
 تلحعف هريخ وجرت سلحب يف تنك اذإ
 أ نكيشت الف دحسملا يف ثنك اذإ

 (ض) ةالصلاب يدونف دحسملا يف متنك اذإ

 (ض) اهلوأ ةمألا رخآ نعل اذإ
 كاعد اذإو هيلع ملسف هتيقل اذإ

 ثالث:نم الإ هلمع عطقنا مد نبا تام اذإ

 هيفااوعقت ال ؛هرعدف مكبحاص تام اذإ

 .(ض) ًارش هنم ملعي هللاو دبعلا تام اذإ

 !. (ض) ينونذآف تيم مكل تام اذإ
 متضبق :هتكئالم هللا لاق دبعلا دلو تام اذإ

 اوعتراف ةنحللا ضايرب متررم اذإ
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 يزدخلا دیعس وبأ

 وتتم نإ هللا دبع

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 ْ يلع
 بلاط يبأ نب يلع
 بلاط يبأ نب يلع
 بلاط يبأ نب يلع

 ةريره وبأ

 هوخنب ةريرغ وبأو ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 1 رباج
 :يراصنألا ا

 يردخلا ديعس وبأ

 , ةريره وبأ

 1 ةشئاع

 يلع

 ةشئاع

 رمع نبأ

 ةنيزم نم لجر

 رسب نب هللا دبع

 سايإ نب ةرق

 ةرجحع نب بفك

 ةريره وبأ

 هللا دبع نب رباح

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ >>

 ةشئاع

 ةعيبر نب رماع

 سابع نبا

 يرعشألا ىسوم وبأ

 : كلام نب سنأ



 (ض) اوعتراق ةنحلا ضايرب متررم اذإ'
 (ض) نم جرح مايأ ةثالث دبعلا ضرم اذإ
 ناك ام لثم هل بتك رقاس وأ دبعلا ضرم اذإ

 :لاقف نيكلم هيلإ هللا ثعب دبعلا ضرم اذإ
 هيحلأ ىلع امهدحأ لح ناملسملا اذإ

 سراف مهتمدخو ءاطيطملا ّيمأ تشم اذإ

 ىلإ هللا لزتي «هائلث وأ ليللا رطش ىضم اذإ
 (ض) باوبأ تحتف يدانملا ىدان اذإ

 ىح دقريلف ةالصلا يف مكدحأ سعن اذإ

 متيلف ةالصلا يف مكدحأ سعن اذإ

 دقريلو فرصنيلف هتالص يف مكدحأ سعن اذإ

 طارض هلو ناطيشلا ربدأ ةالصلاب يدون اذإ

 نيتعكر عكريلف رمألاب مكدحأ مه اذإ

 (ض) ءاثالثلا موي ةرشع عبس موي قفاو اذإ

 (ض) شارفلا ىلع كبنج تعضو اذإ
 اهذخأيلف مكدحأ ةمقل تعقو اذإ

 (ض) موق ءاج باسحلل دابعلا فقو اذإ

 كبنذ كل رفغيو «كمه ىفكت ًاذإ
 كهركأ ال اذإ

 اولكتي اذإ

 (ض) دهشتستو كداوج رقعي اذإ
 كترخآو كايند نم كمهأ ام هللا كيفكي ًاذإ

 كايند نم كمهأ ام هللا كيفكي ًاذإ

 رثكألا ىلإ بهذتو لقألا ىلإ بهذأ

 (ض) هللا لوسر اهيلع قراف يلا لاحلا ركذأ
 (ض) مكنإ :نوقفانلا لوقي ًاركذ هللا اوركذأ

 (ض) نع اوفكو مكاتوم نساحم اوركذأ .

 (ض) فشاو «سانلا بر سأبلا بهذأ
 (ض) رشع ةسمخ كنيرأ الو عبو بطتحاف بهذأ

 يبيحأ هللا مسب :لقف اهتيأر اذإف بهذأ

 ريصاف بهذأ

 قيرطلا يف كعاتم حرطاف بهذأ
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 ةريره وبأو سابع نبا
 سنأ

 ىسوم وبأ

 راسي نب ءاطع

 ةركب وبأ

 رمع نبأو سيق تدب ةلوح

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 رباح

 كلام نب سنأ

 بعك نب يأ

 يراصنألا دوعسم وبأ

 سنأ

 هيبأ نع دعس نب رماع

 بعك نب يبأ

 نابح

 رذ وبأ

 ةشئاع

 سابع نیا

 رمع نبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 سنأ

 يراصنألا بريأ وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ



 ؛ (ض) اذه كنع لسغاف بهذا

 (ض) اضوتف بهذا
 سانلا يف دانن بهذا

 ' مكبحاص اوتفداق اوبهذا

 (ض) :ليقف ةمخض ًاران تححأ ول تيأرأ

 ناکاو لمتعي ناک ًالجر نأ ول تيأرأ

 ةلج ريغ ليخ هل ًالجر نأ ول ثيأرأ

 (ض) دحشت تنكأ يربقب تررم ول تيأرأ

 اهنم كرتي ملو اهلك بؤنذلا لمع نم تيأرأ

 لستغي مكدخأ بايب ًارف نأ ول متيأرأ

 رزو هيلع ناكأ «مارخلا يف اهعضو ول متيأرأ
 (ض) كرشلا :ّيمأ ىلع هفوختأ ًارمأ ىرأ

 اهجوزل ةأرما تلاقف جحلا هللا لوسر دارأ

 ايندلا نم كتاف ام كيلع الف كيف نك اذإ عبرأ

 (ض):مهلحدي ال نأ ىلع هللا قح عبرأ

 (ض) ىتأ نمف ؛مالسإلا يف هللا نهضرف عبرأ
 (ض) ثالثب ءاح نمف مالسإلا يف هللا نهضرف عبرأ
 نفوكرتي ال ةيلهامللا رمأ نم يمأ ف عبرأ
 ءامسلا باوبأ نحل حتفت..رهظلا لبق عيرأ

 (ضر) ءاشعلا دعب عبرأك رهظلا لبق عبرأ

 (ض) ميلست نهيف سيلا رهظلا لبق عبرأ

 (ض) بسحت لاورلا دعبو رهظلا لبق عبرأ

 (ض) اريخ يلععأ دقن نهيطعأ نم عبرأ
 نكسملاو ةحلاصلا ةأرملا :ةداعسلا نم عبرأ

 (ض) ءانحلا :نيلسرملا ننس نم عبرأ

 (ض) رطعتلاو. ناتخلا نيلسرملا ننس نم عبرأ
 ًاصلاخخ ًاقفانم ناك هيف نك نم عبرأ

 (ض) وهو ربصلا :بحعب الإ نيصي ال عبرأ
 , اهدعب نيتعكرو رهظلا لبق ًاعبرأ

 توملا دعب مهروجأ مهيلع يرحب ةعبرأ

 (ض) تنمأو ةرخخآلاو ايندلا يف اونعل ةعبرأ

 (ض) ةوشقو نيعلا دومج :ءاقشلا نم ةعبرأ
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 تيت ١

 ” رامغ

 'ةزيره ؤبأ .

 سابع نبا

 0 يردخلا ديعس وبأ

 ,' :قوأ يبأ نب هللا دبع

 ش يردنلا ديعس وبأ

 'ةريره وبأ ١
 دعس نب سيق

 دودمملا بطش ليوط وبأ

 نامثعو ةريره وبأ

 رذ وبأ

 سوا .نب دادش ٠

 سابع نبا

 ورع نب هللا دبع

 /ةريره وبأ

 يم رضحلا' ميعن نب دايز
 ْ مزحأ نب ةرامع

 ' ' يرعشألا كلام وب

 بويأ وبأ
 نأ



 (ض) نم مهي ام ىلع رانلا لهأ نوذؤي ةعبرأ

 ريقفلاو فالحلا عايبلا :هللا مهضغيي ةعبرأ

 (ض) هللا بضغ يف نوحبصي ةعبرأ
 رتعلا ةحينم اهالعأ ةلصح نوعبرأ

 (ض) لئاضفلا نوكت اذكه ءنرعبرأ

 امهتيكبأ امك امهكحضأف امهيلإ عحرا

 عامقأل ليو مكل رفغي اورفغاو ارمحرت اورا
 اثيدح يلإ رسأف «موي تاذ هفلخ ينفدرأ

 بحأ ناك ةالص يأ :ةشئاع ىلإ يبأ لسرأ

 اليل ةاش ةمئاقب ركب يبأ لآ انيلإ لسرأ

 (ض) ال هللا باتك نم ةيآ كملعأو ييلسرأ

 (ض) روخص اهتصرع ءاضيب ةنحملا ضرأ

 يعوت الو «تعطتسا ام يخضر

 (ض») هللا الإ هلإ ال :اولوقو مكيديأ اوعفرا

 (ض) نولكأت ام مهومعطأ «مک ؤاقر
 عوكألا يب عم انأو اومرا

 مكلك مكعم انأو اومرا

 (ض) يلاعأ اذإف ةنحلا تلد نأ تيرا

 كفسو «يدعب نم يمأ ىقلي ام تيرأ

 (ض) ارفعح ىأرف مونلا يف يتلا مهيرا

 هقاس ةلضع ىلإ نموملا ةرزإ

 جرح الو قاسلا فصن ىلإ نموملا ةرزإ

 (ض) ىلبلاو ربقلا سني مل نم سانلا دهزا
 يف اميف دهزاو هللا كبمي ايندلا يف دهزا

 هراكملا يف روهطلا وأ ءوضولا غابسإ

 ناميإلا رطش ءوضولا غابسإ

 اطخلا ةرثكو هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ

 ةقلعم ليدانق اه رضح ريط فوح يف مهحاورأ
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 يحبصألا عتام نب يفش

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ورمع نبا

 هيبأ نع ذاعم نب لهس

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 رفعح نب هللا دبع

 هيبأ نع سوباق

 ةشئاع

 توپا: وبا

 ةريره وبأ

 ءامسأ

 نب ةدابعو سوأ نب دادش

 تماصلا

 ةثراح نب ديز

 عوكألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 هللا دبع

 ةمامأ وبأ

5-5 
 دعجلا يآ نب ملاس

 ةريره وبأ

 كيفسا وبأ

 كاحضلا

 يدعاسلا دعس نب لهس

 يردخلا ديعس وبأ

 يرعشألا كلام وبأ
0 ۳ 

 ةأرماو ديعس وب'و ةريره وبأ



 اطخلا ةرثكو تاهوركملا ىلع ءوضولا غابسإ

 مادقألا لامعإو «هراكملا ين ءوضولا غابسإ

 (ض) نيبو هنيب لخدف يبلا يبأ نذأتسا

 هذه نم :لاقف هيلع ىمحلا تنذأتسا

 نذأي ملف ءاف رفغتْسأ نأ يف ير تنذأتسا

 ةبرشم يف هيلع تلخدف هيلع تنذأتسا

 (ض) بضغق يلا دنع نالجر بتسا

 بع اهدا لمح ةدنغ نالحر بتسا

 : ةرمت قشب ولو رانلا نم يرتتسا

 قحلا نم يبحتسي ال هللا نإف ءاويحتسا

 ءايحلا قح هللا نم اويحتس

 قحلا نم ئحتسي ال هللا نإف هللا نماويحتسا

 ةقدصلا نم لبإ هتءاجف أركب فلستسا

 ًاعاص نيعبزأ راصنألا نم لجر نم فلستسا
 هنطب ىلع ٍدجوف دحأ موي اتم لحر دهشتسا

 :هل لاقي دزألا نم لحر لمعتسا

 ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا

 (ض) مايص ىلع روحسلا ماعطب !ونيعتسا
 تيبثتلا هل اولاساو «مكيخأل اورفغتسا

 مكبحاصل اورفغتسا

 كاولا صوشب ولو سانلا نع اونغتسا

 سفنلا هيلإ تنامطا ام ربلا «كبلق تفتسا

 (ض) هيلع هيتفش عضو مث رححلا لبقتسا
 هالعأ ف نوكن. يح بعشلا اذه لبقتسا

 كقلح نسحيلو مقتسا

 اوصحت نلو اوميقتسا

 (ض) اوظفاحو متمقتسا نإ امعنو اوميقتسا

 ٠ (ض) تاحلاصلا تايقابلا نم اورثكتسا
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 هللا لوسر ؛ىلوم .عفار وبأ

 ش سابع نبا

 سنأ

 يدعاسلا ديمح وبأ

 بزراع نب ءاربلا

 شابع نبا

 نافع نب تامثع
 يردخلا ديعس وبأ

 سابع نب

 دبعم نب ةصباو

 رمع نبأ
 ةيلظنحلا نبا لهس

 ' ١ أ ورع نب هللا دبع

 عوكألا نبا ةمللسو نابوث

 1 يشرح لا ةعيبر

 يردخلا ديعس وبأ



 نيترم مده دقف تيبلا اذهب اوعتمتسا

 تقلح ةأرملا نإف «ءاسنلاب اوصوتسا

 (ض) مكبرلق يوتست اووتسا

 مکبولق فلتخنف اوفلتخت الو اووتس
 (ض) ناحانح ؛ةحنحأ ةعبرأ هل ليفارسإ

 (ض) محرلا ةلصو ربا ًاباوث ريخلا عرسأ
 ريخف ةحلاص كت نإف «ةزاننجلاب اوعرسأ

 هتالص قرسي يذلا سانلا قرسأ

 رجأ ىرح دبك تاذ لك یف ناف اهقسا

 لتاق مث ملسأ
 مكفإو]) :نيتيآلا نيتاه يف مظعألا هللا مسا

 كل حمسي «حما

 i يداني الالب تعما

 ءارمأ يدعب نوكيس هنإ؟متعم له اوعمسا

 :لاق نم :لاقف يردص ىلإ يبلا تدنسأ

 هتالص قرسي يذلا ةقرس سانلا أوسأ

 هتالص نم قرسي يذلا ةقرس سانلا أوسأ

 (ض) ىلإ هذبناف ًاماعط امهدحأب رتشا

 (ض) رانيد ةثمب ةديلو ةماسأ ىرتشا

 ىلتبي ٠..لثمألا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ

 ةمايقلا موي هللا دنع ًاباذع سانلا دشأ

 (ض) مامإ ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ

 ضر مل ماع مايقلا موي اياذع سالا دهأ
 لسعلا نم ةقاذم ىلحأو «نيللا نم ًاضايب دشأ

 لسعلا نم ىلحأو «نبللا نم ًاضايب دش
 (ض) نآرقلا ةلمح يمأ فارشأ

 نأ دهشي دبع توع ال :هللا دنع دهش

 (ض) ةمايقلا موي هنإف ءرجحلا اذه اودهش

 (ض) ىلإ دمعف ًاموي عوج يتلا باص
 سلج مث ةادغلا ىلصف موي تاذ حبص

 ههجو ف یری «سفنلا بط ًاموي حبص
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 لال اي :لاقف الالب اعدف اموی حبص

 مذآ نبا ثبح بهذت اهنإف يربصا

 (ض) !رازح اي تنأو هللا رمأل يربصا

 رضب قرض

 دحأ لثم امهرغص

 نيبلا تاذ داسف نإف نيبلا تاذ حالص

 (ض) كلم لزني هنإف سلا اتن يحلص
 (ض) ًاعناط تنك امو تيبحأ ام اجب خنصا

 ناك ءانلبق ناك نم ةغمجلا نع هللا لضأ

 مكل نْضَأ مكسفنأ نم ًاتس يل اونمض
 أ قيرطلا ىلع كعاتم حرط

 : مالكلا بيطر ماعطلا ماعط
 مالكلا بطأو مالبسلا شفأو ماعطلا معط

 (ض) لصو «مالسلا شفأو ماعطلا معطأ

 (ض) رانلا نم اوبرهاو مكد هج ةتبملا اوبلط
 (ض) !؟نويجتست الأ :لاقف ةيشع تاذ علط

 (ض) اهلهأ رثكأ تيأرف ةنحلا يف تعلط
 ءارقفلا نم اهلهأ رثكأ تيأرف ةنحجلا يف تعلط

 هديب لجرلا لمع بسكلا بيط

 | مكرهظأ نيب تنك ام ينوعيط
 3 كابأ يعيطأ

 (ض) الإ لظ ال موي هلظ يف دبع هللا لظأ
 (ض) هللا لوسر فولحع. اذه مكر هش مكلظ
 (ض) اهصقثني ضرألا نم عارذ ملظلا ملظأ

 ءيشنب مدق ةديبع ابأ نأ متعمس مكنظ

 ءاهفسلا ةرامإ نم هللا كذاعأ

 كاري ةنإف هارت نكت ل نإف هارت كنأك هللا دبع

 كاري هنإف هارت:نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبع

 ىتوملا يف كسفن ددعاو هارت كنأك هللا دبعا

 ىتوملا يف كسفن ددعاو هارت كنأك هللا دبعا

 اعيش هب كردتاال هللا دبع

 ماعطلا اومعطأو نمحرلا اودبعا
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 همح ١

 ةديرب

 ةيعارخلا ةمطاف

 1 ,ءاطعع نب نيضول

 رار

 ةريره وبأ

 ' ءادردلا ويأ أ

 ' ةملس مأ'

 قاخسإ نب دمحم

 ' ةفيذخو ةريره وب

 تماصلا نب ةدابع

 ةفيحح وبأ

 ةريره وب

 نزح نب بيلك

 رمع تنب ديلولا م

 ٠ ورمع نب هللا دبع

 سابع نب

 كلام نب فوع

 يردنلا ديعس وب

 نافع نب نامثع

 ةريره وب

 ' دوعسم نبأ

 1 يراصنألا فوع نب ورمع

 رمع نبا

 ءادردلا وبأ

 ذاعم

 داعم

 ينصاعلا نب ورمع نبأ هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع



 اومعطأو مالسلا اوشفأو نمحرلا اودبعا

 (ض) وضع لكب هللا قتعي ةبقر هنع اوقتعأ
 اهرقتعأ

 ءاعدلا نع زجع نم سائلا زجعأ

 (ض) ىغتبا نم نإو مهلامعأب نيئارملا ءارقلل دعأ
 غلب يح هلجأ رحأ ئرما ىلإ هللا رذعأ

 نيملسملا قيرط نع ىذألا لزعا

 ءاضق مهنسحأ سانلا رايخ نإف «هايإ هطعأ

 هقرع فح نأ لبق هرجأ ريجألا اوطعأ

 هنس لثم انس هوطعأ

 ءاضق مكنسحأ مكريخ نإف هوطعأ

 (ض) ناضمر يف لاصخ سمح ّيمأ تيطعأ
 (ض) نم دحأ هطعي مل ًائيش يمأ تيطعأ
 (ض) ًاسمح ناضمر رهش يف ينم تيطعأ
 يلبق دحأ نهطعي مل اسمح تيطعأ

 يه اذإف يديب تبرضف «رثوکلا تيطعأ
 عبسلا ةاروتلا ناكم تيطعأ

 ًاريعب اهيطعأ

 ضرألا نم عارذ هللا دنع لولغلا مظعأ

 ٠ (ض) ًاركذ هلل مهرثكأ ًارجأ نيدهاجما مظعأ

 (ض) اهجوز ةأرملا ىلع ًاقح سانلا مظعأ
 (ض) هللا نوركاذلا ةجرد سانلا مظعأ

 كعطق نم لصو «كملظ نمع فعا
 كيلع ردقأ ىلاعت هللا نإ دوعسم ابأ ملعا

 (ض) ينس نم ةنس ايحأ نم هنأ ملعا
 (ض) ينس نم ةنس ايحأ نم هنأ !لالب اي ملعا

 هناطلسو ميركلا ههجوبو «ميظعلا هللاب ذوعأ

 (ض) نيدلاو رفكلا نم هللاب ذوعأ
 دحأ ام رش نم هتردقو هللا ةزعب ذوعأ

 (ض) كاضرب ذوعأو كباقع نم كوفعب ذوعأ
 ءارمأ نم ةرجع نب بعك اي هللاب كذيعأ
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 ورمع نب هللا دبع

 عقسألا نب ةلئاو

 نرقم نب ديوس

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره ويأ

 ةزرب وبأ

 هللا لوسر لوم عقار وبأ

 رباجو ةريره وبأو ورمع نبا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 هللا دبع نب رباج

 رذ وبأ

 سنأ

 عقسألا نب ةلئاو

 ةشئاع

 يرعشألا كلام وبأ
 يهجلا سنأ نب ذاعم

 ةشئاع

 يردخلا ديعس وبأ

 يلع

 يردبلا دوعسم وبأ

 فوع نب ورمع

 فوع نب ورمع

 ورمع نب هللا دبع

 يردخلا ديعس وبأ

 صاعلا يأ نب نامشع

 ةشئاع

 ةرجع نب بعك



 (ض) همحل متلكأو مكبحاص متبتغا
5 00 

 مكسؤؤر اولسغاو ةعمجلا موي اولستغا

 لبق كبابش :سمح لبق ام مدتغا

 هرمت هل ذخف ركب ابأ اي دغا

 (ض) اوحصت اوموصو اومنغت اوزغا

 هبوثي هونفكو ردسو ءامت هولسغا

 (ض) هازعاو !ءاسنلا تحاصف يلع يمغأ

 هثبعأو ةمايقلا موي هللا ىلع لحر ظيغأ
 (ض) ؟ةقدصلا نع انتفا

 قيرظلا نع ىئذألا رمأو ءاذك لعفا ءاذك لعفا
 0 اوملست مالسلا اوشقأ

 اولعت يك مالسلا اوشفأ

 ماعطلا-اومعطأو مالسلا اوشفأ

 نمؤملا ىلع رورسلا لاجدإ لامعألا لضفأ

 ليبس يف داهجلاو هللاب نامبإلا لامعألا لضفأ

 ال داهجو هيف كش ال نامإ لامنعألا لضفأ

 ' ضر هللا يف بحلا لامععألا لضقأ

 اتاقيم ىلع ةالصلا لامنعألا لضفأ

 اهتقو لوأل ةالصلا لامعألا لضفأ

 جئلاو جعلا لامعألا لضفأ

 (ض) كش ال نامل هللا دنع لامعألا لضفأ:

 (ض) هلل ضغبتو هلل بحت نأ نامبإلا لضف
 ةجحلا يذ رشع يعي  رشعلا ايندلا :مايأ لضفا

 نيذلا ٍةمايقلا موي هللا دنع داهحلا لضف

 ريمأ وأ ناطللس دنع قح ةملك داهجلا لضف

 إ جقلاو جعلا جلا لضن
 ىلع هقفني رانيد لحرلا هقفني رانيد لضف
 ءاعدلا لضفأو :(هللا الإ هلإ الر ركذلا لضفأ

 هللا ليبس يف طاطسف لظ تاقدصلا لضفا

 نيبلا تاذ حالصإ ةقدصلا لضف
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 ةريره وبأ

 ' ورم ني هللا دبع

 ةباحصلا نم عمج

 سابع نبا

 رغألا

 ةريره وبأ

 سابع نب
 0 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 دعس تتب ةنوميم

 ةزرب وبأ

 ءاربلا

 ءادردلا وبأ

 مالس:نب هللا دبع '

 رمع

 رذ وبأ

 , ̀ يشبح نب هللا دبع
 ۰ رذ وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 ٠ ةورف مأ

 ركب ربأ



 حشاكلا محرلا يذ ىلع ةقدصلا «ةقدصلا لضفأ

 (ض) ًاعئاج ادبك عبشت نأ ةقدصلا لضفأ

 (ض) ملسملا ءرملا ملعتي نأ ةقدصلا لضفأ

 (ض) دهج وأ ريقف ىلإ رس ةقدصلا لضفأ

 (ض) ناضمر يف ةقدص ةقدصلا لضفأ

 (ض) ميظعتل نابعش ناضمر دعب موصلا لضفأ
 مرحلا هللا رهش ناضمر دعب مايصلا لضفأ

 (ض) ةمايقلا موي هللا دنع ةجرد دايعلا لضفأ

 (ض) نيدلا لضفأو هقفلا ةدابعلا لضفأ

 هلوسرو هللاب نامإ لمعلا لضفأ

 (ض) قلخلا نسح لمعلا لضفأ
 اهتقول ةالصلا لمعلا لضفأ

 هديب لحرلا لمعو روريم عيب بسكلا لضفأ
 هلل دمحلاو هللا ناحبس :مالكلا لضفأ

 هدابعل وأ هتكئالمل هللا ىقطصا ام مالكلا لضفأ

 ًاقلخ مهنسحأ نينموملا لضفأ

 لحرو هلامو هسفنب دهاجي يذلا نينمؤملا لضفأ

 (ض) حمس عيبلا حمس لحجر نينموملا لضفأ
 هناسل نم نوملسملا ملس نم نيملسملا لضفأ

 بلقلا مومخم لك سانلا لضفأ

 يف هلاعو هسفنب دهاجي نموم سانلا لضفأ
 ةنموم ةجوزو ركاش بلقو ركاذ ناسل هلضفأ

 (ضر) قلخلا ملسملا لحرلا يتوأ ام لضفأ

 (ضر) موي ةلزم هللا دنع سانلا لضفأ
 كل فأ كل فأ

 ًاروكش ًادبع نوكأ نأ بحأ الفأ

 ليللا تبأد مث هتلق اذإ ءيشب كربحأ الفأ

 (ض) هللا بهذأ هتلق اذإ ًامالك كملعأ الفأ

 مكقبس نم هب نوکر دت ًائيش مكملعأ الفأ
 ًاروكش ادبع نوكأ الق

 ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ

 ةليللا يلع تلزنأ دقل ؟اروكش دبع نوكأ الفأ
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 سنأ

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 رمع نبأ

 ةريره وبأ
 ريخشلا نب ءالعلا

 كلي هباحصأ نم لحجر

 راين نب ةدرب وبأ دلاح

 راصنألا نم لحجر

 رذ وبأ

 سنأو رمع نبا
 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ىسوم وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 يردخلا ديعس وبأ

 نابوث

 ةنيزم نم لجر

 باطخلا نب رمع

 عفار وبأ

 ةشئاع

 ةمامأ وبأ

 يردنلا ديعس وب

 ةريره وبأ

 ةبعش نب ةريغملا

 ةريره وبأ

 ةشئاع



 كلكلم لا ةميهبلا هذه ينا للا يقتت الفأ

 سابا هاري يح ماعطلا قوف هتلعج الف

 ىلع سبايلاو ءهتدح ىلع بطرلا تلزع الف

 1 اهتيمت نأ ديرت وأ ؟اذه لبق الف

 ًارقيف وأ ملعيف دحسملا ىلإ مكدحأ ودغي الفأ

 ًاريمأ نكت م و تم نإ !مددق اي تحلفأ

 نيعبرأ رطم نم اهلهأل ريخ ضرأب دح ةماقإ

 رطم نم اهلهأل ريخ ضرألا يف دح ةماقإ

 رطمب نم ريح هللا دودح نم دح ةماقإ

 أ ىلإ ىمعأ وهو موتكم مآ نبا لبق
 ةرحش ةنحا يف هللا ركذ :لاقف يبارعأ لبق

 ةرجهللا ىلع كعيابأ لاقف هيلإ لجر لبق

 اوميقأ :لاقف ههجوب سانلا ىلع لبقأ

 سم نيزجاهلا م اي :لاقف انلع لبق
 هللا وه لق :ارقي ًالجر عمسف هعم تلبقا
 هللا دمْف ديدكلاب انك اذإ يح هعم انلبق

 موي ف انرسف ةوزغ نم هعم انلبقأ
 ًادعب إلإ مهنم دادزت الو «ةعاسلا تيرتق

 ىلع سانلا دادزي الو «ةعاسلا تبرتقا

 نهرا فاح نمف «نهلك تايحلا اولتق
 : نيتيفطلا اذ اولتقار تايحلا اولتق
 نيتيفطلا اذ اولتقاو بالكلاو تايحلأ اولتق

 ا هب لوعفلاو لعافلا اولن
 «نورفاكلا اهيأ اي لقإ# :أرقا

 امهلثع.أرقت نلو ءامم أرقا
 : ! رباح اي أرق

 متيلوت ؛نإ معيسع لهفألا :متنش نإ اوؤرق
 . فإف مكتويب يف  ةرقبلا# ةروس اررق
 ًاعيفش ةمايقلا موي ينأي هنإف نآرقلا اوؤرق

 , هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا اهئرق

 فوح ف دبعلا نم برلا نوكي ام برقأ
 ادت زاهير نم ديعلا نوكي ام برقأ

١5 

١4148 

515 

To. 

9. 

ro! 

r4 

 ضي ضخ

TEA: 

a1۲ 

 مكررا

EVA 

ofr 

1oo 

YEA 

146° 

۹۸۲ 

TAA 

TAA 

YEY 

o 

A7 

A1 

o4 

1T 

NETE 

1Y 

EVAYA 

\1EegFAY 

 زفغح نب هللا ديع

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 ش سابع نبا

 رماع نب ةبقع

 ؛بركي دعم نب مادقملا

 1 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 ,  ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ 3 رماع نب ميلس

 ررمع نب هللا دبع

 ريشب نب نامعنل

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 يهجلا ةعافر

 رساي نب رامع

 دوعسم نبا

 دوعسم نبأ

 دوعسم نبا

 رمع نبا

 رمع نبا

 سايع نبأ

 لفون

 هللا دبع نب رباح

 هللا دبع نب رباح

 ةريره وبآ

 دوعسم نب هللا دبع

 يلمابلا ةمامأ وبأ

 سابع نبا

 ةسبع نب ورمع

 ةريره وبأ



 توملا كيلع نهي بونذلا نم لقأ
 يف ثيي هللا نإ لحرلا تأده اذإ جورخلا اولق

 هنإف ءاينغألا ىلع لوحدلا اولقأ

 ام كل رمأنف ةقدصلا انيتأت يح مقأ

 :لاقف ههحجوب انيلع لبقأف ةالصلا تميقأ

 بكانملا نيب اوذاحو فوفصلا اوميقأ

 اوجحو ءةاكزلا اونآو «ةالصلا اوميقأ

 ديعبلاو بيرقلا يف هللا دودح اوميقا

 مكبولق نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص اوميق
 مكارأ ينإف اوصارتو مكفوفص اوميقأ

 (تلكوت) هلوق نم رثكيلف هيلإ بتكا

 رصبلا اولجي هنإف دمتإلاب اولحتكا

 اميف ًامالك مهرثكأ ًابونذ سانلا رثكأ

 هناسل ف مدآ نبا ایاطح رثكأ

 لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ

 نسحو هللا ىوقت ةنحلا سانلا لدي ام رثكأ

 جرفلاو مفلا رانلا ساتلا لخدي ام رثكأ

 هللاب الإ ةوق الو لوح ال لوق نم رثكأ
 مهرثكأو توملل ًاركذ منهرثكأ

 نوتحب اولوقي ىح هللا ركذ اورثكأ ٠
 تاذللا مذاه ركذ اورثكأ

 ناك ام هنإف تاذللا مذاه ركذ اورثكا

 تاذللا مذاه ركذ اورثكأ

 يناتأ هنإف «ةعمجلا موي يلع ةالصلا اورثكأ

 لاحي نأ لبق هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نم اورثكأ

 ةعمجلا موي يلع ةالصلا نم اورثكأ

 ةعمدللا موي يلع ةالصلا نم اورثكا
 بيط ءاهؤام بذع هنإف ةتحلا سارغ نم اورثكأ

 (ض) ةلبقلا هب لبقتسا ام سلاحا مركأ

 (ض) مهد اونسحأو مكدالوأ اومركأ

 (ض) مکنالص ضعبب مكتويب اومركأ
 (ض) ةنحلا مكل لفكأ ؛. تسب يل اولفكا
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 (ضو ًانشنع الح سیلو ًاعشب لکا
 تلعحف هتيتأ مث محلو زب نم ةديرث تلكأ

 (ض) هومتبتغاو مكاحأ متلكأ

 اهنم معنأ اهتلكأ

 نمم نركت:نأ وجرأل نإو..اهنم معنأ اهتلكأ

 لمي ال هللا .نإف «نوقيطت ام لمعلا نم اوفلكا

 اقل مهتسحأ ًاناكإ نينمؤملا لمكأ
 اقلخ مهتسحأ ًاناعإ نينمؤملا لمكأ

 هسفنب دهاجي يذلا ًاناكإ نينمؤملا لمكأ

 ًاركذ ترمال مهرثكأ نينمؤملا سيكأ

 (ض) مهرثكا ا سانلا مزحأو سانلا سيكأ

 بيطأو رهطأ اهنإف «ضايبلا اوسبل

 ضايبلا مكبايث نم اوسبلا

 (ض) نمؤم ةنحلا باب ىلع نانمؤم ىقتلا
 يمدخي مكتاملغ نم ًامالغع يل ْنسمتلا
 ةعمجلا موي يف ىحرت لا ةعاسلا اوسمتلا

 ! يل مهعداف ةفصلا لهأ ىلإ قحلا

 كيلع كلماو كتفيطحخ ىلع كباو كتيب مزلا

 نجلا مكق اهلجر مرلا

 امهلحرأ تحت ةنحلا نإف امهمزل

 ر (ض) يظفلا ,يظفلا

 | (ض) اينغ هقلت الو اريقف هللا قلا
 ؟ةنيب كلأ

 (ض) مدآ دلو دوجأ انأو ءدوحألا دوجألا هللا

 (ض) بيطاو رثكأ هللا
 مكنام تكلم اميف هللا هلل

 نآرقلا ثلث (دمصلا دحاولا هلال
 ةكعب تلغحج ام يفعض ةنيدملاب لعحا مهلل

 ًاتوق دمحم لآ قزر لعجا مهللا

 ؛فافك دمحم لآ قزر لعجا مهللا

 كيس يف التق يم ءانف لعحإ مهللا
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 (ض) ًانيكسم يتمأو ًاديكسم يبحأ مهل
 (ض) ًاديكسم يفونو ًاديكسم نيحأ مهلل
 ينرشحاو ًانيكسم يفوتو ًاديكسم ئيحأ مهلل

 (ض) نم نوتأي نيذلا يئاغلخ محرا مهللا

 (ض) اهتروع رتسا مهللا
 (ض) ةرمضل رفغا مهللا

 (ض) هل رفغتسا نملو «جاحلل رفغا مهللا
 نيقلحملل رفغا مهلل

 نيقلحملل رفغا مهللا ؛نيقلحملل رفغا مهل

 ًارحأ كدنع اب يل بتكا مهلل

 (ض) لوألا عناملل  نالف لام رثكأ مهللا

 كمارح نع كلالمب يفكا مهللا

 (ض) ينعي  سأبي مهمهد نم مهفكا مهللا

 يبأبو هللا لوسر يحوزب نعتمأ مهللا
 لهأل كاعد كليلخو كدبع ميهاربإ نإ مهللا

 مرح ام لثم اهيلبح نيب ام مرحأ ينإ مهللا

 (ض) رهاطلا كمساب كلأسأ نإ مهلل
 ءالؤه عنص امم كيلإ رذتعأ نإ مهللا

 لسكلاو لبخبلا نم كب ذوعأ نإ مهللا

 (ض) هقاقشلا نم كب ذوعأ نإ مهلل

 ءوسلا راج نم كب ذوعأ نإ مهلل

 عفني ال ملع نم كب ذوعأ نإ مهل

 كتمأ نباو كدبع نباو كدبع نإ مهلل

 (ضر) اه ثعب نميفو اهيف كراب مهللا

 اهروكب يف يمأل كراب مهللا

 (ض) هدي ةقفص يف هل كراب مهللا
 انتنيدم يف انل كرابو انرمث يف انل كراب مهللا
 انل كراب مهللا انماش يف انل كراب مهللا

 يف انل كرابو اندمو انعاص يف انل كراب مهللا

 عم لعحا مهللا ءانتنيدم يف اتل كراب مهللا

 (ض) يفوت الو ًاريقف كيلإ يفوت مهللا
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 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأو مقرأ نب ديز

 دوعسم نب

 يدسألا ةداقن

 يدماغلا ةعادو نب رخص

 مازح نب ميكح
 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 سابع نبأ

 ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ



 . دشأو ةكم انبحك ةنيدملا انيلإ ببح مهللا
 أ ةعمس الو اهيف ءاير ال ةحح مهللا

 (ض) لأست الو ربخلا نع لس أرفغ مهلا
 يقلخ نسحاف يقلخ تتسحأ امك مهللا
 كلوسر يأ دهشو كب نمآ نم مهلل

 (ض) نأ ملعو يقدصو يب نمآ نم مهللا
 مهفاحأو ةنيدملا لمأ ملظ نم مهل

 م هيلع قشف ًائيش يمأ رمأ نم يلو نم مهلل
 كليبس يف ًارخاهم جرح كدبع اذه مهلل
 (ض) الف كلمأ اميف يمسق اذه مهلل

 ۰ ؟تغلب له مهللا
 (ض) هيف عبتي ال ٍنامز يکر دی ال مهللا

 ٤ رطفت الو موصت كنأ ربخأ مل

 راهنلا موصتو ليللا موقت كنأ ربحأ مل

 (ض) نإف ءدغل ًائيش يعفرت نأ كأ ملأ
 (ض) ولكأي نيذلا نإ]إل :لوقي هللا رت ملأ
 ؟نهلثم رب مل ةليللا تلزنأ تايآ رت ملأ

 ةفرط يف عجريو رميمفيك قربلا ىلإ اورت ملأ

 ' اذإ لؤسرللو هلل اوبيجتسا)ل :هللا لفي ملأ

 ْ ؟ًاملسم رخآلا نكي ملأ

 ؟يلصي نكي ۾
 ايندلا'يف نيلحرلا ىلع هاشم يذلا سيل
 (دوضخ ردس ينإل :لوقي هللا سيلأ

 إ ؟مهل نوغدتو ؛مهيلع نونثت سيل

 ' هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت سيل
 ناضمر هدعب ماص دق سيلأ

 ضو اشا انعم ناك نيل

 (ض) (حتفلاو هللا رصن ءاح اذإ]) كعم سيل

 (ض) ؟#ضرألا تلزلز اذإإل كعم سيل
 (ض) دحأ هللا وه لقأل كعم سيل
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 ` ةشئاع

 سابع نباو سنأ

 لبح ني ذاعم
 ٠ ةشئاع

 ديبغ نب ةلاضف

 يفقثلا ناليغ نب ورمع
 بئاسلاو تماصلا نب ةدابع

 دالح نب

 ةشئاع

 "داملا نب دادش

 ةشئاع

 يدغاسلا ديمح وبأ

 يدعانسلا دعس نب لهس

 ورع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 0 ةزربوب

 ' زماع نب ةبقع

 ةريره وبأو ةفيذح

 .' | ىلعملا نب ديعس وب

 : ' صاقو يبأ نب دعس

 ٠ صاقو يبأ نب دعس

 ةمامأ وبأو رماع نب ميلس

 ا

 معطم نب ريبج

 ةحلطو ةريره وبا

 كلام نب سن



 (ض) ؟(نورفاكلا اهيأ اي لق كعم سيلا
 (ضر هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نيدلا نيلأ

 ةرثك اكش هنإف هرمأ نم اذه ترك ذ اذإ امأ

 (ض) ًاعفد رانلا يف عفدي فيرعلا نإ امأ

 ال ام الإ هبحاص ىلع لابو ءانب لك نإ امأ

 هللا لوسر كلذ نع انلأس دق انإ امأ

 هللا ليبس يف ناك هيلع اهتحجحأ ول كنإ امأ

 كلاوحأ اهتيطعأ ول كنإ امأ

 كنيع تاقفل تبث ول كنإ امأ

 ةبذك كيلع تبتك اعيش هطعت مل ول كنإ امأ

 (ض) تاذللا مذاه ركذ مترثكأ ول مكنإ امأ

 (ض) نأ هللا ينرمأ نيذلا الملا مكنإ امأ

 بوذك وهو كقدص دق هنإ امأ

 دوعيسو كبذك دق هنإ امأ

 مكافكل ىمس ول هنإ ام

 (ضو اهذبنا ءانهو الإ كديزت ال اهنأ امأ

 نيتجردلا نيب ام كمأ ةبتعب تسيل اإ امأ

 نوذأيو مكتدلح نمو مكناوخإ مهنإ امأ

 هنكلو مكل ةمق مكفلحتسأ مل نإ امأ

 (ض) الإ لغش كل نوكي نأ نيبحت امأ

 ران نم ةروسأ هللا امكر وسي نأ نافاخت امأ

 منهح ران يف رانج كل لعجي نأ ىشخت امأ

 منهج ران يف راخب هل روفي نأ ىشخت امأ

 منهج ران يف ناخد كل نوكي نأ ىشخت امأ

 عمسأ ام نوعمست امأ

 طسقلا نيزاوملا عضنوإلا :هللا لوق رقت امأ

 مدهي مالسإلا نأ ورمع اي تملع امأ

 (ض) ؟ءيش كتيب يف امأ

 (ض) ؟نييوث لضف هل راج كل امأ
 تاملكب ذوعأ :تيسمأ نيح تلق ول امأ

 (ض) كتعيشل قيقعلاب اهديصت تنك ول امأ

 (ض) لبق هسأر عفري يذلا ىشخي امأ

1١517 

A۹۰ 

YY 

YY | 

EA 

AYE 

A1 

IY 

Yo" 

Y4 

554 

444 

۹4¥ 



 (ض)مكاطأ]) :أرقي نأ مكدحأ عيطتسي امأ

 (ض) رححلا نأ ىلع ؟كباصأ ام كيفكي امأ

 مامإلا لبق هسأر عفر اذإ مكدحأ ىشخي امأ

 (ض) لولا نم هتي ال ناكف امهدحأ امأ

 ربكتسم 'ظاوح يرظعحج لكف رانلا لهأ امأ

 ىلع مكنم لحرلا لمعتسأ ينإف «دعب امأ
 هللا باتك: ثيدحلا ريح نإف دعب امأ

 ىلع كعيابأ *تلقف هتيتأ نإف دعب امأ

 (ض) نم :لوقي هللا لوسر ناكف ءدعب امأ
 1 نوكي نأ وحرأو اهيطعأ دقف نيت امأ

 نيرحاهملا ءارقف هيلع محدزيف ضوحلا ام

 يف دهزلاف هيلع هللا كبحي يذلا لمعلا امأ

 (ض) رونف هتيب يف لحرلا ةالص ام

 رذح دق الإ يبن نكي مل هنإف لاجدلا ةنتف امأ

 (ض) لوبلا نم ءيربتسي ال ناك هنإف نالف ام

 (ضو ًادحأ دحأ ركذي الف نطاوم ةثالث يف امأ

 راثلا كتنسمل وأ  رانلا كتحفلل لغفت مل ول ام

 نم :لاق وأ يراشبتسا نم متيأر ام امأ

 يضقي ىح مقف «قدص دقن اذه امأ

 مساقلا ابأ ىصع دقف اذه ام

 (ض) ىلغ علطي هللا نإف تاقرعب كفوقو ام

 |ةالصلا ميقي بعش يف لزتعم ؤرما
 . لق مث تارم عيس كنيميب حسما

 نيكسملا معطأو «ميتيلا سأر حسما

 (هناسل يعير اذه كلم

 (ض) ىلع فقو املف رانلا ىلإ دبعب هللا رمأ

 ش (ض) موقت نأ ةمايقلا هللا رمأ

 مئاهبلا نع ىراؤت نأو «رافشلا دحب هللا رمأ

 (ض) نزطفي ال :لاقو موي موصب سانلا رمأ

 ةئم هربق يف برضي هللا دابع نم دبعب رمأ

 رهظلا سانلاب يلصي ًالحر رمأ

 يبدمي نودتهي ال «يدعب نونوكي ءارمأ
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 ةشئاع

 يرذدبلا دوعسم وبأ

 ش رمع نب

 كلام نب بعك

 ةريره وبأ

 كلام نب سن

 سابع نبا

 أ صاعلا يبأ نب نامثع

 1 ةريره وب

 ماشه نب ثراحلا

 ةريره وبأ

 سابع نب

 رمع نب

 كلام نب ست

 دوعسم نب
 وسلا نيب

 رباج



 (ض) بتكي نأ تيشح يح كاوسلاب ترمأ

 (ض) ركنملا نع كيفو فورعملاب كرمأ

 انرايد يف دحاسملا ذختن نأ انرمأ

 (ض) رثك وأ لق ام ليللا نم يلصن نأ انرمأ

 (ض) نمو «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإب انرمأ

 فظنت نأو «رودلا يف دحاسملا ءانبب اترمأ

 كل ريخ وهف كلام ضعب كيلع كسمأ

 كتيب كعسيلو كئاسل كيلع كسمأ

 (ض) ؟(ةرقبلا) ةروس كعمأ
 كابأ مث كمأ مث كمآ

 كمآ

 ؟ةيح كمأ

 ةبعكلا لظ يف سلاج وهو هيلإ تيهتنا
 , امولظم وأ ًاماظ كاحأ رصنا

 مكلبق ناك نمم رفن ةثالث قلطن

 ىلإ نيكرشملا اوقبس يح هباحصأو قلطن

 هانيتأف هللا لوسر ىلإ دفو يف تقلطنا

 ريصبلا روزن فقاو يب ىلإ انب اوقلطن

 دحسملا يف لحر عفرأ رظن

 وه نم ىلإ رظنت الو ؛كتحت وه نم ىلإ رظن

 دحسملا يف لحر عضوأ رظن

 دوسأ الو رمحأ نم ريخب تسل كنإف رظن

 هقح قيرطلا اوطعأف متيبأ نإ

 اوفعاف اوؤاسأ نإو ءاؤلبقاف اونسحأ نإ

 كل ناك نمحرلا دبع اي ةنحلا هللا كلحدأ نإ

 (ض) ايندلا نم كفكيلف يب قوحللا تدرأ نإ
 دوجسلا رثكأف يناقلت نأ تدرأ نإ

 نسجأف تأسأ نإ

 (ض) كناعتسا نإو هضرقأ كضرقتسا نإ
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 عقسألا نب ةلثاو

 سابع نبا

 بدنح نب ةرم“

 بدنح نب ةرم“

 دوعسم نب هللا دبع

 ةشئاع

 كلام نب بعك

 رماع نب ةبقع

 ةريره وبأ

 ةديح نب ةيواعم

 ةريره وبأ

 ةيواعم نب ةحلط

 رذ وبأ

 شنا

 ةريره وبأو رمع نبا

 سنا

 ليقع يبأ نب نمحرلا دبع

 معطم نب ريبج

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 رمع نبا

 ةدعاس نب نمحرلا دبع

 ةشئاع

 ةمطاف وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 لبج نب ذاعم



 هيف لمحت نأ ءاشت الف ةنخجلا كلخدأ هللا نإ

 هلسرو هئاقلو هباتكو هتكئالمو هللاب نموت نأ

 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نموت نأ
 1 كقلح وهو ادن هلل لعجت نأ

 (ض) كناسل لمعتو هلل ضغبت
 نكت ال: نإ كنإف «هارت كنأك هللا ىشخت نأ

 غبتو هلل بحت نأ

 كقزر امم حضرتو هللا كلو .امم حضرت نأ
 : كراح ةليلح يارت نأ ٠

 . ًافمحم نأو هللا الإ هلإ.ال نأ دهشت نأ

 كقدصي هللا قذصت نإ

 هالا لماع نضر يخص :تنأو قديعت نأ

 رقفلا ىشخت حيحش حيحص تنأو قدصت نأ

 تيستكا اذإ اهوسكتو «تمعط اذإ اهمعطت نأ

 : ًاقيش هب اوكر شت

 .  (ض) كل ريح ريخلا لعفت نأ
 موي لإ نهيلع اعباط ناك رینج ملكت نإ

 اهتبر ةمألا دلت نأ

 ةنحلا لحد هب رمأ امب كسمت نإ

 هللا ركذ نم بطر كناسلو توق نأ

 ناترجه ةرجهلاو «كبر هرك ام رجم نأ

 ةنوقاي نم سرفب تيتأ ةنجلا تاخد نإ

 الو هللا اوديعت نأ

 :(ضر) رد تاذ نحيذت الف تحيف نإ
 ش هللا كمحر اهتمحر نإ

 (ض) هطعاف كلأس نإ

 هنعب نيلأست تنك. امع كتابنأ تعش ن

 تش نإو كافشف هللا توعد تعش نإ
 توعد تعش نإو ةنحلا كلو تربص تعش نإ

 (ض) اذه سأرب كتثدح !ذاعم اي تعش نإ

 ينه امو ةرامإلا نع مکتابنا متعش

 (ض) هللا لوقي ام لوأ ام مكتأبنأ معتش
 (نض) متقلطنا متئش

 د نإو متب متش 0

15 

 ةديح نب ةيواعم

 يعجشألا كلام نب فوع

 اهيبأ نع ةسيف
 ةشئاع

 باطخلا نب رمع

 بويأ وبأ

 ; لبح نب ذاعم

 0 قرم هللا دبع

 بويأ وبأ 4

 سابع نبا

 . سايإ نب ةرق

 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 ةريره وبأ



 هنع ينالأست امتئج ام امكتربخأ امنئش نإ

 (ض) بتكت مل نيتعكر ىحضلا تيلص نإ

 ًاراغص هدلو ىلع ىعسي جرح ناک نإ
 (ض) ةماححلا نإف عادلا غلبي ءاود ناك نإ

 رمت انيتأي ىح انيضرقأف رمت كددع ناك نإ

 ةماححلاف ريح هب متيوادت امم ءيش يف ناك نإ

 ةطرش يفف ريخ مكتيودأ نم ءيش ين ناك نإ
 نكي مل نإو «هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نإ

 هامدق مرت ىح يلصيل وأ موقيل ناك نإ '
 (ض) جرسي ام ةلهألا هللا لوسر لآب رميل ناك نإ

 (ضر) دادزا نوكي ال نأ مدن ًانسحم ناک نإ

 تضرعأ دقل ةبطخلا ترصقأ تنك نإ

 (ض) ناضمر رهش دعب ًامئاص تنك نإ

 كرازإ عفراف هللا دبع تنك نإ

 اهريرحو ةنجلا ةيلح نوبحت متنك نإ

 هيلإ هيعفداف قرح ًافلظ الإ يدحت مل نإ
 (ض) ًادبأ ودع اه مقي مل مأ لغت م نإ

 رضحأ ًادرع الإ مكدحأ دمي ل نإ

 (ض) هتعيش تام نإو هتدع ضرم نإ
 ًاملظ هتيديب اهعطتقا ره نإ

 ارق الو ءاهتسمط الإ ةروص عدت ال نأ
 اهيف كل نكي ةنحلا هللا كلحدي نإ

 (ض) نوملسملا ملسي نأو هلل كبلق ملسي نأ

 كديو كناسل نم نوملسملا ملسي نأ

 كناسل نم سانلا ملسي نأ

 كمد قارهيو ؛كداوح رقعي نأ

 هب لظتسي لظ يف مكدحأ دعقي نأ

 ةليلو موي عبش هل نوكي نأ
 مدهجو مكايإ :لوقأ مك زجحج ذحآ انأ

 (ض) ينأ الإ ةنحلا باب حتفي نم لوأ انأ

 هسفن نم نمؤم لكب وأ انأ
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 ةريره وبأ A1 يوت نمف «مهسفنأ نم نينموملاب ىلوأ انأ

 ءادردلا وبأ A۰ ةمايقلا مري دوحسلاب هل نذؤي نم لوأ انأ

 يرعشألا ىسوم وبأ ٠ Yort هللا لوسر هتم ءىرب امت ءيرب انأ

 00 ةشئاع 11۷e ام متاخ يدجسمو ءايبنألا متاح انأ

 .ميلس نب رباح يرح وبأ YAY رض كباضأ اذإ يذلا هللا لوسر انأ

 : رمع نبأ 1۲ (ض) كرت نمل ةنملا ضبر يف تيبب ميعز انأ

 همام وبأو لبج ني ذاعم 201485 ءارملا كزت نمل ةنحللا ضير يف تيبب ميعز انآ
 ةمامأ وبأ AYY بذكلإ كزت نمل ةنحلا طنسو يف تيبب ميعز انأ

 ديبع نب ةلاضف نك يب نمآ نل س ليمحلا :ميعزلاو  ميعز انأ

 ةريره وبأ |. f4 مم نوردت له «ةمايقلا موي ساتلا ديس انأ

 ديعس وبأ : م قشنت نم لوأ انو عف الو مدآ دلو ديس انآ

 ديعس وبأ 4Y ٠ رر هدفا موب ر اا

 سن ٠ * 11o 8 هللا ءاش نإ لعاف انأ

 ةمامأ وبأ r4 «ض) يمظع قرو بم تريد دق نارت امك انأ

 يعجشألا كلام نب فوع 111 (ض) ةمايقلا موي نيتاهك نيدخلا ءاعفس ةأرماو انأ

 سابع نبا .٠ a14 (ض) ؟ءاملا هب بلحي دلبب تنأ

 : ىلع و۹ (ض) مكدحأ ىلع, يدغ اذإ مأ ريخ مويلا متنأ

 ٠١ اهيبأ نع يرملا هللا دبع ا 0 (ض) نم حلفأ دقإل طفلا ةاكز يف تلرنأ

 ا سيق نب ةفدخط نب شيعي (1A۰ (ض) ةشئاع تيب ىلإ انب اوقلطن

 رم ۷. (ض) هبلق هللا رون يذلا اذه لإ اورظن

 ,يراصنألا علس نب سيق 0 : (ض) كيلع هللا قفني قفن

 ر, ليج نب ذاعم ١45 لامعألا يأ :تلق نأ هيلع هتقراف مالك رخآ نإ

 سابع نبا ٠ 14 (ض) بكري مل ةيتأ فلأ تيبلا ىتأ مدآ نإ

 1 رمع نبا 1١41 (ض) ةكئاللا تلاق ضرألا ىلإ طبهأ امل مدآ نإ

 : ةمامأ وبأ 2 , (ض) ةتدصلا ام :لاق رذ ابأ ن

 |, يردخلا ديعس وبأ .A۷ (ض) (ص) بتكي هنأ ايؤر ىأر ديعس ابأ ن
 ميلس نب ناوفص , , 14۲ (ض) ناسنإ اذإف ةرحلا ةيحانب رم ةريره ابأ نا
 ! ةدابع نب دعس نب سيق 10۸41 1 همدخي يبنلا ىلإ هعفد هابأ نأ

 1 رمع نبا 2.0 . هبيأ جؤ لها دلولا ةلص ربا بأ نإ

 ةدافق وبأ ا لمال كاطإ كليبقوب كذبعو كليلح ميهاربإ نإ

 | ٠ ةشئاع ۹۷4 ين ةباد نكت مل رانلا يف يقلأ امل ميهاربإ نإ
 ا : ةشئاع ١ مضخلا دلألا هللا ىلإ لاحرلا ضغبأ نإ
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 (ض) بونذلاب مهتكلهأ :لاق سيلبإ نإ

 ثععبي مث ءاملا ىلع هشرع عضي سيلبإ نإ

 (ض) دجسم يف ًافكتعم ناک سابع نبا نإ

 (ض) داهجلا نع ينريخأ :لاق رمع نبا نإ
 اهامسف «ةيصاع :اهل لاقي ناك رمعل ةنبا نأ

 فويسلا لالظ تحت ةنحلا باوبأ نإ

 ديمحتلاو حيبستلا :ةريثكل ريخلا باوبأ نإ

 ءاشعلا ةالص نيقفانملا ىلع ةالص لقثأ نإ

 (ض) ضئازفلا دعب هللا ىلإ لامعألا بحأ نإ

 (ضر هللا يف بحلا هللا ىلإ لامعألا بحأ نإ
 (ض) هيف تيب هللا ىلإ تويبلا بحأ نإ

 ناكم دشأ يف هللا ىلإ ةأرملا ةالص بحأ نإ

 يديألا هيلع ترثك ام هللا ىلإ ماعطلا بحأ نإ

 هدمحبو هللا ناحبس هللا ىلإ مالكلا بحأ نإ

 اقالعأ مكتسحأ يلإ مكبحأ نإ
 ةرخآلا يف يم مكبرقأو يلإ مكبحأ نإ

 هدعقم هيلع ضرع تام اذإ مكدحأ نإ

 هسبحت ةالصلا تماد ام ةالص ين مكدحأ نإ

 نم :لوقيف ناطيشلا هيتأي مكدحأ نإ
 هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتي مكدحأ نإ

 دحاسملا هللا ىلإ عاقبلا نسحأ نإ

 (ض) مكرربق يف هب هللا مترز ام نسحأ نإ
 كلم ىمست لجر هللا دنع مسا عنخأ نإ

 مهللا :اولاق مهإو ءاولتق دق مكناوخإ نإ

 (ض) هللا لوسر ىلإ هوكش سيق ةومخإ نإ
 (ض) يم ىلع فاحأ ام فوحأ نإ

 طول موق لمع يما ىلع فانخأ ام فوحأ نإ

 رغصألا كرشلا مكيلع فاحأ ام فوحأ نإ

 (ض) لك يدعب مكيلع فاحأ ام فوحأ نإ

 (ض) ةوهشلا نم مكيلع فاحأ ام فوخأ نإ

 (ض) عبسل هل نأ ةلزتم ةنحلا لهأ ندأ نإ
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 نك لل

 قيدصلا ركب وبأ

 رباح

 سابع نبا

 يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 رمع نبا

 يرعشألا ىسوم وبأ

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 دوعسم نباو ةريره وبأ
 يشنخلا ةبلعت وبأ

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبعو ةشئاع

 ثراحلا نب لالب

 معطم نب ريبح

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 سنأ

 يراصنألا علس نب سيق

 سرا نب دادش

 رباح

 ديبل نب دومحم

 رمعو نيصح نب نارمع

 سوأ نب دادش

 ةريره وبأ



 هللا فرص لحجر ةلزنم ةنحلا لهأ ندأ نإ

 (ض) ىلإ رظني نمل ةلزتم ةنحلا.لهأ ندأ نإ
 (ض) هكلم يف رظنيل ةلرتم ةنحملا لهأ ندأ نإ
 فلأ هيلع ىعسي نم ةلرتم ةنحلا لهأ ندأ نإ

 (ض) هيلع لجرل اباذع رانلا لهأ ندأ نإ
 ران نم نيلعنب لعتنم اباذع رانلا لهأ ندأ نإ

 رضح ريط فاوحأ يف ءادهشلا حاورأ نإ

 نهحاوزأ نينغيل ةنحلا لهأ جاوزأ نإ
 (ض) بئاغل بئاغ ةوعد .ةباجإ ءاعدلا عرسأ نإ

 (ض) ةحرد نيعمجأ ةنحلا لهأ لفسأ نإ

 (ض) موقي نم نيعمجأ ةنحا لهأ لفسأ نإ

 بايث اهيلغو هللا لوسر:ىلع تلد ءا نأ

 هديرم يف أرقي ةليل وه امنيب ريضح نب ديسأ نأ

 لتق نم ةمايقلا موي ًاباذع رانلا لهأ دشأ نإ
 نوروصملا ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ نإ

 (ض) !سانلل مهركشأ هلل سائلا ركشأ نإ

 مري نوبذعي روصلا هذه باحصأ نإ

 (ض)! :راجتلا بسك بسكلا بيطأ نإ

 (ض) نمؤي لحر .يلإ سانلا بجعأ نإ
 هنيع مقلاف ينلا باب ىتا ًايبارعأ نأ
 لمع ىلع يلد :لاقف هانأ ًايبارعأ نأ

 مدغمللا لتاقي لحرلا :لاقف هاتأ ًايبارعأ نأ

 ؟رئابكلا ام :لاقف هيلإ ءاج ًايبارعأ نأ .

 رفس يف وهو هل ضرع ًايبارعأ نأ
 (ض) رييخ هللا لوسر عم ازغ ًاييارعأ نأ

 نأ هللا لعل ءاعد يملع :هل لاق ًايبارعأ نأ

 (ض) ام هاقلي نأ هللا دنع بونذلا مظعأ نإ

 اهيلإ مهدغبأ ةالصلا يف ًارجأ سانلا مظعأ نإ

 ةليل سيمخ لك ضرعت مدآ:يب لامعأ نإ

 فشكي نأ هللا عدا :لاقف هيلإ ىتأ ىمعأ نأ

 (ض) فيفح نمؤمل يدنع يئايلوأ طبغأ نإ

 ار

 رام

TIA 

 يردخلا ديعس وبأ

 رمع نبا

 رمع نبا

 ريمع نب ديبع

 يردخلا ديعس وبأ

 كلام نب بعك

 : رمع نبا

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 ةشئاع

 ديعس وبأ ٠ ١

 ' ١ | دوعسم نب هللا دبع

 ` دوعسم نبا

 نب ةماسأو سيق نب ثعشألا

 ديز



 (ض) ىلإ رظني نم ةلزنم ةنجلا لهأ لضفأ نإ
 فوج يف ةضورفملا دعب ةالصلا لضفأ نإ

 (ض) كعطق نم لصت نأ لئاضفلا لضفأ نإ
 ًابعش انكلس ام «ةنيدملاب افلح ًاماوقأ نإ

 كارشإلا ةمايقلا موي هللا دنع رئابكلا ربكأ نإ

 ًاعوج مهوطأ ايندلا يف ًاعبش سانلا رثكأ نإ

 ليس هلام ةاكز يدؤي ال يذلا نإ

 بهذلا ةينآ ف برشي وأ لكأي يذلا نإ

 موي نوبذعي روصلا هذه نوعنصي نيذلا نإ

 ةنبلو بهذ نم ةئبل ةنحلا طئاح طاحأ هللا نإ

 (ض) هنم عزت ًادبع كلهي نأ دارأ اذإ هللا نإ

 (ض) هسفن نمؤملا دبعلا ىلإ در اذإ هللا نإ

 (ض) هسفنل نيدلا اذه صلختسا هللا ن

 هظفح ًائيش عدوتسا اذإ هللا نإ

 هتمقن لهأب هتوطس لزنأ اذإ هللا نإ

 دابعلا ىلإ لري ةمايقلا موي ناك اذإ هللا نإ

 تقرم دق كيد نع ثدحأ يل نذأ هللا نإ

 اهرخفو ةيلهاجلا ةيبع مكنع بهذأ هللا نإ

 (ض) فلأ اهيلع دقوأف منهحب رمأ هللا نإ

 رخفي ال يح اوعضاوت نأ يلإ ىحوأ هللا نإ

 سمخب ايركز نب ىبي ىلإ ىحوأ هللا نإ

 هللا ناحبس) :اعبرأ مالكلا نع ىفطصا هللا نإ

 (ض) ميهاربإ ىلإ ليربج ييبح ثعب هللا نإ

 (ض) نيملاعلل ىدهو ةمحر ييثعب هللا نإ

 (ض) ىهابي تافرع لهأ ىلع لوطت هللا نإ
 ءازجأ ةثالث نآرقلا رج هللا نإ

 ةريسم هضرع ًاباب برغملاب لعج هللا نإ

 رابح يلعجي لو امرك دبع ئلعج هللا نإ
 قحلا رطب ربكلا «لامحلا بحي ليمج هللا نإ

 رطب ربكلا ؛لامحلا بحي ليمج هللا نإ

 ةعدب بحاص لك نع ةبوتلا بجح هللا نإ
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 نيصح نب نارمع

 رمع نبا

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 باطخلا نب رمع

 رامح نب ضايع

 يرعشألا ثراحلا

 ةريره وبأ

 باطخلا نب رمع
 ةمامأ وبأ

 سنأ

 ءادردلا وبأ

 لاسع نب ناوفص

 رسب نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نبأ

 لس نأ



 اهو ةئيملا مرو اهنمنو رمخملا مرح هللا نإ

 داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ

 , داسجأ لكات نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ
 دأوو تاهمألا قوقع مكيلع مرح هللا نإ

 هيلإ لحرلا عفر اذإ يبحتسي مترك يبح هللا نإ

 (نض) نيتيآب ةرقبلا ةروس متح هللا نإ

 مهنم غرف اذإ نح قلخلا قلخ هللا نإ
 عفري نأ هدبع نم يبحتسي مرک ميحر هللا نإ

 هلك رمألا يف قفرلا بحي قيفر هللا نإ

 قفرلا ىلع يطعيو «قفرلا بحي قيفر هللا نإ
 اهولصف ةالص مكداز هللا نإ

 هاعرتسا امع عار لك لئاس هللا نإ

 ًاميقتسم اطار ًالثم برض هللا نإ
 ًابيط الإ لبقي ال بيط هللا نإ

 , (ض) تدنسو ناضمر مايص:ضرف هللا نإ
 (ض) نيملسملا ءاينغأ ىلع ضرف هللا نإ
 ٠ هيفريبحب يدبع تيلتبا اذإ :لاق هللا. نإ

 (ض) يدبع باو ام ليربج اي :لاق هللا نإ

 (ض) كدعب :ثعاب ينإ !ىسيع اي :لاق هللا نإ
 :ىلص اذإ مكدحأ هجو لبق هللا نإ

 (ض) هقح قح يذ لك ىطعأ دق للا نإ
 (ض) ثالث الاصح يناطعأ دق هللا نإ

 ةنحبا امج اه بجوأ دق هللا نإ

 هتين ردق ىلع هرجأ عقوأ دق هللا نإ

 مكديب مسق امك «مکقالحأ مكنيب مسق هللا نإ

 (ض) شع نم نأ هسفن ىلع ىضق هللا نإ
 ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ

 نيب مث تائي.ملاو تانسحلا بتك هللا نإ

 تاومسلا قلخي نأ لبق ًاباتك بك هللا نإ

 'لاقو ليق :ًاثالث مكل هرك هللا نإ
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 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 , ,.سوأ نب سوأ
 ةبعش نب ةريغملا

 ناملس

 رذ وبأ

 أ ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 ١ رمع نبأ

 سابع نبأ

 . ىسوم وی

 سوأ نب دادش

 سابع نبا

 ريشب نب نامعنلا

 : ةريره وبأو ةبعش نب ةريغملا



 (ضو) عابتاب الو ايندلا ركب :يرمأي مل هللا نإ
 كلذ رفكي يح مقسلاب هدبع يلتبيل هللا نإ

 ةحرد هقلح نسحب دبعلا غلبيل هللا نإ

 (ضر امك البلا مكدحأ برحيل هللا نإ

 هبحي وهو ايندلا نمؤملا هدبع يمحيل هللا نإ

 (ض) ةصبقو زبخلا ةمقلب لديل هللا نإ
 (ض) نم ًاباب نيعبس ةقدصلاب ارديل هللا نإ
 (ض) ةئ نع حاصلا ملسملاب عفديل هللا نإ

 ةمقللاو ةرمتلا مكدحأل يبريل هللا نإ

 ةلكألا لكأي نأ دبغلا نع ىضريل هللا نإ

 (ضو) نيملسملا نم ًادحأ كراتب سيل هللا نإ

 ةليل يف ماق لحر :نيلحر ىلإ كحضيل هللا نإ
 دجاسملا ىلإ نوللختي نيذلل ءيضيل هللا نإ
 عمدا يف ةالصلا نم بحعيل هللا نإ

 يطعي ال ام قفرلا ىلع يطعيل هللا نإ
 (ض) مه رمثيو رايدلا موقلاب رمعيل هللا نإ
 (ض) ىلإ اوقلطنا :ةكئالملل لوقيل هللا نإ
 (ض) اهلك هاياطحت نمؤملا نع رفكيل هللا نإ
 هتلفي مل هذحأ اذإف ملاظلل يلميل هللا نإ

 هنيد يضقي ىح نئادلا عم هللا نإ

 رجي مل ام يضاقلا عم هللا نإ

 (ضو) نيعبرأو فلأ ةئ ىسوم ىحان هللا نإ

 رتولا بحي رتو هللا نإ

 اورتوأف رتولا بحي رتو هللا نإ

 ييمأ نم ةنحللا لخدي نأ ندعو هللا نإ

 ءامسأ هللا هاطعأ اكلم يربقب لكو هللا نإ

 ضرألاو تاوامسلا لهأو هتكلالمو هللا نإ

 نولصي نيذلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ
 (ض) نولصي نيذلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ
 نولصي نيذلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ

 لوألا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ
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 سابع نبأ
 ةمامأ

 نسحلا

 ىسوم وبأ
 رفعج نب هللا دبع

 قوأ يبأ نيا

 سابع نبا

 ةريره وبأ
 يلع

 ةمامأ ويأ

 رساي نب رامع

 يلهابلا ةمامأ وبأ

 بزاع نب ءاربلا

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ريشب نب نامعنلاو ةمامأ وبأ



 مدقملا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ

 نيرحستملا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ

 (ض) نمایم ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ
 وولي هبارضأو اذه بحي ال هللا نإ

 ازتأت ال قحلا نم يحتسب ال هللا نإ

 ًاصلاح ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نإ

 ءامسلا لهأ تاقرع لهأب يهابي هللا نإ

 ءامسلا ةكئالم تافرع لهأب يهابي هللا ن

 (ض) نومعطي'نيذلاب هتكئالم يهايي هللا نإ

 5 رع ةيشع هتكئالم يمابي هللا نإ

 راهتلا ءيسُم بوتيل ليللاب هدب طسيي هللا نإ

 (ض) خيشلاو.مولظلا نيغلا ضغبي هللا نإ

 (ض) ظاوج يرظعح لك ضغبي هللا نإ

 بحي امك هصحر ىتؤت نأ بحي هللا ن

 بحي امك هصخر ئتوت نأ بحي هللا نإ

 هركي انك هصخر ىتوت نأ بحي هللا نإ

 (ض) بحي ابك هصجر لبقت نأ بحي هللا نإ

 ,ةثالث ضغبيو ةثالث بحي هللا نإ

 نيعيو هاضريو قفرلا بحي هللا نإ

 ءارشلا حمسو ؛عيبلا حمس بحي هللا نإ
 : يغلا يقتلا دبعلا بحي هللا نإ

 (ض) فرتحما نموملا بحي هللا نإ

 (ض) يلابي ال يذلا لذبتملا بحي هللا ن
 (ض) ةثالث دحاولا مهسلاب لحدي هللا نإ

 ` (ض) نمل رفغيف هقلخ نم وندي هللا نإ

 سوؤر ىلع يما نم ًالجرن صلختسي هللا نإ

 ايندلا يف ساتلا نوبذعي نيذلا بذعي هللا نإ

 نموملا ينأي نأ هللا ةريغو «راغي هللا نإ

 (ض) رهش نم ةليل لوأ يف رفغي هللا نإ

 لوألا فوفصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ

 مكروص ىلإ الو «مكماسجأ ىلإ رظني ال هللا نأ
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 بزاع نب ءاربلا

 بزاع نب ءاربلا'

 . رمع نبا

 ةشئاع

 عقسألا نب ةلثاو

 تباث نب ةعزح

 ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره بأ

 سابع نيا

 رمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 عقسألا نب : ةلئاوو ءادردلا وبأ

 سنأو ةمامأ وبأو

 زذ وبأ

 ةمامأ وبأ

 'صاقو يأ نب دعس

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 رماع نب ةيقع
 يصاعلا يبأ نب نامثع

 , اورمعأنب هللا دبع

 مارح نب ميكح
 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ



 رغرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ
 هنيميب اهذحأيو ,ةقدصلا لبقي هللا نإ

 كيرش ريح انأ :لوقي هللا نإ
 يب يدبع نظ دنع انأ :لوقي هللا نإ
 يركذ وه اذإ يدبع عم انأ :لوقي هللا نإ

 يدابع نم ًادبع تيلتبا اذإ نإ :لوقي هللا نإ
 !ةنحللا لهأ اي :ةنحبا لهأل لوقي هللا نإ

 (ض) متببحأ له :نينمؤملل لوقي هللا نإ
 راهنلا لوأ ييفكا!مدآ نبا اي :لوقي هللا نإ

 (ض) اذإ كنإ مدآ نبا اي :لوقي هللا نإ
 (ض) بنذم مكلك !يدابع اي :لوقي هللا نإ

 نوباحتملا نيأ :ةمايقلا موي لوقي هللا نإ

 تضرم مدآ نبا اي :ةمايقلا موي لوقي هللا نإ

 (ض) سفن لک ىلع نابعش يف بنكي هللا نإ
 مكئايآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ

 :تلاقف هتتأ ءاربلا تنب عيبرلا مأ ن

 يملع :تلاقف هيلع تدغ ميلس مأ نأ

 نيلجحم ًارغ ةمايقلا موي نوعدي ٍيمأ نإ

 ًايزاغ يجوز قلطنا :تلاقف هتتأ ةأرما نأ

 اهتنبا دي يفو امل ةنبا اهعمو هنتأ ةأرما نأ

 اماصأ نبا نإ :تلاقف هتلاس ةأرما نأ

 اهدقفف دحسملا مقت تناك ءادوس ةأرما نأ

 ناديعلاو قرخملا طقتلت تناك ةأرما نإ

 (ض) دجسملا نم ىذقلا طقلت تناك ةأرما نإ

 (ضر) ةدلقتم هللا لوسر ىلع ترم ةأرما نإ
 اهتنبا تحوز راصنألا نم ةأرما نأ

 ىلبح يهو هتتأ ةنيهح نم ةأرمأ نإ

 (ض) ينريخأ :تلاقف هتتأ معئح نم ةأرما نإ
 امهيديأ ينو هللا لوسر اتتأ .نيتأرما نأ

 (ض) :لاق الجر نأو ءاتماص نيتأرما نأ

 (ض) ىلإ نوقلطني ةنحبا لهأ نم ًاسانأ نإ
 مالسإلا زعأ دق هللا نإو تعاض دق انلاومأ نإ
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 ةريره ربأ

 سنا نب ذاعم

 ورمع نب هللا دبع

 ءامسأ

 ةريره وبأ

 ةريره ربأ

 سابع نبا

 سابع نبا

 ةشئاع

 نيصح نب نارمع

 سابع نبأ

 ورمع نب هللا دبع

 سنأو هللا لوسر یلوم ديبع

 ةبقع نب ديلولا

 بريأ وبأ



 ! لضفأ ةقدصلا يأف تنام م نإ

 روحألاب روثدلا لهأ بهذ:اولاق ًاسانأ نأ

 دحأ یل بابسب تنميل هذه مكباسنأ نإ

 (ض) لضفب اهيف اولزن اهولحد اذإ ةنحلا لهأ نإ

 مهقوف نم فرغلا لهأ نوءارتيل ةنحلا لهأ نإ

 توءارت املك ةنحلا يف نوءارتيل ةنجلا له

 كوءارتي امك ةفرغلا ف نوءارتيل ةنجلا لهأ نإ

 ًامايق ةنجلا رام نم نولكأي ةنحلا لهأ نإ

 عوجلا لهأ مه ايندلا يف عبشلا لهأ نإ

 (ض) تيرجأ ول نح نوكبيل رانلا لهأ نإ

 نيعبرأ مهب الف ًاكلام نوعدي رانلا لهأ نإ

 صم أ يف لجر ًاباذع رانلا لهأ نرهأ نإ

 لعتنم لحر ًاباذع رانلا لهأ نوهأ نإ

 نالعن هل نم ًاباذع راتلا لهأ نوهأ نإ

 نإ

 هللا ايف بحت نأ نامبإلا ىرع قثوأ نإ

 مالسلاب مهأدب نم هللاب سائلا ىلوأ نإ

 ةالص يلع منهرثكأ ةمايقلا موي سانلا ىلوأ نإ

 رمقلا ةروص ىلع ةنجلا نولحدي ةرمز لوأ نإ

 رمقلا ةروص ىلع ةنجلا نولعدي ةرمز لوأ نإ

 (ض) نم نسانلا ىلغ هللا ضرتفا ام لوأ نإ

 (ض) ليئارسإ ينب ىلع صقنلا لحد ام لوأ نإ

 (ض) نأ هتوم دعب دبعلا هب ىزاجي ام لوا نإ

 ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ نأ

 (ض) موي لا لظ ف لظتسي سانلا لرأ نإ

 هيلع ةمايقلا موي يضقي سانلا لوأ نإ
 (ض) تاولصلا ميقي نمو نولصملا هللا ءايلوأ نإ

 (ض) ةرثكب ةنجلا اولحدي مل يما ءالدب نإ

 ديهش ضعب ىلع ہکضعب نأ

 متيأز اذإف اوملسأ دق انج ةئيدملاب نإ

 نتفلا جيو ناطيشلا نرق امي نإ

 اهنم وجني ال ًادوؤك مكيديأ نيب نإ
 ملظملا ليللا عطقك انتف مكيديأ نيب نإ
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 ةدابع نب دعس

 رذ وبأ

 رماع نب ةبقع

 ةريره وبأ

 ' يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 بزاع نب ءاربلا

 سابع نبا

 سيق نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبعأ

 ريشب نب نامعنلا

 يرذخلا ديعس وبأ

 ريشب نب نامعنلا

 ' ارصتخ دوعسم نباو ءاربلا

 ةمامأ وبأ“

 دوعسم نبأ

 ةريره وبأ

 ' ةريره وبأ

 كلام نب سنأ



 هب كل بتكي كيحخأ هجو يق كمسبت نإ

 اغإ ةيدوألاو باعشلاب مكقرفت نإ

 (ض) مكلاومأ ةاكز اودؤت نأ مكمالسإ مامت نإ

 تضرم اهفإو تجوزت راصنألا نم ةيراج نأ

 وزغأ نأ تدرأ :لاقف هيلإ ءاج ةمهاح نإ

 ناضمر رهش كردأ نم :لاقف يناتأ ليئاربح نإ

 (ض) ىوادت ام عفنأ مجحلا نأ :هربحأ ليربج نإ

 (ض) ةحرد لوأ يف يل ىدبت ليربج نإ
 (ض) عقرب ال ًائيزح هيلإ ءاج ليربح نإ
 كردأ نم دعب :لاقف يل ضرع ليربح نإ

 لوقي هللا نأ كرشبأ الأ :يل لاق ليربح نإ

 (ض) نم ىلع يلصأ نأ نان ليربح نإ

 (ض) ىلع رهو هبحنو انبي دحأ ليج نإ

 (ض) اهجذيل ةاش ىلع ًاباب حف ارازج نإ
 (ض) مهتحفلف اهلهأ اهيلإ قيس امل منهح نإ

 (ض) سانلا لاسأ ال نأ ينرمأ يح نإ

 (ض) ةدابع نسح نم هللاب نظلا نسح نإ

 هباركأ (نامع) ىلإ (ندع) نيب ام يضوح نإ
 ئكوأ بهذ امأ :يلإ دهع يليلخ نإ

 منهج رسج نود نأ لإ دهع يليلخ نإ

 سمشلا نوعاري نيذلا هللا دابع رايح نإ

 ةرشع عبس موي هيف نومجتحت ام ريخ نإ

 اذه يدحسم لحاورلا هيلإ تبكر ام ريخ نإ

 سانلا نم ًادحأ لأست ال نأ كل اريح نإ

 (ض) كدابعل ام !يهلإ :لاق يبلا دواد نإ

 مارح مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ

 ةلزمو ضحد اذ ًاقيرط منهج رسج نود نأ

 ٠ لجر هبسف هدنع خرص اكيد نأ
 :لجر لاقف هنم ًاييرق خرص اكيد نأ

 (ض) هب الخ اذإ ناطيشلا ناسنإلا بئذ نإ

 (ض) نأ سانلا جاتحي ميظع مويل كلذ نإ

 (ض) هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ رمألا اذه سأر نإ
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 رمع نبا
 د | ةيلعث وبأ

 ةمقلع

 ةمهاج نب ةيواعم

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يديبرلا ثراحلا نب هللا دبع

 رمع

 ةرجع نب بعك

 فوع نب نمحرلا دبع
 سنأ

 كلام نب سنأ
 ءاطع نب نيضولا

 ةريره وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 ةريره وبأ

 نابوث

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 قوأ يأ نبا

 سابع نبا

 رباح

 رمع

 رذ وبأ

 ةركب وبأ

 رذ وبا
 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نبأ

 ءادردلا وبأ

 كلام نب سنأ

 لبج نب ذاعم



 ىلإ اماما شعب ةنسح لك :لرقي مكبر نإ
 (ض) عضو ول لمعلاب ةمايقلا موي يأيل لجرلا نإ
 لامعألا لضفأ نع هلأسف هاتأ ًالجر نأ

 ملظيو ءيسُي يمداح نإ :لاقف هانأ ًالجر أ
 يطئاح ؛يف نالفل نإ :لاقف هانأ ًالجر نأ

 لأسأ نيح, لوقأ فيك :لاقف هانأ الجر نأ

 (ض) يأ :لاقف ههجو لبق نم هانأ الجر نأ

 هل ظلغأف ءهاضاقتي هانأ الجر نأ

 عضوإاملف هاظعأف هلأسي هانأ ًالجر نأ

 دق هنإ :لاَقف ؛هلمختسي ةلأسي هاتأ الجر نأ

 (ض) جرخي وهز اهبيغف لحر لعن ذأ ًالجر نأ

 (ض) قوق هدبع ىأرف ةنحلا لحدا ًالجر نإ
 (ض) ٰيقلف هسفن ىلع فرسأ ًالحر نإ

 دوسأ لجر نإ :لاقف هاتأ دوسأ ًالجر نأ

 ةلبق ةأرما نم باضأ الجر نأ

 هترفش دحي وهو ةاش عحضأ ًالحر نأ

 رجح نم هلا لوسر ىلع علطا الجر نأ

 ماقف يبنلا رجح ضعب نم علطا ًالجر نأ

 (ض) يربخخأ :لاقف ينلا ىتأ ًايبارعأ ًالجر نأ

 ةلبقلا يف قصبف ًاموق مأ ًالحر نأ

 رجي ًاءوس لمعي نمإلا ةيآلا هذه الت ًالحر نأ

 دحوي ملف لوسرلا دهع ىلع ينوت ًالحر نأ
 (ض) يلصيأ ينلاو ةالصلا ىلإ ءاج ًالجز نأ
 يضوح يف عازنأ نإ :لاقف هيلإ ءا ًالجر نأ

 ىلإ بحأ سانلا يأ :لاقف هيلإ ءاح الجر نأ

 (ض) ةنجلا ّلهأ لمع ام :لاقف هيلإ ءاحأ ًالحر نأ

 (ض) ًانالف نإ :لاقف هءاح الجر نأ

 (ض) لوسإر نمز يف توما هءاج ًالجر نأ
 سلاح هللا لوسرو دجسملا لد ًالجر نأ

 هللا دصرأف ىزرخأ ةيرق يف هل ًاحأ راز.ًالجر نأ

 ع مالسإلا يآ :هلأس ًالجر نأ
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 : ةريره وبأ

 رمع نبأ

 ٠  ورمع نب هللا دبع

 | رمع نب هللا دبع

 . رباج

 يعجشألا كلام وبأ ٠

 ريخخشلا نب ءالعلا

 ةريره وب

 ورمع نب ذئاع

 يردبلا دوعسم وب

 ٠ ةعيبر نب رماع

 ةريره وب

 هللا دبعو كايفس يبأ نب ةيواعم

 کک نت



 (ض) عاقبلا يأو ريخ عاقبلا يأ :هلأس ًالجر نأ
 لضفأ ءادهشلا يأ :هلأس ًالحر نأ

 (ض) منغم نم رعش نم ًامامز هلأس ًالحر نأ
 (ض) انلام :رامجلا يمر نع هلأس الجر نا

 جوزلا ىلع ةأرملا قح ام :هلأس ًالجر نأ

 ؟ةعاسلا نيم :هلأس الحر نأ

 تاقدصلا نع هلأس ًالجر نأ

 (ض) :لاقف مايصلا نع هلأس الجر نأ

 . (ض) نيدهاجا يأ :لاقف هلأس ًالجر نا

 ؟لي نم ةنجلا يف له :لاقف هلأس ًالحر نأ

 زرغلا يف هلجر عضو دقو هلأس ًالجر نأ

 «دحأ هللا وه لق أرقي ًالحر عم ًالحر نأ

 لاقف هبلق ةوسق هيلإ اكش ًالجر نأ

 (ض) ردعلا هرسأ هللا لوسر دهع ىلع ًالجر نا
 اهيف لاتحاو رتخبتف..ةلح يف الجر نأ

 كيلع يتالص ثلث لعجأ :لاق ًالحر نأ
 ترثك دق مالسإلا عئارش نإ :لاق ًالجر نأ

 ينوعطقيو مهلصأ ةبارق يل نإ :لاق ًالجر نأ

 اننولضفي نينذوملا نإ ؛لاق ًالجر نأ

 اهحبذأ نأ ةاشلا محرأل نإ :لاق ًالحر نأ

 هللا ىلإ بحأ نادلبلا يأ :لاق ًالحر نأ

 لضفأ ةالصلا يأ :لاق ًالحر نأ

 ؟ريح سانلا يأ :لاق ًالجر نأ

 داهجللا لدعي لمع ىلع يلد :لاق ًالجر نأ

 ديري رهو داهجلا ديرب لجر :لاق الجر نا

 نورشحي نيذلا]) :هللا لاق :لاق ًالحر نأ

 نونتفي نينمؤملا لاب ام :لاق ًالجر نأ

 ينلخخدي لمعب ينريخأ :هل لاق ًالحر نأ

 يئصوأ :هل لاق ًالجر نأ

 (ض) وعدأ ريخ ءاعدلا يأ :هل لاق الجر نأ

 جاحلا نم :هل لاق ًالجر نأ

 (ض) بهذأ يذلا ام : بوقعيل لاق ًالجر نأ
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 (نط) ىلع نيدلاولا قحب ام :لاق ًالحر نأ

 (ض) ؟رئابكلا مكو :لاق ًالحر نأ

 :(ض) همايقأ يف اوأرف هدنع نم ماق الجر نأ

 نميلا نم ناشيحبو  نأشيح نم مدق الجر نأ

 ؟تبحص نم :هل لاقف رفس نم مدق ًالجر نأ

 متاح هيلعو هيلإ نارحب نم مدق ًالجر نأ

 (ض) لمح مكلبق نميف ناك ًالحر نأ

 ًالام للا هسغر مكلبق ناک ًالجر نأ

 وهو هتقانأ هتصقوف يبنلا عم ناك ًالجر نأ

 ههجوب تجرح مكلبق نم ناك ًالجز نأ

 هل نبا هعمو هيتأي ناك ًالجز نأ

 . ملسأف ًاريثك ًالكأ لكأي ناك الجر نأ

 (ضر) ملق ظني يبنلاو لكأي ناك ًالحر نأ

 , هل ةنيفس يف رمخلا عيبي ناك ًالحز نإ
 ارق ىتاف ةحارح هب تناك ًالجر نأ

 نعلت ال :لاقف هدنع حيرلا نعل ًالجر نأ

 نيادي ناكو ءطق ًاريخ لمعي مل ًالجز نأ

 هل ليقف ةنجلا لخدف تام الجر نأ

 مالش :لاقف نسلحب يف وهو هيلع رم الجر نأ
 كلملا هاتأ مكلبق ناك نم ًالحر نإ

 (ض) رميح موي يفوت هباحصأ نم ًالجر نإ
 لاقف هيدي نيب سلح هباحصأ نم ًالجر نإ

 هب نمآف هيلإ ءاج بارعألا نم ًالجر نإ

 هلأسف يبلا ىتأ راصنألا نم ًالجر نإ

 (ض) :لاقف هلأسف هاتأ راصنألا نم ًالحر نإ

 ىم :لاقف هاتأ ةيدابلا لهأ نم الجر نإ

 (ض) موي فرشي ةنحلا لهأ نم ًالحر نإ

 هيلإ رجاه نميلا لهأ نم الجر نإ
 (ض) هلك يلا, بهذ ميت نب نم ًالحر نإ

 (ض) معلضف :لاقف ماتأ ةشبحلا نم ًالجر نأ

 (ض) تومرضح نم ربخآو ةدنك نم ًالجر نأ
 هذه تيأرأ :لاق نيملسملا نم ًالحر نإ
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 . كيعس وب

 , ةريره وب

 میشم وبا

 , سابع نبا

 1 هللا دبع نبا بدنج

 سايإ نب ةرق
jةريره وبأ  

 يشخ ني ةيمأ
 ' ًالسرم نسحلأو ةريره وبأ '

 رر نب نباخ

 ٠ ' سابع نبأ

 ! ةريره وبأ

 ١ ةريره وبأ

 ةي

 دلاح نب ديز

 ةشئاع

 داملا نب دادش



 اعد نم :لاقف دحسملا يف دشن ًالجر نإ

 (روزلا) هامسق هغلب هللا لوسر نإ

 ةرب اهمسا ناك ةملس يبأ تنب بئيز نأ

 هللا الإ هلإ الو فلل دمحلاو هللا ناحبس) نإ

 يضوح ىلع درت ةلاضلا :لاق ةقارس نأ

 مو تيفوت يمأ نإ :لاقف هاتأ ادعس نأ

 لحرل تعفش ةيآ نوثالث نآرقلا يف ةروس نإ

 ميعنلاب اوذغ نيذلا ييمأ رارش نإ

 (ض) هدبع دلجيو هدحو لرتي يذلا مكر ارش نإ

 ملسم لكل يعافش نإ
 ليلقل اذإ يمأ ءادهش نإ

 ليلقل اذإ يم ءادهش نإ

 ةداهش لتقلا يف نإ ءليلقل ًاذإ يمأ ءادهش نإ

 (ض) يف لتق نم «ليلقل ًاذإ يما ءادهش نإ
 (ض) مهضيرم ضرع يمأ رهش ناضمر رهش نإ

 رانلا يف سكملا بحاص نإ

 نيدب ةنحلا باب ىلع سبح مكبحاص نإ

 (ض) هللا ليبس يف لغ دق مكبحاص نإ

 نابذعي نيربقلا نيذه يبحاص نإ

 برلا بضغ ئفطت رسلا ةقدص نإ

 (ض) رمعلا يف ديزت ملسملا ةقدص نإ

 «(ض) ةئم سمح لدعت طبارملا ةالص نإ

 (ض) هلبق يذلا ماعلا رفكي ةفرع موي موص نإ
 ءاود يف اهلعجي عدفض نع هلأس ًابيبط نأ

 رحش يف ىعرت تخبلا لاثمأك ةنجلا ريط نإ

 بر اي :لاقف ًابنذ باصأ ًادبع نإ
 (ض) ! بر اي :لاق هللا دابع نم ًادبع نإ

 (ض) تاومسلا ديلاقم نع هلأس نامثع نأ

 (ض) دق هللا نأ ملع امل سيلبإ هللا ودع نإ

 هللا نإو ءالبلا مظع عم ءازحلا مظع نإ

 (ض) سلجف كوبت ةوزغ يف هعم جرح ةبقع نأ

 (ض) دحوف دجسملا ىلإ جرح رمع نأ
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 ةيواعم

 ةريره وبأ

 نسا

 عيبرلا نب دومحم

 ضا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 يعحشألا كلام نب فوع

 ةريره وبأ

 شيبح نب دشار

 تماصلا نب ةدابع

 ةرتنع

 يردخلا ديعس وبأ

 تبا نب عفيور

 بدنج نب ةرمس

 دلاخ نب ديز

 ةركب وبأ

 ةديح نب ةيواعم

 فروع نب ورمع

 ةمامأ وبأ

 ةشئاع

 نامثع نب نمحرلا دبع
 سنأ

 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 نافع نب نامثع

 سادرم نب سابع
 سنأ

 رماع نب ةبقع

 هيبأ نع ملسأ نب ديز



 (ض) اهلجرب اش بحسي الجر ىأر رمع نأ

 (ض) هللا لهأ مه هللا تويب رامع نإ

 تعرف ةجاح يف يبلا تتأ هل ةمع نأ

 (ضر) رمأ :ةثالث رومألا امنإ :لاق ىسيع نإ

 ًاعارذ نوعبرأو نانثا رفاكلا دلج ظلغ نإ

 يف ىحرلا نم ىقلت ام تكتشا ةمطاف نا

 (ض) ترثأ ىح ىحرلاب ترج ةمطاف ن

 (ض) ريعشأز بخ نم ةرسك هتلوان ةمطاق نإ
 (ضر هللا ةيشح هتلخد راصنألا نم يف ن

 ءاينغألا ًانوقيسي نيرحاهملا يأ ءارقف نإ
 (ض) مئامحلا فزت امك نوفزي نيملسملا ءارقف نإ

 بهذ :اولاقف:هونأ نيرحاهملا ءارقف نإ

 ًادبأ ضرألا هلكأت ال ًامظع ناسنإل يف نإ

 (ض) دّبعلا اللا لأسي ال ةعاس ةعمحملا يف نإ

 لدي «(نايرلا) :هل لاقي ًاباب ةنجلأ يف نإ

 (ض) (ىحضلا) :هل لاقي ًاباب ةنجلا يف نإ
 (ض) ءاخسلا تيب هل لاقي ًاتيب ةنحل يق نإ

 اهضرع «ةفوحب ةولول نم ةميح ةنحلا يف نإ

 (ض) بهذا نم اهعوذج ةرجش ةنحلا يف نإ

 رمضملا داوحلا بكارلا ريمي ةرجش ةنحلا يف نإ

 ةئم اهلظ يف داوحلا بكارلا ريسي ةرحش ةنحبا يف نإ

 (ض) ول ىبوط :اه لاقي ةرحش ةنحلا يف نإ
 (ضو) ةشير فلأ نوعبس هل ًارئاط ةنحلا يف نإ

 (ض) نم اهرهاوظ ئرت ًافرغ ةنحللا يف نإ
 (ض) رهاوجلا فانصأ نم ًافرغ ةنجلا يف نإ

 اهنطاب نم اهرهاظ ىري ًافرغ ةنحلا يت نإ

 اهس رغ نم اورثكأف ءناعيق ةنملا يت نإ

 اهيلإ نوجرخي كسم نابثك ًاقوسل ةنجلا يف نإ

 (ض) عيب الوإ ءارش اهيف ام ًاقوسل ةنحبا يف نإ
 بهتف ةعبج لك اهوتأي ًاقوسل ةنحلا يف نإ
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 :یسوم وب

 ةريره وب

 يردخلا ديعس وبأ

 ٌ كلام نب سن

 3 نيسحلا نب يلع نب دمحم

 يردخلا ديعس وبأ

 ةديرب

 هللا دبع نب رباح

 هللا دبعو يرعشألا كلام وبأ

 رر نب

 يشرافلا ناملس

 كلام نب سنأ

 ؛ بلاط يبأ نب يلع
 كلام نب سنأ '



 (ض) اهالعأ نم جرخي ةرجشل ةنجلا يف نإ

 (ض) اهيلع توقاي نم ًادمعل ةنججا يف نإ
 (ض) نيعلا روحلل ًاعمتجل ةنجلا يف نإ

 نيدهاجملل هللا اهدعأ ةحرد ةئم ةنجلا يف نإ

 (ض) غارم لثم كسم نم ًاغارم ةنحلا ف نإ

 (ض) نم ذيعتست ًايداول منهج ف نإ
 (ض) رعب يداولا يقو ًايداو منهج يف نإ
 (ض) بهبه :هل لاقي ًايداو منهج يف نإ
 (ض) دعصي (ليو) :هل لاقي أرجح رانلا يف نإ
 ملسم لحجر اهقفاوي ال ةعاسل ليللا يف نإ

 عسلت تحبلا قانعأ لاثمأك تايح رانلا يف نإ

 ةميت هدضع يف نإ

 هلوسرو هللا امهيحي نيتاصح كيف نإ

 (ض) ةيآ فلآ نم ريح ةيآ نهيف نأ
 تقرس يلا ةيموزحملا نأش مهمآ ًاشيرق نأ

 (ض) لهانملا نم لهنم ىلع اوناك ًاموق نأ

 دحأ ىلع بذكك سيل يلع ًابذك نإ
 ةئيطحخ نم اهيدي نيب ام طحت ةالص لك نإ

 ةقد.د كلهأ ىلإ تعنص ام لك نإ

 دابعلا عفانمل معنلاب مهصتحا ًاماوقأ هلل نإ

 سانلا نم نيلهأ

 شرعلا نيمي نع ةمايقلا موي ءاسلج هلل نإ

 (ض) سانلا جئاوحل مهقلح ًاقلخ هلل نإ

tv 3 

 (ض) فقتو لحن ةكئالملا نم ايارس هلل نإ
 (ض) قلح نوبلطي ةكئالملا نم ةرايس هلل نإ

 (ض) ربانم ىلع ةمايقلا موي مهسلجي ًادابع هلل نإ

 (ض) لتقلا نع مهي نضي ًادابع هلل نإ
 ةليلو موي لك يف ءاقتع هلل نإ
 (ض) شرعلا يدي نيب رون نم ًادومع هلل نإ
 مهدنع اهرقأ ًامعن ماوقأ دنع هلل نإ
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 ةريره وبأ

 دعس نب لهس

 سابع نبأ

 ىسوم وبأ

 ىسوم وبأ
 صاقو يبأ نب دعس

 رباح

 ثراحلا نب هللا دبع

 رماع نب ةبقع

 سابع نبا

 ةيراس نب ضابرعل

 ةشئاع

 نع لحجر نع ناطقلا بلاغ

 هدجب نع هيبأ

 ةريغملا

 بوی وبأ

 ةيمأ نب ورمع

 رمع نب هللا دبع

 سنا

 سايع نبا.

 نع دمحم نب رفعجو رمع نبا



 (ض) ةئم ت ناضمر نم ةليل لك يت هلل نإ

 ّيمأ نع نوغلبي «نيحايس ةكئالم هلل نإ

 سلاجب نرغتبي ًالضف ةرايس ةكئالم هلل نإ

 ركذلا سلاح نوعبتي ةرايس ةكئالم هلل نإ

 نوسمتلي «قيرطلا يق نوفوطي ةكئالم

 قئالخلا ءامسأ هاطعأ اكلم هلل نإ

 نإ 3

 (ض) محرأ أي :لوقي نع الكوم اكلم هلل نإ

 مدآ ينب اي :ةالص لك دنع يداني اكلم هلل نإ
 لاصح عبس هللا دنع ديهشلل نإ

 (ض) درت ام ةوعدل هرطف دنع مئاصلل نإ
 (ض) ًانزو هللا دنع ةيوتكملا ةالصلل نإ
 (ض) يب اي :هتبال' لاق نامقل نإ

 : تبستحا ام كل نإ
 كتقفنو كيصن ردق ىلع رحألا نم كل نإ
 (ض) ساحتلا ًادصك ادص بولقلا لكل نإ

 لالا ّيمأ ةنتفو ؛ةنتف ةمأ لكل نإ
 ءايحلا مالسإلا قلو اقل نيد لكل نإ

 ةر نآرقلا مانس نإو ءًامانس ءيش لكل نإ

 سلاحا ديس نإو ًاديس ءيش لكل نإ

 (ض) سلاحا فرش نإو ًافرش ءيش لكل نإ
 (ض) ةلاقص نإو «ةلاقص ءيش لكل نإ

 (ض) نآرقلا بلقو ءأبلق ءيش لكل نإ
 (ض) نم اونم ةمايقلا موي ين لكل نإ
 ةدحلاو ةؤلؤل نم ةي هيلا يف نموملل نإ
 مهؤاشلج ةكئالملا ًاداتوأ دحاسملل نإ

 ءاسلج مهل اهداتوأ مه ًاداتوأ دجاسملل نإ

 اهنم مهتيأر اذإف رماوع تريبلا هذه نإ

 (سدقملا تيب) و (ةبعكلا) نيب ام ًاضوح يل نإ
 نيب امكل ةنجلا عيراصم نم نيعارصم نيب ام نإ

 ةريسم ةنحلا عيراصم نم نيعارصم نيب ام نإ

 حيبستلا هللا لالج نم نوركذت ام نإ
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 تارم عبر هدنع أرقأف هاتأ ازعام نأ

 (ض) هتوم دنع قدصتيو قتعي يذلا لثم نإ
 لمعي مث تائيسلا لمعي يذلا لثم نإ
 (ض) موجنلا لثمك ضرألا يف ءاملعلا لثم نإ
 ىدهلا نم هب هللا ٍنثعب ام لثم نإ

 (ض) سيل ةمئاص يهو الأس ًانيكسم نإ
 ةريسم امهنيب ةنحلا عيراصم نم نيعارصم نإ

 نإو ايندلل ًالثم لمح مدآ نبا معطم نإ
 (ض) ناطيش سرح لك عم نإ
 يئصوأ :لاقف ًارفس دارأ ذاعم نأ

 لوقي ةئملا باويأ نم بابب اكلم نإ

 الجر ذحأ ليئارسإ يب كولم نم اكلم نإ

 ملسملا ةبيشلا يذ ماركإ هللا لالجإ نم نإ

 ًاسلحب يم مكبرقأو يلإ مكبحأ نم نإ
 نآرقلاب اتوص سانلا نسحأ نم نإ

 ضرع يف ةلاطتسالا ابرلا برأ نم نإ

 نيذلا ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ نم نإ

 (ض) ةمايقلا موي ةلرتم هللا دنع سانلا رشأ نم نإ

 (ض) ةمايقلا موي هللا دنع ةنامألا مظعأ نم نإ

 قلح هيف ةعنجلا موي مكمايأ لضفأ نم نإ

 هيدلاو لحرلا نعلي نأ رئابكلا ريكأ نم نإ

 (ض) مهتسحأ ًاناكإ نينمولا لمكأ نم نإ
 (ض) نوكي نح رانلل مظعي نمل ّيمأ نم نإ

 (ض) هلأسي مك دحأ ءاج ول نم يما نم نإ
 هتعافشب ةنحلا لحدي نم ّيمأ نم نإ

 (ض) نركي نح رانلل مظعي نم يما نم نإ
 (ض) ًالجر لجرلا بحي نأ نامإلا نم نإ

 ًاقالخأ مكتسحأ مكر ايبخ نم نإ

 . ولجي هنإ ءدمثإلا مكلاحكأ ريح نم نإ

 ءايبنأب اوسيل ًادابع هللا دابع نم نإ

 ءايبنأب مه ام ًاسانأل هللا دابع نم نإ

 (ض) نونكملا ةئيهك ملعلا نم نإ
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 لازه نب ميعن
 ءادردلا وبأ

 رماع نب ةبقع

 كلام نب سنأ

 ىسوم وبأ
 ةشئاع نع ًاغالب كلام

 ناوزغ نب ةبتع

 بعك نب يبأ

 باطخلا نب رمع

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ىسوم وبأ



 ةضرغ ةريسم ًابابل برغملا لبق نم نإ

 ضرع يف لجرلا ةلاطتسا رئابكلا نم نإ
 (ض) ملسملا ماعطإ :ةنحلا تابج وم نم نإ

 (ض) رورسلا كلاخدإ ةرفغملا تابجوم نم نإ

 (ض) ماعطلا ماعطإ. ةرفغملا تايحوم نم نإ

 ماللملا لذب ةرفغملا تايجوم نم نإ

 (ض) نوزوازتي مهنأ ةنحلا لقأ ميعن نم نأ

 مكيلع للا حتفي ام مكيلع فاحأ ام نإ

 هتانسحو هلمع نمؤملا قحلي امم نإ

 (ض) رصبلا فوفكم انأو عساش يلزم نإ
 ؟ةلزنم ةنحبا لهأ ندأ ام :هبر لأس ىسوم نإ

 (ض) نموا كدبع !بر يأ ؛لاق ئسوم نإ
 امو ايندلا نم ريح ةنجلا.يف طوس عضوم نإ

 (ض) زج نيعبس نم ءزج هذه مكران نإ
 ةمايقلا موي انب ىرن له :اولاق ًاسان ن

 لها بهذ :هل ازلاق هباحصأ نم ًاسان نإ

 (ض) ىلع نونشي اومدق هباحصأ نم اسان نإ

 (ض) نيدلا يف نوهقفتيس يأ نم ًاسأن نإ
 هللا لوسر اولأس راصنألا نم ًاسإت نأ

 (ض) سان ىلإ نوقلطني ةنحللا لأ نم اسان نإ
 اوملسأف هوتأ ةثالث ةرذع يب نم ًارفن نأ

 ةيرقب رمأف ءايبنألا نم ًايبن تصرق ةلمث نإ

 (ض) امه هللا لحأ امع اتماص نيتاه نإ

 ىلع تاولصلا لقثأ نيتالصلا نيتاه نإ

 اومحرتسا اذإ ام شيرق يف رمألا اذه نإ

 (ض) مالسإلا مئاعد نم ةماعد تيبلا اذه نإ
 حيتافم نئازخلا كلتلو ؛نئازح ريخلا اذه نإ

 (ض) حلصي نلو يسفنل هتيضترا نيد اذه نإ
 مكرضح دق رهشلا اذه نإ

 هللا ديب هفرط ببس نآرقلا اذه نإ

 (ض) هتبدأم اولبقاف هللا ةبدأم نآرقلا اذه نإ
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 ابعك نب يبأ

 دعس وبأو ىسوم وبأ
 : رياح

 دعس نب لهس
 , هللا دبع نب رباح



 (ض) هومأرق اذإف نرحب لرن نآرقلا اذه نإ

 هانيطعأ نم ةولح ةرضح لالا اذه نإ

 سانلا موحل لكأي ناك اذه نإ

 نيملسملل هللا هلعج ديع موي اذه نإ

 تلزن (..مهونح قاحتتإلا ةيآلا هذه نأ

 (ض) دارأ نمف هللا نم قالخألا هذه نأ

 مكلبق ناك نم ىلع تضرع ةالصلا هذه نإ

 هللا اهبحي ال ةعجض هذه نإ

 هللا اهضغبي ةعجض هذه نإ

 منهج نم ءزج ةثم نم ءزج رانلا هذه نإ

 (ض) ةمايقلا موي نلعجي حئاونلا هذه نإ
 مأ روكذ ىلع مارح نيذه نإ

 امهيف ضرعت نيمويلا نيذه نإ

 يبنلا يتأي نأ ًازعام رمأ ًالازه نإ

 نولقتما اهزوجي ال ًادوؤك ةبقع مكءارو نإ
 ربقلا باذع ترك ذف اهيلع تلحد ةيدوهي نأ

 هللا رفغي سيمخملاو نينثالا موي نإ
 (ض) ال ةعاس هيفو مدلا موي ءاثالثلا موي نإ

 (ضز اهمظعأو مايألا ديس ةعمجللا موي نإ
 (ض) اوموصت الف ؛مكديع ةعمجلا موي نإ

 (ض) ةعبرأ ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي نإ

 (ض) اولعحت الف ءديع موي ةعمجلا موي نإ

 (ض) ةصخاش راصبألا نإ

 (ض) لمعلا نم دشأ لمعلا ىلع ءاقتالا نإ

 (ض) يلا ىلإ ضرأ لك نيب نيضرألا نإ

 ةمايقلا موي نولقألا مه نيرثكألا نإ

 لاحرلا بولق رذح يف تلزن ةنامألا نإ
 مهدسفأ سانلا يف ةبيرلا ىغتبا اذإ ريمألا نإ

 (ض) ءاشي نم هللا هلبرسي لابرس ناميإلا نإ
 ناميإلا نم ةداذللا نإ
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 صاقو يبأ ني دعس

 ةشئاع

 ةبايس نب ىلعي

 سابع نبا

 سنأ

 ةريره وبأ

 يرافغلا ةرصب وبأ

 ةريره وبأ

 يرافغلا سيق نب ةفخط

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يلع

 ديز نب ةماس

 لازه نب ميعن

 ءادردلا وب

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ةركب وب

 ةدابع نب دعسو ةبابل وب

 يرعشألا نيدل نب رماع
 سنأ

 ةريره وبأ

 يلع نب نسحلا
 ءادردلا وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 رذ وبأ

 ةفيذح

 ةرم نب ريثكو ريفن نب ريبح

 نب مادقملاو دوسألا نب ورمعو

 اا وزو تركي دعم

 ةريره وبأ

 يراصنألا ةبلعت نب ةمامأ



 هلحخدت ال روصلا هيف يذلا تيبلا نإ

 (ض) لاصخ عبرا هيف ناك اذإ رجاتلا نإ
 : راجفلا مه راحتلا نإ

 ًاراجف ةمايقلا موي نوثعبي راجتل نإ

 (ض) رشع نا اهوط ةنحلا رمت نم ةرمتلا د

 (ض) لوح ا ىلإ لوحلا نم نيزتو رخخبتلا ةنحلا نإ
 ةرمع نإو هللا ليبس ف ةرمعلاو جملا نإ
 يوهيف منهج ةفش نم ىقلي رجحلا نإ

 اهيف يوهيف منهج ريفش نم ىقلي رجحلا نإ

 (ض) شانلا هب ىوادت ام عفنأ مجحلا نإ

 :(ض) اهجرخي يذلا دشانت ةاصحلا نإ

 رومأ اًمهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا نإ

 روهطلا عضاوم غلبت ةيلحلا نإ
 هللا الإ هلإ الو هللا ناحبسو هلل دمحلا) نإ

 ذفنيف «مهسوؤر ىلع بصيل ميمحلا نإ

 (ض) نكنم ًاددع رثكأل نيعلا روحلا نإ
 روحلا نحن :نلقي نينغي ةنجلا يف روحلا نإ

 ناسللا يع ؛يعلاو فافعلاو ءايحلا نإ

 (ض) نابرقي اهو ناميإلا نم يعلاو ءايحلا نإ

 دفني يذلا نيمألا ملسملا نزاخلا نإ

 (ض) لحرلا. ف نوكت ةحلاصلا ةلصخلا نإ
 دنع مظعأ «أيرلا نم'لجرلا هبيصي مهردلا نإ

 ضرألاو ءامسلا نيب فوقوم ءاعدلا نإ

 مكيلعف «لزي مل امو لزن امم عفتي.ءاعدلا نإ

 مكفلختسف هللا نإو ؛ةرضح ةولح ايندلا نإ

 مكفلختسُم هللا نإو ؛ةرضح ةولح ايندلا نإ

 ركذ الإ اهيف ام نوعلم ءةنوعلم ايندلا نإ

 ةحيصنلا نيدلا نإ

 ةحيصنلا نيدلا نإ ءةحيصنلا نيدلا نإ

 (ض) اذإ هبحاص نع ىضقي نيدلا نإ

 (ض) نمفوهأ باب نوعبسو فين ابرلا نإ
 (ض ًادبأ جرحأ ال يلالحو يتزعو :لوقي برلا نإ
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 رجأ ءاملا نم هتأرما ىقس اذإ لحرلا نإ

 نم هل سيق هدلوم ريغب تام اذإ لحرلا نإ

 ةفيحص ةمايقلا موي هل عفرت ال لحرلا نإ

 (ض) نمأي ێح ًانموم نوكي ال لحرلا نإ
 (ض) نوكي ئح ًانموم نوكي ال لحرلا نإ
 (ض) ًاروشنم هباتك ىتويل لحرلا نإ
 (ض) ديري ام ثيدحلاب ثدحيل لحرلا نإ

 (ض) نيعبسم ةنحلا يف ئكتيل لجرلا نإ
 ًاساب اهيف ىري ام ةملكلاب ملكتيل لحرلا نإ
 غلبت نأ نظي ام ةملكلاب ملكتيل لحرلا نإ

 هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ

 (ض) هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل لجرلا

 مئاقلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل لجرلا نإ

 (ض) نوكي ام يح ةنحلا نم ونديل لحرلا نإ

 (ض) ةنحلا يف ريطلا يهتشيل لحرلا نإ
 ةثالثلاو نيلجرلل عفشيل لجرلا نإ

 هل لبقت امو ةنس نيتس يلصيل لحرلا نإ

 (ض) ةعاطب  ةأرملا وأ  لمعب لمعيل لحرلا نإ

 (ض) ريخلا لهأ لمعي لمعيل لجرلا نإ

 ودبي اميف ةنحلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ
 اهغلبي امف ةلزتملا هللا دنع هل نوكيل لحرلا نإ

 رشع الإ هل بتك امو فرصنيل لحرلا نإ

 (ض) ةمايقلا موي قرعلا همحليل لحرلا نإ
 (ض) ةئم سمح جوزيل ةنحلا لهأ نم لجرلا نإ

 نم بارشلا يهتشيل ةنحلا لهأ نم لجرلا نإ

 قلطنيف هيطعأف ٰييتأي لحجرلا نإ

 بر اي :لوقت نمحرلا نم ةنجش محرلا نإ

 (ض) عطاق مهيف موق ىلع لزتت ال ةمحرلا نإ

 (ض) هيلع هتمحر طسابل نمحرلا نإ
 هلجأ هبلطي ام رثكأ دبعلا بلطيل قزرلا نإ
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 ةيراس نب ضابرعلا
 ورمع نب هللا دبع

 نب دعسو يسرافلا ناملس

 ناميلا نب ةفيذحو كلام

 دوعسم نب هللا دبعو

 سنأ

 كلام نب سنأ

 ةمامأ وبأ

 ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ثراحلا نب لالب

 نابوث

 ةمامأ وبأ

 ةيراقغلا مكحلا تنب ةمامأ

 ةئوميغ

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 دعس نب لهس

 ةريره وبأ

 رساي نب رامع

 دوعسم نب هللا دبع

 فقوأ يبأ نب هللا دبع

 ةمامأ وبأ

 رباح

 ةريره وبأ
 فؤأ يبأ نب هللا دبع

 تباث نب ديز

 ءادرذلا وبأ



 هلأ بلطي امك دبعلا بلطيل قزرلا نإ

 عزتي الو هناز الإ ءيش یت نوكي ال قفرلا نإ

 ..كرش ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ

 مدقي ملو.دلولا هل. يذلا لحرلا بوقرلا نإ
 (ضو ًاران مههوجو لغتشت ةانزلا نإ
 نكفلا بنج نمل ديعسلا نإ

 (ض) عبششلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا نإ
 ةنجلا حيتافم فويسلا نإ

 كلع يذلا لحرلا ديدشلا لك ديدشلا نإ
 كلمي يذلا ديدشلا لك ديدشلا نإ

 هيلع ةليللا كلت تردحت نيطايشلا نإ

 بهذ ةالصلاب ءادنلا عمس اذإ ناطيشلا نإ

 (ض) ناحل ساسح ناطيشلا نإ
 (ضو مدغلا بئذك ناسنإلا بثذ ناطيشلا نإ

 مانضألا دبعت نأ نمثي دق ناطيشلا نإ
 مكضرأب دبعي نأ سئي دق ناطيشلا نإ

 نولضملا هدبعي نأ سعي دق ناطيشلا نإ

 . مالسإلا:قيرطب مدآ نبال دعق ناطيشلا نإ

 (ض) بلق ىلع همطحخ عضاو ناطيشلا نإ
 ءيش لك دنع مكدحأ رضحي ناطيشلا نإ

 ركذي مل يذلا ماعطلا لحتسي ناطيشلا نإ

 (ضر أذإ ةكئالملا هيلع يلصت مئاصلا نإ

 منهج ريش نم ىقلتل ةميظعلا ةرخصلا نإ

 (ض) نمؤملاب لازت ال ةليلملاو عادصلا نإ

 , (ض) فعضي ةبارق يذ ىلع ةقدصلا نإ
 * رح اهلهأ نع يفطتل ةقدصلا نإ

 (ض) برلا بضغ ئفطتل ةقدصلا نإ
 (ض) هللا ديزي محرلا ةلصو ةقدضلا نإ
 (ض) هل يذلا كولعصلا لك كرلعصلا نإ

 . (ض) فلأ يفلأب طابرلا ضرأب ةالضلا نإ
 (ض) فعاضي ركذلاو مايصلاو ةالصلا نإ
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 ا : ءادردلا وبأ

 ةشئاع

 ! دوعسم نبا

 ةفصح نيا وأ ةفصح

 : رسب نب هللا دبع

 دوسألا نب دادقملا

 ةديرب

 ١ ةرحش نب ديزي

 , 'ةفصخ نبا وأ ةفصح

 إ ةفصح نبا وأ ةقصح

 ىو: شبنخ نب نمر لا دبع

 دوعسم ناو الضرم ديعس نبا,

 رباح

 ةريره وبأ

 لبج نب ذاعم
 دوعسم نب للا دبع

 سابع نبا

 رباح

 هكافلا نب ةريس

 سنأ

 ةيراصنألا ةرامع مأ:

 ناوزغ نب .ةبتع

 , ءادردلا وبأ

 1 ةمامأ وبأ

 لَو هباحصأ نم لحر

 كلام نب سنأ

 سنأ

 ةفصخ نبا وأ ةفصخ

 نا

 سنأ نب ذاعم



 (ض) كرحتو اهريقانع برضتل ريطلا نإ

 (ض) اهمدهأ :لاقف ةفرغ نيب سابعلا نإ
 هبلق ف تتكن ةغيطح ًأطحأ اذإ دبعلا نإ

 كلملا ماق يلصي ماق مث كوست اذإ دبعلا نإ
 هللا اهلبقت بيط نم قدصت اذإ دبعلا نإ
 (ض) دعب هالصم يف سلج اذإ دبعلا نإ

 ههجو لسغف ءوضوب اعد اذإ دبعلا نإ

 ملف ةلرتم هللا نم هل تقبس اذإ دبعلا نإ

 (ض) هتالص متي ملف ىلص اذإ دبعلا نإ

 (ض) وه امنإف ةالصلا ىلإ ماق اذإ دبعلا نإ

 (ض) هل تحتف ةالصلا ىلإ ماق اذإ دبعلا نإ

 نم ةنسح ةقيرط ىلع ناك اذإ دبعلا نإ

 ةنعللا تدعص اعيش نعل اذإ دبعلا نإ

 هللا ةدابع نسحأو «هديسل حصن اذإ: دبعلا ن

 هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف عضو اذإ دبعلا نإ

 (ض) ميظع هقلخ نسحب غلبيل دبعلا نإ

 (ض) دنع ويرت ةرسكلاب قدصتيل دبعلا نإ

 اهيف نيبتي ام ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإ

 (ض) ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإ
 ال هللا طس نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإ

 (ض) مئاصلا ةحرد ملحلاب كرديل دبعلا نإ
 (ض) الإ اهوقي ال ةملكلا لوقيل دبعلا نإ

 ايندلا نم عاطقنا يف ناك اذإ نموملا دبعلا نإ

 هحو امي ديري ةالصلا يلصيل ملسملا دبعلا نإ

 (ض) نم سادلل دب الو «قح ةقارعلا نإ

 (ض) نح فقوملا يف ءرملا مزليل قرعلا نإ

 (ض) ردقك رشعلا مايأ نم مويلا يف لمعلا نإ
 ءاعنص ىلإ انهه نم اهديقانع نم دوقنعلا نإ

 ةكئالملا اهبحصت ال سرجلا اهيف يلا ريعلا نإ
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 رمع نبا

 ةيلاعلا وبأ

 ةريره وبأ

 يلع

 ةريره وبأ

 يلع

 نافع نب نامفع

 نع يملسلا دلاح نب د

 هدح نع هيبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ءادردلا وبأ

 رمع نب

 سنأ

 سنا

 يملسألا ةزرب وب

 ةريره وب

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 بلاط يبأ نب يلع

 ةريره وب

 بزاع نب ءاربلا

 رذوب

 نع لجر نع ناطقلا بلاغ

 هدح نع هيبأ

 رباح

 موزخم ب نم لحر

 ٠ ليذهلا يبأ نب هللا دبع
 ةبيبح مأ



 (ض) ناطيشلا نإر:تاطيشلا نم بضغلا نإ

 مالسإلا نم اسيل شجفتلاو شحفلا نإ

 ليسلا نم بحي نم ىلإ عرسأ رقفلا نإ
 .مهمع هؤريغي ملف ركتملا اوأر اذإ موقلا نإ

 (ض) ةمايقلا موي نيخسرف هناسل رجيل رفاكلا نإ
 (ض) خسرفلا هناسل بحسيل رفاكلا نإ

 (ض) مظعأل .هسرض نإ يح مظعيل .رفاكلا نإ
 (ض) بتكت نح ًابذك بتكي بذكلا نإ
 (ض) تكتشا ذقلو ناتفشو ناسل اهل ةبعكلا نإ

 (ض) رداق مهمادقأ ىلغ مهاشمأ يذلا نإ

 (ض) نآرقلا نم ءيش هفوج يف سيل يذلا نإ

 (ض) ةعمجلا موي سانلإ باقر ىطحختي يذلا نإ
 تهحو نم ىلإ تهجو اذإ ةنعللا نإ

 (ض) مهروبق نم نوحرخي نيبلملاو نينذؤملا نإ
 ةتكن تناك ابنذ بنذأ اذإ نمؤملا نإ

 (ض) هافعأ مث مقسلا هباصأ اذإ نمؤملا نإ

 ةمحرلا ةكئالم هتتأ ضبق اذإ نمؤملا نإ

 هيلع ملسف نمؤملا يقل اذإ نمؤملا نإ

 هل لوقيف كلم هاتأ هربق يف عضو اذإ نموملا نإ

 ءارضخ ةضور يفل هربق يق نمؤملا نإ

 (ض) نع ىذألا ةطامإ يف رجويل نمؤملا نإ

 مئاق تاحبرد قلخلا نسحب كرديل نمؤلا نإ
 مئاصلا ةحنرد هقلح نسحب كرديل نمؤملا نإ

 رفاكلا نإو ءدحاو ىعم يف لكأي نموملا نإ
 أ ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نإ

 (ض) اهجوززو اهتيب نم تجرح اذإ ةأرملا نإ
 اهتمقأ نإف علض نم تقل ةأرملا نإ

 ميقتست نل علض'نم تقلح ةأرملا نأ

 (ض) ئرعل ةنحبا لهأ ءاسن نم ةأرملا نأ

 يوس ةرم يذل الو غل لحت ال ةلأسملا نإ

 مقدم رقف: يذل :ثالثل الإ حلضت ال ةلأسملا نإ

 (ض) مهدحأل حتفي سانلاب نيثزهتسملا نإ
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 ةرجع نب بعك

 قيدصلا ركي وبأ

 رمع نبأ

 رمع نبا

 ديعس وبأ

 ٠ سيمع تنب ءامسأ ٠ :ْ

 رباج

 ةريره وبأ '

 سابع نبأ

 مقرألا يبأ نب مقرألا

 7 دوعسم نب هللا دبع
 ا 0

 ةريره وبأ

 رضخلا وأ مارلا رماع

 ةريره وبأ

 ناديا نب ةليدخ

 سلا:

 .ةريره وبأ



 دحأ امف يباب ىلع موقيل نيكسملا نإ

 (ض) مث ةعمجلا موي لستغا اذإ ملسملا نإ

 ىلص مث ءوضولا نسحأف أضوت !ذإ ملسملا نإ

 ةفرح يف لزي مل ملسملا هاحأ اعد اذإ ملسملا نإ

 (ض) هعيش ملسملا هاحأ راز اذإ ملسملا نإ

 تتاحت هاحأ حفاص اذإ ملسملا نإ

 (ض) هديب ذحأق هاحأ يقل اذإ ملسملا نإ

 ماوصلا ةجرد كرديل ددسملا ملسملا نإ

 هسأر ىلع ةعوفرم هاياطحو يلصي ملسملا نإ
 (ض) الءاستو احفاصتف ايقتلا اذإ نيملسملا نإ

 (ض) كحضو احفاصتو ايقتلا اذإ نيملسملا نإ

 بذعي هيلع لوعملا نإ

 ةنؤملا ردق ىلع هللا نم يأت ةنوعملا نإ

 ةمايقلا موي يتأي نم يبمأ نم سلفملا نإ

 روت نم ربانم ىلع هللا دنع نيطسقملا نإ

 (ض) رفاكلا ةزانج رضحت ال ةكئالملا نإ

 (ض) مهيف موق ىلع لزت ال ةكئالملا نإ
 ودني نم لوأ عم هتيارب ودغي كلملا نإ

 (ض) نيرفاكلل سيلو ؛نورفاكلا مه نيقفانملا نإ

 مئاهبلا نإ نح مهروبق يف نوبذعيل ىتوملا نإ

 عمسي هنإ هربق يف عضو اذإ تيملا ن

 تلاق اذإ يحلا ءاكبب بذعيل تيملا نإ

 ىلع اوذخأي ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ

 ةمايقلا موي انبر ىرن له :اولاق سانلا نا

 ةريره وبأ رثكأ :نولوقي اوناك سانلا نإ

 (ض) هللا نم ةمايقلا موي نوسلجي سانلا نإ

 (ض) ًاحوف جاوفأ ةئالث نورشحي سانلا نإ
 لحرلا ىلع هفيدر ذاعمو يبلا نأ

 (ض) ناعمتجي ال دقحلاو ةميمنلا ن

 اهنالحدي ال لاجدلاو ءابولا نإ

 (ض) موق مهر مهنيد اومشس موق دوهيلا نإ
 انل فعاضيو ءالبلا انيلع ددشي كلذك ان
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 "ممر

 "مو

 ديب مأ

 يلذحلا ةشيبن

 يسرافلا ناملس

 نابو

 يليقعلا نيزر وبأ

 ةريره وبأ

 يسرافلا ناملس

 ورمع نب هللا دبع
 يسرافلا ناملس

 ةريره وبأ

 بزاع نب ءاربلا

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 رامع

 قوأ يبأ نب هللا دبع

 مثیم

 كلام نب سنأ

 دوعسم نبأ

 ةريره وبأ

 ىسوم وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 رذ وبأ
 سنأ

 رمع نبأ
 ةميتي ةأرما

 ةشئاع

 ديعس وبأ



 بلك هيف ائيب لعدن ال انإ

 ريواصت الو بلك هيفو ًاقيب لدن ال انإ

 ةزرص الو بلك هيف يب لعدن ال انإ
 ةزوص الو بلک یف انب لعدن ال انإ

 (ض) علط ذإ دجسملا يث هعم سولحب انإ
 ةعاس ةعمشلا موي يف :هللا باتك يف دحنل انإ

 (ض) نم اهيف نإو مزمز دكت نأ ديرن انإ
 نيعلا هل .تمجم كلذ تلعف اذإ كنإ
 ١ كيخأ مح تلكأ كنإ
 ١ ةيلهاج كيف ؤرما كنإ

 مقدسفأ نيملسملا تاروع تعبتا نإ كنإ
 | راف نم ةرج كدي فو يتنح كنإ

 ٠ ليللا موقتو راهنلا موصتل كنإ ١

 (ض) هيهتشتف ةنحبا يف ريطلا ىلإ رظنتل كنإ
 ءاليحأ:هلعفي نمم تسل كنإ

 ̀ للا ىلإ تح ةروس ارق نل كن

 ٠ تببحأ نم عم كنإ : :

 ىلع نورحتو انكر الاجر نورشحت مكنإ

 (ض)' مكئامسأب ةمايقلا موي نوعدت مكنإ

 ةمادن نوكتسو ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكنإ
 (ض) لاقي تريب اهيف ًاقفأ نوحتفعس مكنإ
 (ض) ممألا تكله هيف ًارمأ ميلو دق مكنإ

 (ض) ءيشب هللا ىلإ نوعحرت ال مكنإ
 مكنيعأ يف قدأ يه ًالامعأ نولمعتل مكنإ ٌْ

 مهعسي نكلو ؛مكلاومأب سانلا اوعست نل مكنإ
 الرغ ةارع ةافح هللا وقالم مكنإ

 ةكربلا مكماعط يأ يت نوردت ال مكنإ

 كتقفن ردق 'ىلع كترمع يف كرحأ امنإ

 , يغلا تاوهش مكيلع ىشحأ اغإ
 لوقأ ام لوقأ امنإ

 (ضو) مدن وأ ثنح فلحلا امنإ
 (ض) ايندلا عاتس نم سيلو «عاتم ايندلا اغإ
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 یس ربا

 وزمع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 رمع نبا

 رماع نب ةبقع

 سا

 ةديح نب ةيواعم

 ءادردلا وبأ

 ةريره وب

 بركي ادعم نب مادقملا

 1 سابع نب

 رذ وبأ

 يزدخلا ديعس وأو سن

 ةريره وب

 سابع نب

 رباج

 ةشئاع

 ةزرب وب

 ةمامأ وب

 رمع نبإ

 ورمع نب هللا دبع



 (ض) ةالصلا ىلإ تمق اذإ ءوضولاب ترمأ امنإ
 مهردلاو رانيدلا مكلبق ناك نم كلمأ امنإ

 لهس بيرق نيل نيه لك ىلع راتلا مرحت امنإ

 اهئافعضب ةمألا هذه رصنت ام

 ريغ نم هللا كاتآ امو ءلأست نأ كلذ اغنإ

 بساحي دحأ سيلو «ضرعلا كلذ امنإ

 ريغ نع ناك ام امأف «ةلأسملا كلذ امنإ

 (ض) ةالصلا بلط يف ياطخ رثكتل تلعف ا

 (ض) ةرفح وأ ةنحجلا ضاير نم ةضور ربقلا امنإ
 ًامدأ هيلع ماني ناك يذلا هشارف ناك امنإ

 (ض) نادوسألا انماعطو فوصلا انسايل امنإ

 ةءارقلا ناطيشلا انيلع سبل امنإ

 ءوسلا سيلجلاو حلاصلا سيلجلا لثم امنإ

 ةلقعملا لبإلا لثمك نآرقلا بحاص لثم اإ

 كعولا هبيصي نيح نمؤملا دبعلا لثم امنإ

 ارات دقوتسا لجر لثمك يما لثمو يلثم اغإ

 قرس اذإ اوتاك مهنأ مكلبق نم نيذلا كله امنإ

 هذه ذختا نيح ليئارسإ ونب كله اغنإ

 رصحلا روهظب مكيلع مث هذه يه اغإ

 روهظ ىلع سولجلا مث ةجحلا هذه يه اغإ

 مهتاين ىلع سانلا ثعبي اإ

 مهتاين ىلع سانلا رشح امنإ
 بكارلا دازك مكدحأ يفكي اإ

 بك رمو مداح لاملا عمج نم يفكي امنإ

 هل قالح ال نم ريرحلا سبلي'امنإ ٠

 (ض) وجري ال نم ريرحلا سبلي امنإ

 اهفيعضب ةمألا هذه هللا رصني اإ

 ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ

 ىون ام ئرما لكل امنإو ةينلاب لامعألا امنإ
 الام هللا هقزر دبع :رفن ةعبرأل ايندلأ اإ

 ةحيصنلا نيدلا امن

 رقف رقفلاو «بلقلا ىغ ىغلا اغإ
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 ههجو لحزلا ام حدكي حودك لئاسملا امنإ ٠

 اهتيب نم جرختتل ةأرملا نإو ةزوع ءاسنلا اإ

 (ض) ركنم هانأ «مكلاعن قفح عمسي نآلا هنإ

 (ض) نم ةقلح لحجر دضع ىلع رصبأ هنأ
 ' :لاقف قرزألا يداو ىلع.ىتأ هنأ

 ةقر موقلا يف ىنأرف دجسملا ىتأ هنأ

 :مكيلع مالسلا :لاقف ةربقلا.ىتأ هنأ

 (نض) للح نم ناتلح هيلعو يلا ىتأ هنأ
 ,نائعتبا امهنإو «نانثا ةليللا ياتأ هنأ

 كيضري امأ !دمحم اي :لاقف كلا ناتا هنأ

 نيب لاح دق ناطيشلا نإ :لاقف هاأ هنأ

 (ض) ؟ياتبا نيأ :لاقف ًاموي اهاتأ هنأ

 اهيأ اي :لاقف برش دق لحرب نأ هنأ

 كرت مك :لاقف هيلع يلصب لحرب يأ هنأ

 , (ض) اهيلع يلصيل ةزانحي يأ هن

 (ض) هنم وطخ لك لعجي سرفب يأ هنأ
 أ ذاعم اي :لاق مث اموی هديب ذأ هن

 ليللا .رطش ىلإ ءاشعلا ةالص ةليل رحأ هنأ

 ءامشلا باوبأ تحتف'سمشلا تلاز اذإ هنإ

 (ض) تارم ثالث نمأف رينملا ىلع ىقترا هنإ

 (ضو) انلف هتباد ىلع سابع نبا فدرأ هلا

 مع هدرف ءاطعب رمع ىلإ لسرأ هن

 (ض) ةعبس مهو عوح مهاصأ هنأ

 (ض) ىلص املف ةعمجلا موي اذاعم دقتفا هن

 (ض) موي مايألا نم موصي ناك ام رثكأ هنأ
 (ض) فوصلا سبل ًابشح سبلو ًانشخن لكأ هنأ

 لهاكلاو نيعدحألا يف ًاثالث مجتحا هنأ

 نيثالث ًانينح ازغ يح هنم فلستسا هنأ

 رهظ لضف بنيز دنعو ةيفصل ريعب لتعا هنأ

 اولتتقاف نوكر شملاو وه ىقتلا هنأ

 قانعأ نم عطقت نأ سارجألاب رمأ هنأ
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 صوحألا وبأ

 ةريره وبأ

 نيصح نب نارمع

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 هللا ديع

 ةبلع نب ةرمض

 بدنح نب ةرمس '

 يراصنألا ةحلط وبأ

 صاعلا يبأ نب نامشع

 ٠٠ ةمطاق

 موتكم مأ نب ورمع
 ورطخ نب دوعسم
 سنأ

 ةريره وبأ

 لبح نب ذاعم
 سنأ

 نتا

 بويأ وبأ

 سابع نبا

 سابع نبا

 زاسي نب ءاطع

 ةريره وبأ

 :لبح نب ذاعم



 خفني ناك :لاقو غازوألا لتقب رمأ هنأ

 ًاقسيوف هامسو خزولا لتقب رمأ هنأ
 سارحألا عطقب رمأ هنأ

 ةفحضلاو عباصألا قعلب رمأ هنأ

 لاق هنأو ةرحشلا تحت هعياب هنأ

 ةقاشلاو ةقلاحلاو ةقلاصلا نم ءيرب هنأ

 نيرحبلا ىلإ حارحلا نب ةديبع ابأ ثعب هنأ

 (ض) رحبلا يت ةيرس ىلع ىسوم ابأ ثعب هنأ

 لك نم جرخيل :نايحل نب ىلإ ثعب هن

 (ض) مئانغ اومدغف دحب لبق ًاثعب ثعب هن
 تاكو ةيرسأ ىلع الحر يي هل

 ديلولا ابأ اي :لاقف ةقدصلا ىلع ثعب هن

 اي :لاق مهيلع مدق املف نميلا ىلإ هثعب هن

 ةرح لا ضرأب دعس ضرأب ىلص مث أضوت هن

 ههجو ف یری رورسلاو موي تاذ ءاح هن

 ةعست عيابق هيلإ ةرشع بكر يف ءاج هنأ

 هدحوف تباث نب هللا دبع دوعي ءاج هن

 هتلماز تناكو لحر ىلع جح هنأ

 ةكئالملا نم ألم ىلع رم ام هب جرع ثيح هنأ

 (ض) املف «(كوبت) ةوزغ لبق سانلاب جرح هنأ
 ناضمر يف ةكم ىلإ حتفلا ماع جرح هنأ

 يبأ اي :لاقف بعك نب يبأ ىلع جر هنأ
 ام :لاقف هباحصأ نم ةقلح ىلع جرح هنأ

 سلحب يف سولج مهو مهيلع جرح هنأ

 تفاهتي قرولاو ءاتشلا يف جرح هنأ

 ساتلا ىأرف «ىلصملا ىلإ هعم جرخ هنأ
 ىحضأ نأ دعب عجر مث ءاهدنع نم جرح هنأ

 ةفرشم ةبق ىأرف هعم نحنو ًاموي جرح هنأ
 :لاقف عادولا ةجح يف سائلا بطح هنأ

 نيفزفرت كلام :لاقف بئاسلا مأ ىلع لحد هنأ

 يكتشي وهو سابعلا ىلع لحد هنأ

 تولا يف وهو باش ىلع لحد هنأ
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 كيرش مآ ٠

 صاقو يبأ نب دعس

 سنأ

 رباج

 كاحضلا نب تباث

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يراصنألا فوع نب ورمع

 سابع نبا

 يردخلا ديعس وبأ

 باطخلا نب رمع

 ةشئاع

 تماصلا نب ةدابع

 لبج نب ذاعم
 ةداتق وبأ

 يراصنألا ةحلط وبأ

 رماع نب ةيقع

 كيتع نب رباح

 نن

 سابع نبا

 لبج نب ذاعم

 رباح

 ةريره وبأ

 ةيواعم

 سابع نبا

 رذ وبأ

 ةعافر



 هدوغي تماصلا نب ةدابع ىلع لحد هن

 رثأ دق ريصح ىلع وهو رمع :هيلع لحد هن

 ةفيظق هيلع كوعوم وهو هيلع لحد هنأ

 هللا الإ هلإ ال :لوقي اعرف اهيلع لحد هن

 (ض) ًاماعط هيلإ تمدقف اهيلع لحد هنأ
 (ض) فالآ ةعبرأ اهيدي نيبو اهيلع لحد هن

 ةمئاص يهو ةعمجلا موي اهيلع لحد هن
 (ض) ربنملا دعصو دجسملا لحد هن

 (ض) ةأرما ىلع هللا لوسر عم لحد هن

 (ض) تثنتحا :لاقف دحبأ موي ةوادإب اعد هنأ '

 (ض) ةرفغملاب هتمأل ةفرع ةيشع اعد هنأ .
 (ض) نيبثإلا موي :اثالث حتفلا دجسم يف اعد هن

 (نض) دق ينإ :لاقف بْيجأف ةفرع ةيشع هتمأل اعد هن

 (ض) ةمظافو ًايلع ركذف هلهأل اعد هنأ

 (ض) روهشلا ىلع هلضفي ناضمر ركذ هنأ
 (ض) ظفاح نم :لاقف اموي ةالصلا ركذ هنأ

 ثاركلاو لصبلاو موثلا هدنع ركذ هنأ

 أ رمع لاقف ربقلا ناتف ركذ هنأ

 (ض) نم زحل اإ :لاقق هذه مكر ا ركذ هنأ
 ةعاس اهيف :لاقف ةعمجلا موي اركذ هن

 انودسحي مفإ :لاقف دوهيلا هدنع تركذ هنأ

 ٌالئاس اهلوانق اهذحأف «ةرئاع ةرمت ىأر هنأ

 هعزتف لجر دي يف بهذ نم ًامئاخ ىأر هن

 (ض) هعبصإب لاقف نطبلا ميظع ًالحر ىأر هن

 :لاقف هيبقع لسغي مل ًالحر ىأر هنأ

 رقنيو ؛هعوكر متي ال ًالحر ىأر هن

 :مهل لاقف ًارعأت هباحصأ يف ىأر هنأ

 :لاقف «حولت مهياقعأو ًاموق ىأر هن

 لبقأف ءدجسملا ةلبق يق ةماخن ىأر هن

 اندنع ام :اولاقف مدألا هلهأ لأس هن

 يف خفنوإل :ةيآلا هذه نع ليئاربج لأس هن
 سدقملا تيب يف ةالصلا نع هلأس هنأ

 يدشن

 شيبح نب دشار 1۹1

TYAYTسابغ نبا  

 ديعس وبأ قي

 شحح ثني بنيز 81۱

 '. , ةيراصنألا ةرامع مأ 100

 ةيفص ۹1.

 ةيريوح ¥

 ثراحلا نب هللا دبع ل

 1 صاقو يبأ نب دعس 0

 سينأ نب هللا دبع ۱۸1

Ytسادزم نب سابع  
1A0رباح  

YYساذرم نب سابع  

o۸001 نابوث  

 , ٠ فوع نب نمحرلا دبع 1۲
 ورع نب هللا دبع 1۲

a:يردخلا ديعس وبأ  

 ورمع نب هللا دبع مهما

TIT۰ منا  

 ةريره وبأ ل

 ةشئاع هاه

Nsرع نبا  

Nسابع نيا  

 ةدعج 144

 ةريره وبأ ۹۹

 .يرعشألا هللا دبع وبأ 30

 ديعس وبأ 9 ۹

 ورمع نب هللا دبع ١

 ةريره وبأ ١
I4رباج  

\YAYةريره وبأ  

 رذ وبأ 114



 (ض) نيقتملا رشحن مويإل :ةيآلا هذه نع هلأس هنأ
 (ض) دنع ةجرد لضفأ دابعلا يأ :لعس هنأ

 (ض) لاقف تزيبلا يف ناذئتسالا نع لثس هنأ

 (ض) لاقف تويبلا نانج نع لثس هنأ

 (ض) :لاقف ؟ةفرع موي مايص نع لئس هنأ
 (ض) ضرألا قراشم مكيلع حتفتس هنإ

 (ض) ال تارم ثالث فلحي يبنلا عم هنأ

 كلأسأ نإ مهللا :لوقي ًالجر عمس هنأ

 دمح ذإ دعب لوقي عادولا ةجح يق هعمس هنأ

 لوفي مايأ ةثالثب هتوم لبق هعمس هنأ

 تاحتق هيف حتفت نامز سانلا ىلع يتأيس هنإ

 مهيذكب مهرقدصت الف ءارمأ يدعب نوكيس هنإ

 (ض) ريخ الو تامامح يدعب نوككيس هنإ

 هدسح يف هدجي ًاعجو هيلإ اكش هنإ
 همايصب رمأو ءاروشاع موي ماص هنإ

 نيمآ ءنيمآ :لاقف ربنملا دعص هنأ

 يم تند:لاقف فوسكلا ةالص ىلص هنأ

 تبلحف ةاشب هل رمأف رفاك فيض هفاض هنأ

 (ض) لاق مث هيبكنم ىلع برض هنأ
 ةندبلا رحانك ريكبتلا مث ةعمنملا لثم برض هنأ

 يراصنألا رباج يحأ نبا داع هنأ

 رمت نم ًاربص هل جراف ًالالب داع هنأ

 يلصي ليللا نم ماق كوبت ةوزغ ماع هنأ
 (ض) لاقف لالب نذأف ةليل تاذ سرع هنأ

 (ض) ينعي ةالصلا هذه همع نبأ ملع هنأ

 ىدهلا ننس نم نإو ىدهلا نبس انملع هنإ

 (ض) هدهاعتي نأ هرمأو ؛ءاعد هملع هنإ

 ةيحاص بذعي ربق ىلع ىتأو يبلا دهع هنأ

 ًالصب امادح يف اودجوف رييخ هعم ارغ هنأ

 (ةيصاع) مسا ريغ هنأ

 :لاقف تاولصلا ضعب يف سان دقف هنأ
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 يلع

 يردخلا ديعس وبأ

 تماصلا نب ةدابع

 ىليل وبأ

 مقرأ نب ديز

 |نب ةصيبق وأ ةصيبق نب دوعسم

 دوعسم

 لبج نب ذاعم

 ةديرب

 صرحألا نب ورمع

 رياج

 بويأ وبأو تباث نب ديز

 ١ باب

 ةشئاع

 يصاعلا يبأ نب نامشع

 سابع نبا

 ةريره بأ

 ركب يبأ تنب ءامسأ

 ةريره وبأ

 بركي دعم ني مادقملا

 بانج نب ةرم

 يراصنألا عيبر

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ



 أ عادولا:ةحح يف هتبطخ يف لاق هنأ

 (ض) تأ الإ هلإ الإل ىلاعت هلوق يف لاق هنأ

 رايد رجحلا !ولصو امل نعي  هباحصأل لاق هنأ
 تمم دقل .:ةعمجللا نع نوفلحتي موقل لاق هنأ

 ةرامإ نم هللا كذاعأ :ةرجع نب بعكل لاق هنأ

 (ض) يل اولفكأ :هتمأ نم هلوج نمل لاق هن
 ١ عادولا ةجح ماع هئاسنل لاق هن

 تومي ال :راصنألا نم ةوسنل لاق هن

 هب مصتعأ .رمأب يربخأ :هل لاق هنأ

 | 2 ؟ىبوط ام :لحر هل لاق هنأ

 اوقدصت :هباحصأل ًاموي لاق هن

 (ض) ملكانأ :ناضمر رضحو اموی لاق هن
 (ض) ءاسنلاو لاجرلا فص نيب ماق هنأ

 :لاقف هيف نحنو تيبلا باب ىلع ماق هنأ

 هللا ليبس ي داهجلا نأ ركذفب مهيف ماق هن

 مهلا :لاقف ليللا نم ةكمج ةليل ماق هن

 هبحاص لتق دارأ دق هنإ

 (ض) ةتاقث قح هللا اوقتاإلا :ةيآلا هذه أرق هن

 (ض) مئاق وهو [كرابتإ# ةعمجلا موي أرق هنأ
 | ىلص وأ ًاسلحم سلج اذإ ناك هنأ

 :لاق دهشتي نذوملا عم اذإ ناك هن

 مهتماق نم یلاجر رخي سانئاب یلص اذ ناك هن

 هتيب ىلإ عجرو ءاشعلا یلص اذإ ناك هن

 هديب اهكسمي نأ نيجارعلا هبجعت ناک هن

 صقني ناكف رمت نم نرح هل ناك هنأ

 هدهاعتي امن ناكو «رمت هيف نيرج مهل ناك .هنأ

 ' نيدلا هيلع تيملا لجرلاب ىتؤي نأك هن

 ةنيدملاو ةكم نيب ةرحش قاي ناك هنأ

 ثبس لك ءابق دجسم ينأي ناك هنأ

 ضيبلا ثالثلا مايألا هذهب انرمأي ناك هنأ
50 
 ذحأأ ىلتق نم نيلجزلا نيب عمجي ناك هنأ
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 همعطتف مارح مأ ىلع لخدي ناك هنأ

 (ض) ذوعأ نإ مهللا :لوقي وعدي ناك هنأ

 (ض) فصن دعب يلصي نأ بحتسي ناك هنأ

 ثالث مدقتلا فصلل رفغتسي ناك هنأ

 يوسي اغا يح انفوفص يوسي ناك هنأ

 سمشلا لوزت نأ دعب ًاعبرأ يلصي ناك هن
 (ض) تناكو هءاسن طورم ېا يلصي ناك هن

 (ض) هرازإ لبسم وهو يلصي ناك هنإ

 (ض) هلك نابعش موصي ناك هنأ

 (ض) مرص ينعي .موي فلأب هلدعي ناك هن
 (ض) نيح يلوق :لوقيف هتنبا ملعي ناك هنأ

 مهملعي امك ءاعدلا اذه مهملعي ناك هن

 حيبقلا مسالا ريغي ناك هن

 (ض) دقري نأ لبق تاحبسملا ارقي ناك هن

 دجسملا لحد اذإ لوقي ناك هنأ

 (ض) مهللا :نذوملا عم اذإ لوقي ناك هنأ

 هللا الإ هلإ ال :بركلا دنع لوقي ناك هنإ

 :هيف نوت يذلا هضرم يف لوقي ناك هنإ
 هامدق رطفتت نح ليللا نم موقي ناك هنإ
 ريرحلاو ةيلحلا لهأ عنمي ناك هنأ

 لوغلا ءيحي تناكو رمت اهيف ةوهس هل تناك هنأ

 (ض) لك اهنم لحتكي ةلحكم هل تناك هنأ

 هيف باتككب نميلا لهأ ىلإ بتك هنأ

 محنلا ةروس هدنع تبتک هنأ

 مكنم ًامارقأ نأ نآرقلا انيلع سبل هنإ

 ةقاشلاو ءاههحو ةشماخلا نعل هنأ

 (ض) اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز نعل هنإ

 روبقلا تاراوز نعل هنأ

 ًاضرغ حورلا هيف ائيش ذختا نم نعل هنإ

 (ض) ةقلحلا طسو سلح نم نعل هنإ
 هجولا مسي نم نعل هنأ

 ةلصوتسملاو ةلصاولا نعل هنأ
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 مهو

 سنأ

 ةريره وبأ

 ناو

 ةيراس نب ضابرعلا

 ريشب نب نامعنلا

 بئاسلا نب هللا دبع

 وسلا

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 3 يلا ةنبا

 سابع نبا

 ةشئاع

 ةيراس نب ضابرعلا

 ورمع نب هللا دبع

 ءادردلا وبأ

 سابع نبأ
 ةملس مأ

 ةشئاع

 رماع نب ةبقع

 يراصنألا بويأ وبأ

 سابع نبا

 مرح ني ورعع

 ةريره وبأ

 يعالكلا حور وبأ

 ةمامأ وبأ

 سابع نبأ

 ةريره وبأ

 رمع نبا



 ٠ هحفاصي نأ داراق ةفيذح يقل هنأ

 (ض) لاق مث كلذ يب لعفف يتيقل هنأ
 دعب موي ىلع موي لضف یحوتی نكي م هنأ
 هورمأ الإ ةكئالملا نم الم ىلع.رمي مل هنأ

 هتحاخ ىضق ناكملا اذه ىلإ ىهتنا امل هنأ

 ٠ نميلا لهأ ىلإ هب ثعب امل هنأ

 هاذه يه امنإ :لاق هئاسنب جح امل هنأ

 (ض) اهعم ثعب ةمطاف ًايلع جوز امل هن
 (ض) يف ظن ءامسلا ىلإ هب جرع امل هنأ ٠

 ةمايقلا موي نيمسلا ميظعلا لحرلا يأيل هنإ

 نوزبتخي ام رهشلا دمحم لآ ىلع يأيل هنإ

 | هبحاص مكدحأ ةمحرب سيل هنإ
 , هءاج اذإ'نموملا نإ «توملا ةيهاركب سيل هنإ

 رفسلا يف اوموصت نأ ربلا نم سيل هنإ

 ' ميهاربإ ىلع رم هب يرسأ ةليل هن

 (ض) ثاملكلا ءالؤه لوقي دبع نم ام هن
 أ راصنألا نم لجرل ةبق ةيئبب رم هنأ

 . ةنيدملا وأ ةكم ناطيح نم طئاحب رم هنأ

 نوديري هباحصأ يف وهو يبارعأ ءايخب رم هن

 ؟ عيبت فيك :هلأسف ًاماعط عيبي لحرب رب هن

 اهلهأ اهجرخأ دق ءابرج ةلحخسب رم هن

 ةيلأعلا ضعب نم ًالعغاد قوسلاب رم هن

 اصعب اهرضف قرولا ةسباي ةرجشب رم هنأ
 ؟ربقلا اذه بحاص نم:لاقف ربقب رم هل

 ٠ نابذعيل امهإ:لاقف ْنيريقب رم هنأ
 نابذغي امهإ :لاقف نابذعي نيربقب رم هنأ

 (ض) لاقف نوكحضي مهو موقب رم هنأ

 لاقف نوكحضي مهو سلجم رم هنأ

 ةريره ابأ اي :لاقف ًاسرغ سرغي وهو هب رم هنأ

 ةرحش لظ يف لحر ىلع رم هنأ

 ظعياوهو راصنألا نم لحز ىلع رم هنأ

 اهيف هدي لحدأف «ماعط ةربص ىلع رم هنأ
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 ههجو ف مسو دق رام هيلع رم هنأ

 اهدجسم يف يهو اهيلع رم هنأ

 (ض) هل ىبوط :لاقف ةزانج هب ترم هنأ
 قفرلا نم هظح يطعأ نم هنأ

 نيب هرقف هللا لعجي هتين ايندلا نكت نم هنإ

 (ض) !دمحم اي :لاقف ليربح هيلع لزن هنإ
 دكارلا ءاملا يف لابي نأ ىف هنأ

 (ض) همحتسم يف لجرلا لوبي نأ ىف هنأ
 ءانإلا يف سفنتي نأ ىم هنأ

 لظلاو حضلا نيب لجرلا سلج نأ ىف هنأ

 ءاقسلا يف نم لحرلا برشي نأ ىف هنأ

 ءاقسلا يف نم برشي نأ ىمن هنأ

 ًارصتخم لحرلا يلصي نأ ىمت هنأ

 تويبلا تاوذ نع كلذ دعب ىف هنأ

 روزلا نع ىمت هنإ

 بارشلا يف خفنلا نع ىم هنأ

 (ض) صخر مث تامامحلا لوخد نع ىم هنأ
 اذ نع یم هنإ

 بهذلا سبل نعو «رامنلا بوكر نع ىم هنأ

 (ض) ةفرعب ةفرع موي موص نع ىم هنأ
 لكي نأ نييرابتملا ماعط نع ىف هنأ

 باودلا نم عبرأ لتق نع.ىمن هنأ

 تويبلا نانج لتق نع ىف هنأ

 ءاسنلا شاخم نع ىم هنأ

 بيشلا فتن نع ىف هنأ

 ةرب تيمسو منسالا اذه نع ىف هنإ

 ملسملا رون هنإ

 نأ الول :لاقف قيرطلا يف ةرمت دجو هنأ

 ءوضولا غبسي ىح مكدحأ ةالص متت ال هنأ

 تحس نم تبن محل ةنحلا لدي ال هنإ

 ىلع اتبن مدو محل ةنحلا لحدي ال هنإ
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 0 نم تبن محل وبري ال هنإ

 .رانلا بر الإ رانلاب بذعي نأ يغبي ال هنإ

 فايرألا ىلإ نوجرخي نامز سانلا ىلع أي هنإ

 . (ض) ليد امهدلو ىلع نيدلاولل نوكي هنإ

 أ نيتبطر اتناك ام امهيلع نوهي هنإ
 أ هنذأتست ملو اه ةديلو تقتعأ اأ

 اهآر املف ريواصت اهيف ةقرمن ترتشا اهنأ
 هرعدت الف اهايإ هللا مكاطعأ ةكرب اإ

 (ض) ثيغاربلا يعي .ةالصلل ظقوت اهإ
 ةالصلأ بحأ نإ :تلاقف هيلإ تءاج ام

 يل سيل, !هللا يبن اي :تلاقف هيلإ هتءاج امنأ

 : ةنجللا يف نانج اهإ

 (ض) اهبستحا نم راتلا نم باجح اإ

 . مكيبن ةوعدو مكبر ةمخر اهإ

 . ءامسلا باوبأ ا4 حتفت ةعاس اهنإ

 (ض) هنإ :لاقف مامحلا نع هتلأس اإ

 هيلع عدت تلعجف ءيش .اهنم قرس امن
 ًافيغر يبنلل هتعدصف ًاقيقد تلبرغ اهأ
 امزح نيتضو عسب اهيلع تلضن اه

 دوعق:ءاسنلاو لاحزلاو هدنع تناك ام

 ءوضولا غبسي يح دحأل ةالص معت ال ام

 (ض) رانلا نم ًاءزج نيعبس نم زحل اإ

 مل نمف «مهيلع هللا مكلضف مكناوخإ مهإ
 اهنم يغب ام :يبنلا لاقف ةاش اوحيذ مفإ

 يح لكأي ال :اولاقف ًالجر هدنع اوركذ مهن

 اوبنطأف (نينح) موي هعم اوراس ممنأ

 كتمأ نم رت من نم فرعت فيك :اولاق مهنأ

 مهنم لجر مانف نوريسي اوناک مه

 انودسج امك ءيش لع انودسحي مل مهنإ
 (ض) مهءاينغأ لبق ةنحللا نولخدي مهفإ
 (ض) ءانب يب ًالمع لمعي وهو هايتأ امهأ
 (ض) لظ نم ماص فيكو ءاموصت مل امهنأ
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 ةرخلع نب بعك
 رتا
 يدطاسلا ديسأ ربأ
 دوعسم نب هللا فی

 ةر

 ةنوميف

 سنا

 دلاح انبا ءاوسو ةبح

 كلام نب سنا



 (ض) امهيربق يف نانتفيو نآلا نابذعيل امهإ

 ريبك يف نابذعي امو «نابذعيل امهفإ

 ىلب ريبك يف نابذعب امو نابذعيل امهإ
 ريبك ف نابذعي امو نابذعي امهإ

 تحت نم وأ لالت تحت نم جرخت ةنحلا رافأ

 تذحأ اذإ :لاق ..ةشحو دحأ ينإ

 عطقي نأ ةنيدملا بال نيب ام مرحأ نإ

 (ض) لامعأ نم ّيمأ ىلع فاحأ نإ

 (ض) نم ثالث نم يمأ ىلع فاح نإ
 نيملسملا ةريح هنإف ماشلا كل راتحأ نإ

 لق :هل لاقف «يمانم يف عورأ نإ

 نوعمست ال ام عمسأو «نورت ال ام ىرأ نإ

 لمع نم لهف تمقسو تربك دق ةأرما نإ
 تحت نم عزتنا باتكلا دومع نأك تيأر نإ

 (ض) ةنحلا يف مكلزانم ةليللا تيأر نإ

 (ض) ىذقلا طقلت تناك امل ةنجلا يف اهتيأر ټا

 يعنلا نع ىهني هتعم“ ينإ
 مكنم هيلع دري نم رظنأ ضوحلا ىلع نإ

 دوحسلا ةرثكي كسفن ىلع نيعأف لعاف نإ

 ةيمجعأ همأ تناكو ًالجر تبباس تنك نإ

 (ض) امك ملعلا ىسني لحرلا بسحأل تإ
 معفنت الو رضت ال رجح كنأ ملعأل ينإ

 هنع بهذل اهاق ول ةملك ملعأل نإ

 (ض) هنع بهذل اهاق ول ةملك ملعأل نإ
 هبلق نم ًاقح دبع اهلوقي ال ةملك ملعأل نإ

 (ض) ةيشح الإ اهحلأ ام ةفرغلا هذه لأل نإ

 ًامامإ سانلل لعجأ نأ مهأل نإ

 هللا ليبس يف مهسب ىمر برعلا لوأل ينإ

 نميلا لهأل سانلا درذأ يضوح رعقبل نإ

 ىسيع ءاح اذإ ربعت يمأ رظتنأ مئاقل نإ

 رهو ههجو نع ةرحشلا ناصغأ عفري نممل نإ
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 ةمامأ وبأ

 سايع نبا

 ةركب وبأ

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 دعس -

 كلام نب فوع

 فوع نب ورمع

 وبأو ةيراس نب ضابرعلا
 ءادردلا

 ورمع نب هللا دبع

 رذ وبأ

 لقعم مأ
 هوبأو ورمع نب هللا دبع

 وأ يبأ نب هللا دبع

 سابع نبا



 (ض) كعفت هتظفح - تنأ نإ اید كثدع نإ

 رانلا نع:مله :رانلا نع مكز جب كسمم نإ
 :  (ض) نيلصملا لتق نع تيمن نإ

 اهورزرف روبقلا ةرايز نع مكتيهف ينإ

 (ض) الو ًانموم مآ ىلع فوختأ ال نإ
 (ض) ًارمأو اته هنإف ءاسمف محللا اوسفا

 (ض) ةنيزلا سبل نع مكئاسن اوما
 (ض) ةزجهلا لضفأ اهنإف «يصاعملا يرجها

 اهمدها

 یلص مث هسبلف ريرح جورف هل يده

 «ض) ,ىطعأف ءرئاوط ثالث يبل تيدهأ ١
 (ض) ؟جشألا اذهأ

 قفوم طسقم ناطلس وذ :ةثالث ةنجلا له

 مهابشإ في ال لحك درم درح ةنجلا لها

 (ض) مقتني هضرأ يف هللا طوس ماشلا لهأ

 (ض) مهيرارذو مهحاززأو ماشلا له
 ' هتصاخو هللا لهأ مه نآرقلا لهأ

 (ض) ركذلا سلاح لهأ مركلا لهأ

 (ض) هلا ليبس يف سبحلا لهأ نئادملا له
 عامج ريكثسم ظاوح يرظعح لك رانلا له

 لعتنم وهو. «بلاط وبأ ًاباذع رانلا لهأ نوهأ

 : نانثا و

 (ض) نانثا وأ

 (ض) نهادحإ وأ
 كبلق نم ةمحرلا هللا عزن نأ كلمأ وأ

 هب نوقدصت ام مكل هللا لع دق سيل وأ

 (ض) يماقم فاح نمل كلذإل :هلوق متعم ام وأ

 ؟هللا ليبس يف الإ لتقلا ام وأ

 هينعي:ال اميف ملكت. هلعلف !؟يردن ال وأ

 1 (ض) دخاو وأ

 (ض) متح نأ بحرا
 اذه بجوأ
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 . كتاف نب مرح
 ' ءادردلا وبأ

 سنا

 يردخلا ديعس وبأ

 ةمامأ وبأ

 ورمع .نب هللا دبع

 سابع نبأ

 سنأ
 ذاعم

 هللا دبع نب رباج

 ةشئاع

 رذ وبأ

 سابع نبا

 يراصنألا عيبر



 (ض) يليلح اي :ميهاربإ ىلإ هللا ىحوأ

 نإ يب اي :هنبال لاقف هنبا حون ىصو

 رظنأو يقوف وه نم ىلإ رظنأ ال نأ ناصوأ
 كرشت ال ؛لاق تاملك رشعب ناصوا

 تشع ام نهعدأ نل ثالثب ييبح ناصوا

 ًايش هللاب كرشت ال نأ :يليلخ يناصوأ

 (ض) ةثالث موصب :ثالثب يليلخ يناصو

 نهكراتب تسل ثالثب يليلخ ٍيناصوا

 ثالث نع ناو ثالثب يليلخ يناصو
 توملا ىح نهعدأ ال ثالثب يليلخ يناصوأ

 ٍناصوأ :ريئلا نم لاصخب يليلخ يناصوأ

 (ض) لاقف «لاصحخ عبسب يليلخ يناصوأ

 لك نم مايأ ةثالث مايصب يليلحخ يناصوأ
 (ض) اذه جح مدآ اي نأ مدآ ىلإ هللا ىصوأ

 هلك رمألا سأر امف هللا ىرقتب كيصوأ

 هلك كرمأل نيز اهإف هللا ىوقتب كيصوأ

 هتينالعو كرمأ رس يف هللا ىوقتب كيصوأ
 ًاناعل نوكت ال !كيصوأ

 نأ ةالص لك ربد نعدت الأ ذاعم اي كيصوأ

 ةعاطلاو عمسلاو هللا ىرقتب مكيصوأ

 رام باب مكيصوأ

 (ض) ترمحا ىح ةن ٠ فلأ رانلا ىلع دقوأ

 (ض) ترمحا نح ماع فلأ اهيلع دقوأ

 هللا قلخ لوأ ةثالثلا كلوأ

 ذحأي ال ةمأ تسدق ال هنإ «سانلا رايح كئكوأ

 ةكيشو يهو مقابيط مهل تلجع كئلوأ

 ةاصعلا كئلوأ ءةاصعلا كئلوأ

 ىلاعت هللاب امهالوأ

 (ض) دعب ةمألا هذه يق ثدح ءالب لوأ

 نورحاهملا ءارقفلا :ةنحلا نولحدي ةلث لوأ
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 ةريره وبأ

 راصنألا نم لحرو رمع نبا
 رش وبا

 لبج نب ذاعم
 ءادردلا وبأ

 ءادردلا وبأ

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 رذ وبأ

 تماصلا نب ةدابع

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 رذ وبأ

 ر

 رذ ربأ

 يهجلا ذومرج

 لبج نب ذاعم

 ةيراس نب ضابرعلا

 ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ

 سنأ

 ةريره وبأ

 ديعس وبأ

 سنأو باطخلا نب رمع
 رباج

 ةمامأ وبأ

 - ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع



 : ناراخ ةمايقلا موي نيمصح لوأ

 رمقلا ةروص ىلع مهروص ةنحلا جلت ةرمز لوأ

 ءوض مههوجو نأك ةنجلا نولخدي ةرمز لوأ

 ةروص ىلغ ّيمأ نم ةنجلا نولخدي ةرمز لوأ

 خوشخلا ةمألا هده نت عقرب ءيش لوا

 (ضو) هللا عاطأ كولم ةنحللا ىلإ قباس لوأ
 طارصلا ىلع ئبلطت ام لوأ

 ةيلإ سانلا لفحيا ةنيدملا مدق ام لوأ

 لاقي نأ ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ

 ةالصلا ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ

 ةالصلا ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ

 لوأ نإو ءةالصلا دبعلا هب بساحي ام لوأ

 ةمايقلا موي سانلا نيب ئضقي ام لو

 (ضو) هتقفن دبعلا نازيم يف عضوي ام لوا

 (ض) .فورعملا لهأ ةنحبا لحدي نم لوا

 (ض) نودمحي نيذلا ةنحجلا ىلإ ىعدي نم لوأ

 (ض) تقولا طسوو هللا ناوضر تقولا لوأ
 اهتلاثو ةمادن اهيناثو ةمالم اهو

 نومتنذآ الأ

 (ض) ناك ول نطوقت تاملكب كرمآ الأ

 هللا لوسر هب ينثعب ام ىلع كثعبأ ال

 (ض)؟كيطعأ الأ ؛كوبحأ الأ
 لحد امهلعف نم نيتنشب كثدحأ الأ

 (ض) ؟ةنحلا فرغب كثدحأ الأ

 (ض) ؟رضخلا نع كثدحأ الأ
 ؟هللا ىلإ مالكلا بحأب كريحأ الأ

 (ض) ةجرد ةنحبا لهأ لفسأب كربحأ الأ

 (ض) اوملع موق ؟مهنم بجعأب كربخأ الأ
 ؟نآرقلا لضفأب كريخأ الأ

 ليللاب كركذ نم لضفأو رثكأب كربحأ الأ

 اتا لهأو ةنجلا لهأب كربخأ الأ
 هدومعو رمألا سأرب كريخأ الأ
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 ماع نب هج

 ةريره وبأ

 دوعسم نب هللا ديغ

 ' ١ ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 ا سنأ
 مالس نب هللا كيج

 ةريره وبأ

 طرق نب هللا دبع

 سنأ

 سابع نبا
 ةروذحم يبأ نب كلملا دبع

 أ ٠ كلام نب فوع

 ديعس وبأ

 ليج نب ذاعم



 كيبأل هللا لاق ام كربحأ الأ

 لج يم مكيرقأو یل مكبحأب مكربخأ الأ
 ةمينغ مهمظعأو مهنم ةرك عرسأب مكر بخأ الأ

 مايصلا ةجرد نم لضفأب مكريأ الأ
 فعضتم فيعض لك ؟ةنحلا لهأب مكر بخأ الأ

 ربكتسم ظاوج لتع لك؟رانلا لهأب مكر بخأ الأ

 (ض) ىلع اهوهأو ةدابعلا رسيأب مكر بخأ الأ

 ؟مكرايخب مكربخأ ال

 كسمم لحر !سانلا ريخج مكر بحأ الأ

 الزم سانلا ريخب مكربخأ الأ

 ؟ةنحبا يف مكلاحرب مكر بخأ الأ

 لاي يذلا ؟ةيربلا رشب مكر بح الأ

 ظفلا ؟هللا دابع رشب مكربخأ الأ

 لاسي لحر ؟نانلا رشب مكربخأ الأ
 ؟افنآ ير نريخ اع مكر يأ الآ

 يدنع مكيلع فوحأ وه ام مكربخأ الأ

 ؟ردصلا رحو بهذي اع. مكربخأ الأ

 اياطخلا تارفکع مکر بحأ الأ

 مرحت نع وأ رانلا ىلع مرحي نم مك ربخأ الأ
 .؟ةنلبا يف مكئاسنب مک ربحا الأ

 ؟هنبا حون ةيصوب مكربحأ الأ

 (ض) ؟دوحألا دوحألا نع مكر يحأ الأ

 (ض) ؟ةنلا كولم نع مكر بخأ الأ
 ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ

 (ضو ايندلا قالخأ مركأ ىلع كلدأ الأ

 ؟ةنعللا باوبأ نم باب ىلع كلدأ الأ

 ةراحت ىلع كلدأ الأ

 _ (ض) فحأ اه نيتلصخ ىلع كلدأ الأ

 اهعضوم هللا بجي ةقدص ىلع كلدأ الأ

 اهيحي ةقدص ىلع كلدأ الأ

 هلوسرو هللا هاضري لمع ىلع كلدأ الأ
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 رباج

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 بهو نب ةثراح

 بهو نب ةثراح

 مياس نب ناوفص

 ةريره وبأ

 سابع نب

 سابع نب

 سن

 ةريره وب

 ةفيذح

 سابع نب

 يعجشألا كلام نب فوع

 يردخلا ديعس وب

 ليبح رش نب ورمع

 تاعيابملا نم ةأرم

 دوعسم نبأ

 سنا

 رمع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 لبح نب ذاعم

 لبح نب ذاعم



 ' ؟اذه نم ريع سارغ ىلع كلدأ الأ

 ةندلجا زونك نم .نك ىلع كلدأ الأ

 (ض) ةنحلا زونك نم زك ىلع كلدأ.الا

 ربك نم شرعلا تحت نم ةملك ىلع كلدأ ال

 (ض) ًابايإ عرسأ وه ام ىلع كندأ ال
 ىزغم مهنم برقأ ىلع مكلدأ الأ

 (ض) مکئاودو مكئاد ىلع مكلدأ ال

 (ض) ةمينغ لضفأ موق ىلع مكلدأ ال
 (ض) تاخردلا هب هللا عفري ام ىلع مكلدأ ال

 اياطخلا هب هللا رفكي ام ىلع مكلدأ ال

 ٠ اياطخلا هب هللا وحمي ام ىلع مكلدأ الأ

 (ض) مكودع نم مكيجني ام ىلع مكلدأ ال

 (ض) هب تحبس ام رثكأب كملعأ الأ
 (ض) ؟تمن نهتلق اذإ تاملك.:كملعأ الأ

 (ض) ىسوم ام ملكت يلا تاملكلا كملعأ الأ

 راك نم شرعلا تحت نم ةملك كملعأ الأ

 , ؟اتئرق نيتروس ريح كملعأ الأ

 ٍلثم كيلع ناك ول هب وعدت ءاعد كملعأ الأ

 كقبس نم اه كردت تاملك كنلعأ الأ

 هللا ناحبس :اهنيلوقت تاملك كملعأ الأ

 بركلا دنع نهنيلوقت تاملك كملعأ الأ

 اهتذحخأ اذإ ءامتلاس ام ًاريخ امكملعأ الأ

 (ض) امهتنؤم فيفخ نيرمأب كعبنأ الأ
 ؟رئابكلا ربكأب مكيبنأ الأ

 لاب كارشإلا ب ًاثالث  رئابكلا ربكأب مكعبنأ الأ
 ٠ روزلا لوق ؟رئابكلا ربكأب مكعبنأ الأ
 (ض) ؟مكرابخب مكعبنأ الأ
 مككيلم دنع اهاكزأو مكلامعأ ريخب مكعبنأ الأ

 ؟مکر یخ مكدبنأ الأ

 (ض) ؟مكرارشب مكعبنأ الأ
 ردقلا ةليل نم لضفأ ةليلب مكنبنأ الأ

 ةريره وبأ 144
 ' رذ وبأ ١ هرم

 ةريره وبأ ۹14

oA.ةريره وبأ  

YEAةريره وبأ  
1Aوزرمع نب هللا دبع  

Eكلام نب سنأ  

YEYباطلا نب 'رمع  

 تماصلا نب ةدابع و٥

 يردخلا ديعس وبأ ٣۳

 .رباجو ةريره وبأ و۲

 4؛ةوككالو

 هللا دبع نب رباج 11۷

 ةيفص ۹1

 ةديربو ديلولا نب دلاح . 97

 دوعسم نبا 1

oA.ةريره وبأ  

 رماع نب ةبقع 1١ مع

 كلام نب سنأ ۸۲۱

 .ةريره وبأ 1۹

 ةيريوحج 1 هال4

NAYEسيمع تنب ءا  

 ةيواعم 0

 ءادردلا وبأ ا

oAةركب وبأ  

 . ةركب ؤبأ ۲۹۹
FETEسنأ :  

 سابع نبا ۹۹4

 ءادردلا وبأ ١4
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 رباجو ةريره وبأ و۱

 سابع نبا 1

 رمع نيا لشن



 (ض) ناينبلا هب هللا فرشي اع مكعبنأ الأ

 (ض) لدي الو راح اراد نيعبرأ نإ الأ
 (ض) یش تاقبط ىلع ارقل مدآ يب نإ الأ
 يمرلا ةوقلإ نإ الأ

 اوقرتفا باتكلا لهأ نم مكلبق ناك نم نإ الأ .

 (ض) ةميمنلاو هجولا دوسي بذكلا نإ الأ

 (ض) ىلع متح ةنجلا يف داوج لك نإ الأ
 ةمآيقلا موي ءاول رداغ لكل بصني هنإ الأ

 نوملظي ءارمأ يدعب نوكتس اإ الأ
 (ض) كحنمأ الأ كرسأ الأ ءكل بهأ الأ

 (ض) ةالص هللا لبقي ال !سانلا اهيأ الأ

 هللا لوسر نوعيابت الأ

 ةنجلا باوبأ نم ًاباب يأت ال نأ بحت الأ

 دجسم ا نم هبرقأ ام بيب ىرت الأ

 ؟يكحضأ ام ينولأست الأ

 (ض) مغلا نم هانيجنفإلا :ىلاعت هلوق ىلإ عمست الأ
 ةذاذبلا نإ ءنوعمست الأ «نوعمست الأ

 اهر دنع ةكئاللا فصت امك نوفصت الأ

 (ض) ؟رهش ىلإ يرتشملا ةماسأ نم نوبجعت الأ
 (ض) ايندلا يف ةمعان ةمعاط سفن بر الأ

 ًاباب قلغي هلهأب اولخي نأ مكدحأ ىسع الأ

 سانلا ةبيه الحر نعنمي ال الأ
 هقلك وأ هصقتنا وأ ًادهاعم ملظ نم الأ .

 ةمذو هللا ةمذ هل ةدهاعم ًاسفن لتق نم الأ

 ةبصلا ذختي نأ مكدحأ ىسع له الأ

 ةملكلاب ملكتي نأ مكتم لحر ىسع له الا
 (ض) ال ةنحلا نإف ؟ةنجلل رمشم له الأ
 ناوع نه اعف اريح ءاسنلاب اوصوتساو الأ

 ىلإ ًارمح بلح مکلبق ناك نم ًالحر نإو الأ
 (ض) نسح ءاضقلا نسح مهنم نإو الأ
 (ض) ةيآ فلأ أرقي نأ مكدحأ عيطتسي الأ

 يف قصبيف لحجر هلبقتسي نأ مكدحأ بميأ
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 تماصلا نب ةدابع

 كلام نب بعك

 يردخلا ديعس وبأ

 رماع نب ةبقع

 ةيواعم

 يملسألا ةزرب وبأ

 ةريره وبأ
 يردخلا ديعس وبأ

 ريشب نب نامعنلا

 رمع نبا

 هللا ديبع نب ةحلط

 يعجشألا كلام نب فوغ

 سايإ نب ةرق

 دعس نب هللا دبع

 نافع نب نامثع

 صاقو يبأ نب دعس

 يراصنألا ةبلعث نب ةمامأ

 ةرم< نب رياج

 يردخلا ديعس وبأ

 ريج نبا

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 لو هباحصأ نم ةدع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سنأ

 ديز نب ةماسأ

 صرحألا نب ورمع

 ةريره وبأ
 يردخلا ديعس وبأ

 رمع نبأ

 يردخلا ديعس وبأ



 ناحطب ىلإ موي لك ودغی نأ مكدحأ بحيأ
 ةمايقلأ موي انمي هللا كروسي نأ كرسيأ

 ةليل ف نآرقلا ثلث أرقي نأ مكدحأ زجعيأ

 نآرقلا ثلث ةليل يف: أرقي نأ مكدحأ زجعيأ

 نآرقلا ثلث ةليل يف أرقي نأ مكدحأ زجعيأ

 ةنسح فأ موي لك ببسكي نأ مكدحأ زجعيأ

 للا لوسر ةنبا :سانلا لوقي نأ كرغيأ

 رؤربم جحو هليبس ف داهجو للاب ناعإ
 ةحح مث ,داهجلا مث هدحو هللاب ناعإ

 هلوسرو هللاب ناعإ

 (ض) ؟يانبا نيأ
 ؟ةقانلا بحاص نيأ

 ؟ريعبلا اذه بحاص نيأآ

 لقملا دهح :لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأ

 (ض) كبونذ نم جرخت ءريصا !يخأ يأ

 (ض) ؟هللا ىلإ بحأ لامعألا يأ

 (ض) رهش دعب موصأ نأ .يرمأت رهش يأ
 ۰ ؟قثوأ مالسإلا ىرع يأ

 نيمعنتملاب اوسيل هللا دابع نإف ءمعتتلاو كايإ

 بولحلاو كايإ

 (ض) يسفن يذلاو «ءاسنلاب ةولخلاو كايإ

 (ض) نأ امك اياطنخملا غرفت امإف رمخلاو كايإ
 رفغت ال يلا بونذلاو كايإ

 بلقلا تيمي هنإف كحضلا ةرثكو كايإ

 بونذلا تارقمحمو كايإ

 (ض) ليللا يف يرسي هنإف ميتيلا ءاكبو مكايإ

 قيرطلا داوج ىلع سيرعتلاو مكايإ

 تاقرطلاب سولجملاو مكايإ
 (ض) تانسحلا لكأي دسحلا نإف دسحلاو مكايإ

 (ض) تانسحلا لكأي هنإف دسحلاو مكايإ

 (ض) ةناطبلا تسئب اهنإف ةنايخلاو مكايإ
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 نابوث

 تماصلا نب ةدابع

 زعام

 ةريره وبأ

 ةمطاف

 ةريره وبأ

 ةرم نب ىلعي .

 ةريره وبأ

 يراصنألا بريأ وبآ
 ةفيحح وبأ

 يلع :

 . بزاع نب ءاربلا

 + "لج نب ذاع

 سابع نباو ةريره وبأ

 1 رمع نباو
 ةمامأ وبأ

 ترألا نب بابح

 كلام نب فوع

 رذوبأ ٠

 5 ةشئاع

 يردخلا ديعس وبأ

 , هلا دبع نب رباح

 'يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 كلام نب :بعك

 دايز نب سامرها



 ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكاي

 (ض) مكايإو ءرقفلا وه هتإف «عمطلاو مكانإ

 ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف ملظلاو مكايإ

 هللا نإف شحفتلاو شحفلاو مكايإ
 (ض) يف نوكي ربكلا نإف ؛ريكلاو مكايإ

 عيبلا يف فلحلا ةرثكو مكاي
 ةلالض هثدحم لك نإف ؛تاثدحملاو مكايإ

 تارقحم لثم امنإف بونذلا تارقحمو مكايإ

 نعمتجي نهإق بونذلا تارقحمو مكايإ

 (ض) ةيلهاحلا لمع نم هنإف ؛يعنلاو مكايإ
 امهولكأت نأ نيتنتنملا نيتلقبلا نيتاهو مكايإ

 الو ثيدحلا بذكأ نظلا نإف ءنظلاو نكايإ
 هرجأ لثم هلف هلهأ يف جراخلا فلح مكي

 هلام نم هيلإ بحأ هئراو لام مكيأ
 ؟مهردب هل اذه نأ بحي مکی

 مكدحأ نإ !؟هنع هللا ضرعي نأ بحي مکی

 (ض) منهج حيف نم هللا هيقي نأ هرسي مكي

 (ض) اه عدي الف ةنيدملا ىلإ قلطني مكي

 (ض) سيل نم موق ىلع تلحدأ ةأرما ام
 ندهشت الق ًاروخب تباصأ ةأرما اأ

 موق ىلع ترمف ترطعتسا ةأرما امبأ

 (ض) بهذ نم ةدالق تدلقت ةأرما امبأ

 ريغ نم اهقالط اهجوز تلأس ةأرما اعل

 (ض) اهجوز نذإ ريغب تماص ةأرما امأ

 (ض) ضار اهنع اهجوزو تتام ةأرما اعأ

 اهتيب ريغ ف اهبايث تعزن ةأرما امبأ
 ًاملسم ًارما قتعأ ملسم ئرما اهب

 رمج وهف هيلع ئكوأ ةضف وأ بهذ اميأ
 هلضف نم هلأسي همع نبا هاتأ لحر ام

 (ض) ةملكب ملسم لجر ىلع عاشأ لحجر اميأ
 (ض) فيضلا حبصأف ًاموق فاضأ لحجر امبأ

 :ةمايقلا موي تاملظ وه ملظلا نإف ملظلاو مكايإ
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 رماع نب ةبقع

 هللا دبع نب رباج

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 ةداتق

 ةيراس نب ضابرعلا

 دعس نب لهس
 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نبأ

 ا

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 دوعسم نبأ

 ويا

 ةملس مأ

 ةملس مأ

 ةمامأ وبأ

 رذ وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ءادردلا وبأ

 بركي دعم نب مادقملا
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 ۸۹1 هنم هللا قنتسا ًاملسم أرها قتعأ لجر اأ

 525 زواج ۾ نوهراك هل مهو ًاموق مأ لحجر امبأ

 ۳.۷ هلق مث ذمد ىلع الجر نمأ لجر امبأ

 1۸.۲ هايإ هيفوي أال نأ عنج وهو ًانيد نيادت لجر امل

 ۸1۷ رثك وأ رهملا نم لق ام ىلع ةأرما جوزت.لحر امبأ

 ¥11۲ (ض) اهيطعي ال نأ يوني ةأرما جوزت لحر اع

 1۳۹4 (ض) نم دح نود هتعافش تلاح لحر اهأ

 ۱۸34 نأ هللا ةفلك ؛ضرألا نم ًاربش ملظ لجر اهأ

 ۱A۷ ةالصلا ديري هئوضو ىلإ ماق لحر امأ

 134 (ض) مْهِطأف لالح نم ًالام بسك لحجر امبأ

 قفل هرثصب لاف اربسأ تشك لیزر

 1۸۹۷ ' السم الجر قتعأ ملسم لجر اأ

 o (ض) ةقدص هدنع نكي مل ملسم لحر اعا

 ۰۲۸ (ض) يل ضوخي امئإف ًاضيزم دوعي لحر امبأ
 Ye۹1 ًامورحم فيضلا حبصأف موقب لزن فيض اعأ

 A48 ةمذلا هنم تئرب دقف قبأ دبع اعأ

 3 (ض) اتديلول تلاق وأ لاق ةأرما وأ دبع اأ

 114 ض) رانلا لحد هتقابإ يف تام دبع امأ

 ۸۱1 (ض) ف ًادهاحب جر يدابع نم دبع ام

 1 (ض) الإ ًاحابص ناذألاب مهيف يدون موق اأ
 هوه (ض) همعطأ ؛عوج ىلع ًانمؤم معطأ نموم اه

 نيش (ض) نيعبرأ هضرم يف اه اعد ملسم ام

 م4 هلحندأ ريخج رفت ةعبرأ هل ذهش ملسم اأ

 1۷4 (ض) ؛يرع ىلع ًابوث ًاملسم اسك ملسم اما

 1Y (ض) كلف ًاقداص كت نإف نكسا !ريعبلا اهيأ

 15 (ض) ءايحلا قح هللا نم اويحتسا !نمانلا اهيأ

 Ye (ض) يف مكيلع لوطت هللا نإ !سانلا اهيأ
 TAA اذه ةيآلا هذه نولوأتل مكنإ !سانلا اهيأ

 ماعطلا اومعطأو مالسلا اوشفأ !سانلا اهيأ

 58 5 .نآرقلل اذحأ رثكأ امهيأ

 هنم (لا) ب ىلحملا

 1۸1۲ هتدلج تدزب دق نآلا
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 ةريره وبأ

 هللا ديبع نب ةحلط,

 قمحلا نب ورمع

 ريخلا بيهص

 ٠ يأ نع يدركلا ةنوميم

 بيهم

 ءادردلا وبأ

 ةرم نب ىلعي

 ةمامأ .وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 رذ وبأ

 .يملسلا حيجب وبأ
 يردخلا ديعس وبأ
 نأ

 ةريره وب

 ريرح

 , صاعلا نب ورمع .

 رباج

 رمع نبأ |

 راسي نب لقعم

 يتردخلا ديعس وبأ

 كلام نب دعس

 باطخملا نب زمع

 يزدخلا ديعس وبأ
 يرادلا ميمت

 ةشئاع

 .تماصلا نب ةدابع

 بويا وبأ

 مالس نب هللا دبع

 رباح

 رباج



 مهلو ًاقح مكيلع يل نإ «شيرق نم ةمئألا

 قح مكيلع يلو «شيرق نم ةمئألا
 ًارجأ مظعأ دحسملا نم دعبألاف دعبألا

 «ض) راتلا لهأ ةحار ةالصلا يف راصتخإلا

 انأ :لوقيف ليلح امإف ؛ةثالث ءالحألا

 قاسلا فصن ىلإ رازإلا

 ةمامعلاو صيمقلاو رازإلا ف لابسإلا
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالمإلا

 ًائيش هب كرشت ال هللا دبعت نأ مالسإلا

 مهس مالسإلا :مهسأ ةينامث مالسإلا

 هللا لوسرل ناك هنأ الإ «ءاملاو رمتلا :نادوسألا

 هللاب كارشإلا

 نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا

 (ض) ميهاربإ مكيبأ ةنس يحاضألا

 (ض) ةنسح ةرعش لكب اهبحاصل ةيحضألا
 (ضر) رئابكلا نم ةيصولاب رارضإلا
 (ض) نابجوم نالمع :ةعبس لامعألا

 ةمايقلا موي نولفسألا مه نورثكألا

 ةمارغ اهطسوأو ةمادن اهنوأ ةرامإلا

 دشرأ مهللا ؛نمتوم نذؤملاو نماض مامإلا

 ةمئألا هللا دشرأف «نمتؤم نذؤملاو نماض مامإلا

 كلذ نم عرسأ رمألا

 كلذ مهمهي نأ نم دشأ رمألا

 الث اولعف ام (ًاثالث) «شيرق نم ءارمألا

 ءايبنألا

 يطعملا ديو ءايلعلا هللا ديف :ةثالث يديألا

 (ض) يطعملا ديو ءايلعلا هللا ديف :ةثالث يديألا

 هللاب ناميإلا

 هللا ليبس يف داهجللاو ءهللاب ناميإلا

 ةبعش نوتسو عضب وأ نوعبسو عضب نامبإلا

 ةبعش نوعبسو وأ نوتسو عضب ناميإلا
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 سنأ

 ةريره وبأو سنأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ



 طر د امهف لدبي قد يق نارثب

 (ض) يسنو لاتحلاو ربحت دبع دبعلا سكي

 (ض) يسنو لاتعاو:ليخت دبع دبعلا سعب

 (ض) هللا صخخرأ نإ « ركتحلا دبعلا سئ

 (ض) صحرب عم“ نإ «ركتحلا دبعلا سكي
 تیک و تيك ةيآ تيسن :لوقي مهدحأل امسشب

 (ض) الإ نورظنت لم ًاعبس لامعألاب اورداب
 نم:سمشلا عولط :ًاتس لامعألاب اورداب

 ليللا عطقك نتف لامعألاب ورداب

 كلا هو كلهأ يف كل هللا كراب

 ش هايندب هترخآ عاب

 (ض) ليلهتلاو ريبكتلا: تام اصلا تايقابلا

 (ض) ىطحتي ال ءالبلا نإف ؛ةقدصلاب اوركاب
 (ض) اهاطختي ال ءالبلا نإق ةقدصلاب اوركاب
 (ض) ودغلا نإف قزرلا بلط يف اوركاب

 .هيلإ سانلا ماقف دحسملا ين يبارعأ لاب

 (ض) ةّيقب هل تيقبف ثعبي نأ لبق عيبب هتعياب
 :ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإ ىلع هتعياب

 اميف :ينقلف «ةعاطلاو عمسلا ىلع هتعياب

 لكلا حصنأ نأو «ةعاطلاو عمسلا ىلع هتعياي

 رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع هانعياب

 ًاعبس يقثوأو ًاسمخخ يعياب

 (ض) نأ ةبينلاو ءاقشلا نم نموملا بسحب

 (ض) ميظعل تلأس دقل «خب «خب «خب
 نازيملا يف نهلقثأ ام سمن خب خب

 حبار لام كاذ خب «حبار لام كاذ خب

 (ض) ةيشح نم تك ًانيع نإف «كينيع عرمدب
 (ض) فوصلا سوبل ربكلا نم ةءارب

 نيدلاولا رب

 ءابلا فرح

 سفر
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 ةمامأ وبأ

 . ينافطغلا رامه نب ميعت

 :ش سيمع تنب ءامسأ

 0 ذاعم

 ذاعم

 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةعيبر يبأ نب هللا دبع

 ولا
 يردخلا ديعس وبأ

 كلام نب سنأ

 بلاط يبأ نب يلع
 ةشئاع

 . ةريره وبأ

 . ءاسمحلا يبأ نب هللا دبع

 .هللا دبع نب ريرح

 هللا دبع نب ريرج

 هللا دبع نب ريرج

 تماصلا نب ةدابع

 رذ وبأ

 سنأ نب ذاعم

 7 لبج نب ذاعم

 هللا لوسر يعار ىملس وبأ

 . نابوو ةنيفسو



 (ض) بذكلاو ءرمعلا يف ديزي نيدلاولا رب
 (ض) الو امهبسي الو امم رفغتسي نأ امعرب
 (ض) فعت اوفعو ءمكاتبأ مکر بی مكئابآ اورب

 (ض) ءوضولاو هلبق ءوضولا ماعطلا ةكرب
 ران يف هيلع ىمحي فضرب نيرفاكلا رشب

 نم جرخي مهروهظ يف يكب نيرفاكلا رشب
 (ض) ملظلا يف دحاسملا ىلإ نيحلدملا رشب
 روتلاب دجاسملا ىلإ ملظلا يف نيئاشملا رشب

 ةعفرلاو ءانسلاو ريسيتلاب ةمألا هذه رشب

 ةعفرلاو نيدلاو ءانسلاب ةمألا هذه رشب

 (ض) هللا نقدابعو نهمايصو نمتالصب
 (ض) !معيهلا ابأ اي مدقلا نطب
 ةدح ىلع اذهو «ةدح ىلع اذه عب
 ةركلا اوعرسأو ةمينغلا اومظعأن ًاثعب كيب

 (ض) مهأرقتساف ددع ووذ مهو ًاثعب ثعب
 ..ةدابع نب دعس هللا لوسر ثعب

 ةحاور نب هللا دبعو ًارفعجو ًاديز ثعب

 ةعجرلا اوعرسأو «اومنغف ةيرس ثعب

 نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب

 اربع ىقلتن ةديبع ابأ انيلع رمأو انثعي

 (ض) مهأرقتساف ددع ووذ مهو اثعب ثعب
 (ض) مهملعأ سيق نم يح ىلإ يلعب
 (ض) هدرف ةقان هحنمتسي لحجر ىلإ شعب

 دوعسم ابأ قلطنا :لاق مث ًايعاس يلعب

 نالف طئاح يف يذلا كقذع عب

 (ض) عم لزن هتورذو نآرقلا مانس ةرقبلا#

 اهفتك ريغ اهلك يقب
 (ض) كرت نم هنإف ميغلا موي ةالصلاب اوركب
 (ض) ةنسح فوصلا نم ةرعش لكب
 (ض) ركدملا نج اوهانتو فورعملاب اورمشتا لب

 ريح مويلا متنأ لب
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 ةريره وبأ

 لهاك وبأ

 ةشئاعو رمع نبا

 ناملس

 رذ وہا

 رذ وبا

 ةمامأ وب

 دعس نب لهسو سنأو ةديرب

 يراصنألا دوعسم وبأ

 رباج

 راسي نب لقعم

 ةشئاع

 ةديرب

 مقرأ نب ديز

 يشخلا ةبلعث وبأ
 بلاط يبأ نب يلع



 ذعموي مكنم ريح مويلا متنأ لب
 , ةمحزلاو ةبؤتلا باب لب

 مكلكل لب
 هلك نيدلا وه لب

 اهلغ ةءابع يف 'رانلا ىلإ رجم لب
 (ض) اول تانسحلاب ءيجيل مكدحأ نإ ؛ىلب

 مل سلج مث «ىلص اذإ دبعلا نإ ؛ىلب
 . (ض) ةحامس قزرو ًالام ىطعأ لجر «ىلب
 هلوب نم رئتسي ال امهدحأ ناك ؛ىلب

 نومأيف نرفلحي مهنكلو «ىلب

 تضرع :لاقف بطخن ءيش هباحصأ نع غلي
 الف ءليللا موقتو راهنلا موصت كنأ يغلب
 دجسملا برق اولقتنت نأ نوديرت مكنأ يغلب

 نأ ةداهش :سم ىلع مالسإلا يب

 , هديل لحرلا لمعو روربم عيب
 ةالصلا كرت كرشلا نيبو لحرلا نيب
 ةالصلا كرت رفكلا نيبو لحرلا نيب
 ةالصلا كرت رفكلا نيبو دبعلا نيب
 ةالصلا ناميإلاو رفكلا نيبو دبعلا نيب

 ةالصلا كرت كرشلا وأ رفكلاو دبعلا نيب .

 رمخلاو انزلاو ابرلا رهظي ةعاسلا يدي نيب
 هاتفاح رهتب انأ اذإ ةنجلا يف ريسأ انأ انيب

 هراسي نع لجرو يديب دخآ وهو هيشامأ انأ انيب
 (ض) ةرمز اذإ ضوحلا ىلع مئاق انأ انيب

 (ض) هللا لوسر عم وهو ديعس يبأ عم انآ انيب |!

 (ض) :لبقأ ذإ عضوا اذه يف يبنلا عم انأ انب
 يعبضب اذحأف نالحر يناتأ مئان انأ انيب

 نم لمتحا باتكلا دومع تيأر مئان انأ انيب
 (ض) عطس اذإ مهل سلجم يف ةنحلا لهأ انيب
 (ض) مه عطس ذإ مهميعت يف ةنحلبا لهأ انيب
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 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نبا

 سايإ نب ةرق

 سايإ نب ةرق

 و يبلا عم لحجر
 ةحلط وبأ ٠

 مقرأ نب ديز

 مالس نب هللا ديع

 سابع نبا

 1 سابع نبا

 لبش نب نمحرلا دبع
 سنأ

 ,ورمع نب هللا دبع

 رباج

 رمع نبا

 راين نب ةدرب وبأ دلاح
7 5 

 رباح

 رباح

 نابوٹ

 سنأ

 دوعسم نبأ

 سنأ

 ةركب وبأ
 ةريره وبأ

 ديعس يبأ لوم

 سابع نبا

 ةمامأ وبأ

 ءادردلا وبأ

 هللا دبع نب رباح

 هللا دبع نب باج



 (ض) لحر ءاج ذإ هدنع سولح نحن انيب

 (ض) يب نم لحر لبقأ ذإ هدنع نحن انيب
 هيلع نسي ريعبب انررم اذإ هعم ريسن نحن انيب

 (ض) ىح كحض هانيأر ذإ سلاج وه انيب
 (ءاوبألا) و (ةفحجلا) نيب هعم ريسأ انأ امنيب

 تعم ذإ 6ةرقبلاإ# ةروس ةليللا أرقأ انأ امنيب

 (ض) ههجوب تيأر ذإ هللا لوسر دنع انأ امنيب
 :لاقف لحر ءاج ذإ هدنع اتأ امنيب

 (ض) هسفن نع عفدي هتيأر ذإ هعم انأ امنيب

 يعبضب اذعأف نالجر ناتأ ملان انأ امنيب

 نوشمي مكلبق ناك نم رفن ةثالث امنيب

 اولامف رطملا مهذحأ نوشامتي رفن ةثالث امنيب

 ًاضيقن عمس يبلا دنع دعاق ليئاربج امنيب

 ًاتوص عمسف «ضرألا نم ةالف ف لحجر امنيب

 نيدرب يل جرخ مكلبق ناك نمم لحر امنيب

 نم هرازإ رج مكلبق ناك نمم لحجر امنيب

 نع عقو ذإ ةفرعب هعم فقاو لحر امنيب

 (ض) هل لاقف هراز ًالبسم يلصي لحر امنيب
 رحلا هيلع دتشا قيرطب يشمي لحر امنيب

 كوش نصغ دحو قيرطب يشم. لحجر امنيب

 هسفن هبجعت ةلح يف يشي لحر امنيب

 هرافسأ ضعب يف هللا لوسر امنيب

 ةماخن ىأر ذإ ًاموي بطخي هللا لوسر امنيب

 لحر هاتأ ذإ ًايهذ مسقي هللا لوسر امنيب
 ليئارسإ يب نم الم يف يشمب ىسوم امنيب

 رخآ لحر نيبو نيب يشمي يبلا امنيب

 لحر انيلع علط ذإ هدنع سول نحن امنيب
 لاقف ةنتفلا ركذ ذإ هلوح نحن امنيب

 لاقف يلع هءاج ذإ هدنع نحن امنيب

 لحر انيلع علط ذإ موي تاذ هدنع نحن امنيب

 موقلا نم لحر لاق ذإ هعم يلصن نحن امني

 (ض) هيف يبارعأ ماق ذإ سلاح وه امنيب
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 911۹ (ض) تلد ذإ دجسملا يف سلاح وه امنيب

 11۳4 ؛(ض) هباحصأ هعمو سلاج وه امنيب

 لداخل ىلصف لحر لحد ذإ دعاق وه امنيب

 ۸1۹ : (ض) نم مالغب .وه ذإ ريسي وه امنيب
 ۸ (ض) ىطختي لجر ءاج ذإ بطخي وه امنيب
 8 (ض) نب قوس يف موي تاذ يشمي وه امنيب

 هنم (لا) ب ىلحلا 1

 NAF يلع لصي ملف هدنع تركذ نم ليخبلا

 ل فال يف كاح ام مثإلاو «قلخلا نسح ربلا

 لفن بلقلا هيلإ نأمطاو «سفنلا هيلإ تنكس ام ربلا

 YY هيتفاح نم اولكف ماعطلا طسو لزتت ةكربلا

 1.6 ديرثلاو ءةعامحلا يف :ةثالث يف ةكربلا

 oY ليلا يصاون يف ةكربلا

 ۹4 . مكر باكأ عم ةكربلا
 A٦ اهنفد!اًهزافكو «ةغيطحخ دحسملا ف قاصبلا

 YAS ناعيبلا قدص نإف ءاقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا

 ءاتلا فرح ۰

 .NTT نايفني امهفإف ةرمعلاو جحلا نيب اوعبات

 Yi (ض) ملع امل هنإ سيلبإ هللا ودع نم تمسبت
 رولا 5: ةقدص كيحأ هجو يف كمسبت

 A0 ةقدص كل كيخأ هجو يف كمسبت

 é4} (ض) دحاسملا باوبأ ىلع ةكئالملا ثعبت

 1o (ض) ناکلاب هللا نم تنأو !ليربج اي يكبت

 2 : غلبي ثيح نمؤملا نم ةيلحلا غلبت

 11411 (ض) ذحآ هللا نإف يخسلا بنذ نع اوفاحت

 1Y ةالص يف راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم عمتجت

 1A نوقرفتت وأ مكماعط ىلع نوعمتحت

 نيل ئمأ ءارقف نيأ :لاقيف ةمايقلا موي نوعمحت

 YEA (ض) نوكت ام جوحأ كبر دنع كلذ دمت

 4Y ةيلهاحلا يف مهرإيخ نداعم سانلا نودحت

 1Y (ض) كءاشح انع فك :لاقف هدنع لحجر شمت

 1 (ض) نورمعت ال ام نونبتو «نولکأت ال ام نوعمجت
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 ناعمس نب ساونلا

 يشنلا ةبلعت وبأ

 نابع نبا

 ناملس

 دوعسم نبأ

 سادرم نب سابع

 . رمع ناو رذ وأ

 هللا دبع نب رياح

 ورمع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ

 سايع نبأو دوعسم نبا

 ةريره وبأ

 برح نب يشحو

 ورمع نب هللا ديع

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 رجع تنب ديلولا مأ



 اهتلسغ حبصلا متيلص اذإف «نوقرتحت نوقرتحت
 ملظلا نع هعنمت وأ هزجحت

 (ض) هيف ةكلها نأ متيأر نإو قدصلا اورحت

 دشأ يه هذه مكران لثم منهج ران نأ نوبسحت

 ةعمجلبا موي رشحيو ءاهتئيه ىلع مايألا رشحت

 (ض) توملا نمؤملا ةفحت

 (ض) وفعتو كيلع لهج نم ىلع ملحت
 اهيف هلأسأ هللا لوسر تيتأف ةلامح تلمحت

 (ض) قلط ناسلب ملكتت رانلإ نم قنع ج رخت

 للخت

 (ض) ىلإ وعدت ةفاظنلاو ةفاظن هنإف اوللخت

 (ض) ف اهعم ناك ًاقلخ امهنسحأ ریخت
 (ض) ؟هللا دنع ابرلا ىبرأ نوردت
 (ض) ؟كولعصلا ام نوردت
 (ض) ؟كلذ كب تلعف امل يردت

 سانلا قرعيف ضرألا نم سمشلا وندت
 قلخلا نم ةمايقلا موي سمشلا وندت

 هنع سانلا دوذأ انأو ضوحلا تيمأ يلع درت

 تايك ثالث وأ نيتبك كرت

 (ض) رانشو ايندلا ف راع ةيصرلا كرت

 (ض) !؟ًائيش ريخلا نم كيف عدت ال نأ ديرت

 مكب رثاکم ينإف دولولا دودولا اوحورت

 (ض) ًارشع ةالص لك ربد يف هللا ناحبست
 لک ربد نودمحتو ءنوربكتو «نوحبست
 (ض) هؤلمت هلل دمحلاو نازيملا فصن حيبستلا

 ةكرب روحسلا يف نإف اورحست

 ءام نم ةعرجب ولو اورحست

 ام ريشي دحاو عبصأب لحرلا ميلست
 (ض) ءايبنألا ءامسأي اومست

 (ض) ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا نإف اوك وست

 (ض) ىح ايلعلا هتفش صلقتف رانلا هيوشت
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 دوعسم نبأ

 سنأ

 رمتعم لا نب روصنم

 ةريره وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 تماصلا نب ةدابع

 قراحملا نب ةصيبق

 ديعس وبأ
 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 سنأ

 ةشئاع

 ةفصخ نبا وأ ةفصح

 بزاع نب ءاربلا

 رماع نب ةبقع

 دادقملا

 ةريره وب

 ورمع نب دوعسم

 سابع نبا

 رذ وب

 راسي نب لقعم

 يلع

 ةريره وب

 نم لجرو ورمع نب هللا دبع

 ميلس يب
 سنأ

 رمع نب هللا دبع

 رباج

 يمشجلا بهو وبأ

 ةمامأ وبأ

 ديعس وبا



 (ض) اوباحت اودامتر لغلا بهذي اوحفاصت
 نكيلح نم ولو ءاسنلا رشعم اي نقدصت
 (ض) نم مككاكف ةقدصلا نإف اوقدصت
 كيلع ىعويف يعوت الو يقدصت
 هللا بحي ةقدص اهنإف سانلا نيب حلصت
 (ض) نيب رانلاو ةنجللا ركذو نوكحضت
 هج رخ ال هلیبس يف جرح نمل هللا نمضت
 تفرع نم ىلع مالسلا أرقتو ماعطلا معطت

 (ض) ةباحس ةعاسلا لبق مكيلع علطت

 وه هديب دمحم سفن يذلاوف «نآرقلا اودهاعت

 ةالصلا ميقتو اعيش هب كرشت ال هللا دبعت
 ةالصلا ميقتو ًائيش هب كرشت ال هللا دبعت
 (ض) هللا دبعف ليئارسإ نب نم دباع دبعت

 جملا ىلإ اولحعت

 + نض) ةضيرفلا ينعي  جحلا ىلإ اولحعت
 سیمو نينثا موي لك ف لامعألا ضرعت

 سيمنملاو نينثالا موي يف لامعألا ضرعت
 (ض) سيمخلاو نينثالا موي ت لامعألا ضرعت

 ًادوع ًادؤع ريصحلاك بولقلا ىلع نعفلا ضرعت
 (ض) فوطي وهو هللا لوسرل تيدصت وأ تضرعت

 دبعو «مهردلا دبعو ءرانيدلا دبع سعت

 نينس رشع رح ةمايقلا موي سمشلا يطعت

 (ض) كعطق نم لصتو كمرح نم يطعت

 هرم نيعبس ةليلو موي لك هنع رفعت
 امهنإف ؛4نارمع لآ و 4ةرقبلا# اوملعت

 (ض) ةيشح هلل هملعت نإف ملعلا اوملعت

 (ض) ةنيكسلا ملعلل اوملعتو ملعلا اوملعت
 (ض) لثم نإف «هوؤرقاو نآرقلا اوملعت
 مكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ نم اوملعت
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 لبج نب ذاعم

 2 يناسرخلا ءاطع

 ةيفقثلا بنيز

 كلام نب سنأ

 ءامسأ :

 م ,٠ بوياوبأ

 ريبزلا ني هللا دبع

 ١ ' ةريره'ر بأ

 .ورمع نب هللا دبع

 , ١ رمإع نب ةبقع

 يرعشألا ىسرم ربأ

 '' ةريرهربأ

 ترا

 , رذ ربأ

 سابع نبا

 سابع نبأ

 ةريره ربأ

 ةريره ربأ

 رباح

 ةقيذح

 ةريره ربأ

 ناملس

 ةريره ويأ

 رمع نب هللا دبع

 ةديرب

 لبح نب ذاعم

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةج راح نب ءالعلا و ةريره وبأ



 (ض) نهينملع ليربج نإف نهيملعو نهيملعت

 امهلثعي ذوعتم ذوعت امف اممي ذوعت

 (ض) نرحلا بج نم هللاب اوذوعت

 سيمخلاو نينثالا موي ةنتللا باويأ حتفت

 سيمخلا مويو نونثالا موي ةنجلا باوبأ حتفت
 يداتيف ليللا فصن ءامسلا باوبأ حتفت

 نولمحتيف نوسبي موق يأيف نميلا حتفت

 (ض) متعطتسا ام ايندلا موم نم اوغرفت

 نهلعجيف تاعيسلا كرتتو تاريخلا لعفت
 ةنحلا مكل لبقتأ ًاتس يلإ اولبقت

 مكدعب نم مكب متايلو يب اوقاف اومدقت
 نوبتكيف دحاسملا باوبأ ىلع ةكئالملا دعقت

 دحاسملا باوبأ ىلع ةعمحلا موي ةكئالملا دعقت

 قلخلا نسحو هللا ىوقت

 يفاعو «يمحراو «يل رفغا مهللا :لوقت
 هباتك ىصحأ ام ددع هلل دمحلا) :لوقت

 قل ام ددع هللا ناحبس) :لوقت

 (ض) لضفلا يطعتو لدعلا لوقت
 نيثالثو ًاثالث ةالص لك ربد هللا ربكت

 هجرخي ال هليبس يف دهاج نمل هللا لفكت

 (ض) حورلاب هتيب دحسملا ناك نمل هللا لفكت
 مهدولج نم ضيفي ًاحشر مهدحأ ةحاح نوكت
 (ةرحآلا ثرح ديري ناك نم]# :هللا لوسر الت

 (ض) ةراجحلاو سانلا اهدوقوإل :ةيآلا هذه الت

 مكلبق ناك نمم لحر حور ةكئالملا تقلت

 هللا ءاش نإ ادغ نيملسملا ةمينغ كلت

 4 ةرقبلاإل ةروس ةءارقل تلزتت ةكئالملا كلت

 كل عمتست تناك ةكئالملا كلت

 نآرقلا ةءارقل تلزن ةكئالملا كلت

 ۰ (ض) سانلا اهيأ ايإل :هدنع ةيآلا هذه تيلت

110¥ 

111 

\ fA 

 رو

4 

Y7 

YAY 

TFAIJYAT 

114۰ 

At 

P114 

1i9 

 لش

۰۷ 

Y4 

111 

Y3 

ty 

6 

re 

14 

ET 

1 

114 

 ةشئاع

 رماع نب ةبقع

 ةريره وبأ و يلع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 صاعلا يبأ نب نامثع

 رباح يبأ نب نايفس

 ءادردلا |

 دودمملا بطش ليوط وبأ

 كلام نب سنأ

 كيعس وبأ

 ةمامأ وب

 ةمامأ وب

 ةريره وبأ

 فوأ يبأ نب

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وب

 يضلا ريدك

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ءادردلا وب

 مقرأ نب ديز

 ةريره وب

 سنأ



 مهرخانم ىلع سانلا بكي لهو «كامأ كتلك
 نم هللا لعجي ال :نهيلع فلحأ ثالث

 ًايدح مكئدحأو ؛نهيلع مسقأ ثالث

 197 أسسأ يذلا دجسملا يف نالحر ىرامت
 YATY كناسل كلمت

 YAY كدي كل

 ۹۹ (ض) يقلي امم انيجني اذان :هتلأس نوكأ نأ تينمت

 ۸ (ض) مكد حأ ةنايخ نإف ملعلا ين اوحصانت

 19۹ ربقلا باذع ةماع نإف ؛لوبلا نم اوهزنت

 AY (ض):نيواود يف ضرألا لهأ نيواود خسنت

 114 اها :لاصح ىدحإ ىلع ةأرملا حكنت

 1 اهامجلو اهبسحلو اهامل :عبرأل ةأرملا حكنت

 A مهيلع للظتو رون نم يسارك مهل عضوت
 YAAY عمسي هللا لوسرو رخآ لحجر لاقف لحجر يفوت ٠

 1 هرزثم ف دحرف ةفصلا لهأ نم لحجر قوت

 1 هتلث يف اودجوف ةفصلا لهأ نم لحر يوت
 AN هانطنحو هافكو هاناسغف ؛لجر يفوت
 و هل حسنت فوص نم ةرغ نإو يفوت
 AS يدرهي دنع ةنوهرم هعردو قوت
 E دیک وذ هلكأي ءيش نم يي يف امو قوت

 هنم (لا) ب ىلحلا

 نينففر دف دحأ ابو ناطيشلا نم ةلجعلاو «هللا نم ينأتلا

 1 ٠ لمع ف الإ ريخ ءيش لك يف ةدؤتلا
 م ٠ هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا

 YAT موي ءادنهشلا عم ملسملا قودصلا نيمألا رجاتلا

 YAY نيقيدصلاو نييبنلا عم نيمألا قودصلا رجاتلا

 ل (ض) موي شرعلا لظ تحت قودصلا رحاتلا
 YAY ةنسح هنفدو «ةئيس دحسملا يف لفتلا

 نساك ناطيشلا هسلتخي سالتحا ةالصلا يف تفلتلا

 ءاثلا فرح

 ا سانلا بكي لهو !لبج نبا ای كمأ كتلكت ٠
 A1 سانلا بكي لهو !ذاعم اي كمأ كتلكت
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 موال والان هوالال

 نت

1144, 

 دوعسم نباو ةشئاع

 . يراغألا ةشبك .وبأ



 صقني ال :نهيلع ًافلاح تنك نإ ..ثالث

 (ض) مهل دري ال نأ هللا ىلع قح ثالث

 نهيف كش ال ةباجتسم تاوعد ثالث

 نهتباحإ يف كش ال تاوعد ثالث

 تایجنم ثالثو تاحجرد ثالثو تارافك ثالث

 تايك ثالث

 (ض) محرلا :شرعلاب تاقلعتم ثالث

 (ض) ضقي ملو تام مث نهيف نيدت نم ثالث

 (ض) نم لحد نامي عم نمي ءاج نم ثالث

 كيجعت اهارت ةأرملا :ةداعسلا نم ثالث

 لهأ نهكرتي ال ةيلهاحلا لمع نم ثالث
 ناميإلا معط معط دقف نهلعف نم ثالث

 ناضمر ىلإ ناضمرو رهش لك نم ثالث

 (ض) هفنك ي هللا هاوآ هيف نك نم ثالث

 (ض) باوثلا بحوتسا هيف نك نم ثالث

 (ض) ًاباسح هللا هبساح هيف نك نم ثالث
 ماص نإو قفانم وهف هيف نك نم ثالث

 (ض) هفنك هيلع هللا رشن هيف نك نم ثالث
 ناعإلا ةرالح نمي دحو هيف نك نم ثالث
 ناميإلا ةوالح دحو هيف نك نم ثالث

 (ض) نهنم ةدحاو هيف نکي مل نم ثالث

 تايجنم ثالثو «تاکلهم ثالث

 مهس هل نم هللا لعجي ال :قح نه ثالث

 (ض) ال :نهلعفي نأ دحأل لمي ال ثالث

 (ض) ةبيشلا وذ :قفانم الإ مه فحختسي ال ثالث

 (ض) ملست :كيحأ دو كل نيفصي ثالث
 (ض) تئقف نيع :رانلا اهسمت ال نيعأ ةئالث

 ةقدص وهف كلذ دعب داز امف «مايأ ةثالث

 رفاسملاو دلاولا :مقوعد باجتست ةئالث

 رمخلا نمدم :ةنحلا مهيلع هللا مرح ةئالث

 يف دهاجلا :مهفوع هللا ىلع قح ةثالث
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 فوع نب نمحرلا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ



 (ض) ةمايقلا موي كسملا نابثك ىلع ةثالث

 رمجخلا نمدم :ةنحللا مهيلع هللا مرح دق ةثالث

 شاع نإ هللا ىلع نماض مهلك ةثالث

 جرح لحر :هللا ىلع نماض مهلك ةثالث
 , باتكلا لجأ نم لحر :نارجأ مهلاةثالث

 (ض) اومعط اميف باسح مهيلع سيل ثالث
 (ض) مل تنسحأ نإ.مامإ :رقاوعلا نم ةثالث
 ةحاينلاو بيجا قش :هللاب رفكلا نم ةئالث

 قبآلا دبعلا :مهناذآ منقالص زوامت ال ةثالث

 . «نيع ؛رانلا مهنيعأ ىرت ال ةثالث

 (ض) مهسوؤر قوف مهتالص عفترت ال ةثالث

 (ض) ىح مئاصلا :مهوعد درت ال ةثالث

 ةعامخا 'قراف لحر :مهنع لأست ال ةثالث

 هءادر هللا عزان لحر :مهنع لأست ال ةثالث

 (ض) هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش محل لبقت ال ةثالث

 (ض) مه دغصت الو ةالص محل لبقت ال ةثالث
 ناركسلاو بنجلا :ةكئالملا مهرقت ال ةثالث

 رفاكلا ةفيح :ةكئالملا مهيرقت ال ةثالث

 ثويدلا :ًادبأ ةنجلا نولحدي ال ةثالث

 ينازلا خيشلا :ةندللا نولحدي ال ةثالث

 هيدلاول قاعلا :ةنحلا نولحدي ال ةثالث

 عطاقو رمخلا نمدم :ةنحلبإ نولخدي ال ةثالث

 (ض) رمخلا نمدم :ةنحا نولحدي ال ةثالث

 (ض) [هللا الإ] هلإ ال نأ ةداهش مه هللا لبقي ال ةثالث

 (ض) دعصت الو.ةالص مهل هللا لبقي ال ةثالث

 الدع الو افرص مهنم هللا لبقي ال ةثالث
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 رمع نبا

 رمع نب هللا دبع

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ديبع نب ةلاضف

 ةريره وبأ

 ٠ ةمامأ وبأ

 ةديح نب ةيواعم

 سابع نبا

 | ةريره وبأ

 ديبع نب ةلاضف

 ديبع نب ةلاضف

 . ةريره وبأ

 هللا دبع نب رباح

 سابع نبا

 رساي نب رامع

 رساي ني. وامع

 ناملس

 | رمع نبأ

 سوم وبأ

 ىسوم وبأ
 ةريره وبأ

 هللا دبع نب رباج

 ةمامأ وبأ



 (ض) موق مامإ :ةالص مهنم هللا لبقي ال ةثالث

 (ض) مدقت نم ةالص مهنم هللا لبقي ال ةثالث

 دعصت الو ةالص مهنم هللا لبقي ال ةثالث

 باذع مهو ؛مهيكزي الو هللا مهملكي ال.ةثالث

 مهيكزي الو ةمايقلا مري هللا مهملكي ال ةثالث

 رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث

 رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث

 (ض) ناز خيش ًادغ مهيلإ هللا رظني ال ةثالث

 طميشأ :ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث

 قاعلا :ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث

 الو ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث

 (ض) هللاب كرشلا :لمع نهعم عفني ال ةثالث
 (ض) مهلاني الو ربكألا عزفلا موهي ال ةثالث

 هللا قح ىدأ دبع :نيترم مهرحأ نوتوي ةثالث

 (ض) راطفإلا ليجعت :هللا اهبحي ةثالث

 (ض) هللا مهضغيي ةثالثو هللا مهبحي ةثالث

 مهي رشبتسيو مهيلإ كحضيو هللا مهبحي ةثالث
 نوثالث
 ةنممح نوثالث

 (ض) دحأ هللا وه لق)ل :نيعي .نآرقلا ثلث

 ءاعدلا  نادري املق وأ نادرت ال ناتن

 مثالاو رملا نع لأست تفح

 جرخي نيح هلام جاح لا نع. ييلأست تفح
 ةالصلاو دوحسلاو عوكرلا نع يلأست تفحج

 (ض) هباحصأ نم سانأ يف دعاق هللا لوسرو تعج

 موت كتيب نم كحرخم نع ينلأبنت يتنخ
 هنطب بصع دقو ايلا تدق 2 هتقحع

  (ض) هسفن ىلع دهشف هيلإ يملسألا ءاح

 ميجلا فرح
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 سابع نبا

 رمع نب هللا دبع

 سنأو رانيد نب ءاطع

 ناملس

 ةريره وب

 يرافغلا رذ وبأ'

 ةريره وبأ
 ةمصع

 ناملس

 رمع نبا
2 
 نابوث
 رمع نب

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةرم نب ىلعي

 رذ وبأ

 دوعسم نباو ءادردلا وبأ

 نيصح نب نارمع

 , ةريره وبأ

 كلام نب .سنأ

 دعس نب لهس

 دبعم نب ةصباو

 رمع نبا



 داهحلا يق هنذأتساف هيلإ لجر ءاح ,

 لاقف هيلإ لحر ءاح

 :لاقف هيلإ لحر ءاج

 :لاقف هيلإ لحجر ءاج

 :لاقف هيلإ لحر ءاح

 :لاقف هيلإ لحر ءاج

 :لاقف هيلإ لحر ءاج

 :لاقف هيلإ لحر ءاح

 :لاقف هيلإ لحجر ءاج

 :لاقف هلل لج اج

 :لاقف هيلإ لحجر ءاح

 :لاقف هيلإ لحر ءاج

 :لاقف هيلإ لحجر ءاج

 :لاقف هيلإ لحر ءاح

 :لاقف هيلإ لجر ءاج

 :لاقق هيلإ لحر ءاح

 :لاقف هيلإ لحجر ءاح

 :لاقق هيلإ لحر ءاح

 لاقف هيلإ لجر ءاح

 لاقف هيلإ لحجر ءاح

 لاقف هيلإ لحر ءاح

 لحر ءاح نإ تيأرأ :

 تدهش نإ تيأ ر

 يلع ىدع نإ تيأرأ

 سحتلي ازغ الجر تيأرأ

 (ض) ٰيسكا

 ةأرما ثبصأ نإ

 فيعض ينإو «نابح نإ

 هده يف تيأر نإ
 ةأرما تحباع ينإ

 دوهحجب نإ
 (ض) يصوأ
 كيلع :لاق !يصوأ

 ًارحأ مظعأ ةقدصلا يأ

 كعيابأ تفح

 اذإ لمع ىلع يلد
 يبي لمع ىلع يلد
 مكيلع مالسلا

 هللا الإ هلإ ال نأ تدهش :

 (ض) يلد وأ يملع :
 ٠ ؟مداخلا نع وفعأ مك:
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 ةشئاع

 'بزاع نب ءاربلا

 :كنإم زنا نضاقو یا نب دقت

 هيبأ نع يعجشألا

 :. يملسلا دبع نب ةبتع

 17 ورمع نب هللا دبع

 ديعس وبأ
 سنا

 ' دعس نب لهنم

 باطلا نب رمع

 ررمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ٠ ' يهجللا ةرم نب ورمع

 ْ ةريره وبأ
 ٠ ةمامأ ربأ

 كلام نب سنأ

 راسي نب لقعم

 يلع نب نيسحلا



 لحر يف ىرت فيك :لاقف هيلإ لحر ءاج

 نسحب سائلا قحأ نم ؛لاقف هيلإ لحر ءاح

 برقع نم تيقل ام :لاقف هيلإ لحر ءاح

 (ض) هابونذ او هابرنذ او :لاقف هيلإ لجر ءاح

 هسلجج نع لجر هل ماقف هيلإ لحجر ءاح

 (ض) ديدح نم متاح هيلعو هيلإ لجر ءاح
 داهجلا يف هنذأتسي هيلإ لحر ءاح

 هل لاقف هراج وكشي هيلإ لحر ءاح

 حرطا :لاق هراح وكشي هيلإ لحر ءاج

 ًاريخ ئملع :لاقف هيلإ يودب لحر ءاح

 (ض) ؟جحلا بجوي ام ؛لاقف لحجر ءاج

 نيک ولم يل نإ :لاقف هيدي نيب دعقف لحر ءاح

 تاملك :لاقف هيلإ راصنألا نم لجر ءاح

 معرت :لاقف هيلإ باتكلا لهأ نم لجر ءاح

 - دهشأ :لاقف تيبنلا نب نم لحر ءاح

 ةدنك نم لجرو (تومرضح) نم لجر ءاج

 تدهش نإ :لاقف هيلإ ةعاضق نم لحجر ءاح

 ةعمتلبا موي سانلا باقر ىطنختي لحجر ءاج

 (ض) ضعب ملكتف نيدب هبلطي لجر ءاح
 ينلا جاوزأ تويب ىلإ طهر ءاح

 ؟ماعط مكلأ :مه لاقف هيلإ موق ءاج

 (ض) سابعلا اعدف نيرحبلا نم لام ءاح
 (ض) ةدفاو انأ :تلاقف هيلإ ةأرما تءاح

 لاحرلا بهذ :تلاقف هيلإ ةأرما تءاح

 ةنالف انأ :تلاق هيلإ ةأرما تءاح

 يل هللا عدا :تلاقق هيلإ ممل ام ةأرما تءاح

 تام اهلل نيإ يف هيلإ راصنألا نم ةأرما تءاح

 ةحلط وبأ جح :تلقف هيلإ ميلس مأ تءاح

 اهدي ڼو هيلإ ةريبه تنب دنه تءاح

 تلاقف يباب ىلع تمعطتسا ةيدوهي تءاح

 اهتمعطأف اه نيتنبا لمحت ةنيكسم ٰيتءاح

 ملت يب م" ةباحصأ هغو نواح
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 دوعسم نبا

 ةريره ربأ

 ةريره ربأ

 هللا دبع نب رباح

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةفيححب وبأ

 كلام نب سنأ

 رمع نبأ

 ةشئاع

 رمع نبا

 مقرأ نب ديز

 رباح

 رجح نب لئاو

 يهجلا ةرم نب ورمع

 رباجو رسي نب هللا دبع



 '  ىهجلا دلاح نب ديز ا . اوعفريلف كباحصأ رم :لاقف ليئاربج ينءاح

 سابع نا 4 ٠ :(ض) اذإ :لاقف تاوعدب ليربح ينءاخ:

 سابع نبا ل (ٍض) تركذ نم هنإ :لاقف ليربج ينءاج
 نيصح نب نارمع 1٥۱ '(ض) نإ !دمحم اي :لاقف ليربح نءاح

 لي يبنلا عمس لجر Yio\ كالوم دهشتسا :لاقف لحجر هءاج

 تماضلا نب ةدابع ۳۱۹ داهجلا نإف هللا ليبس يف اودهاج

 ٠ ةريره وبأ ۹4 هنم ذوعتت منهج يف داو :نزحلا بح

 يلع 31 رک یک ےک دار نزلا نحن

 ديعس وبأ فاش (ض) اذإق هدعصي نأ فلكي ران نم لبج

 ةريره وبأ 1 (ض) مكناعإ اوددج
 ديمس وبأو ىلع هو ٠ (ض) كناهر هللا كف ًاريح هللا كارخ

 دو 1.0 (ض) هللا قتي نموإل :ةيآلا هذه ولتي لعج

 ةريره وبأ :PIA اذإف ءامسلا ىلإ رظنف هيلإ ليربح سلح

 ' يردخلا ديعس ونبأ 1۹4 امث نإ :لاقق هلوح انسلحو ربتملا ىلع سلج

 ءادردلا ويأ 4Y (ض) سالا بطنخق رينملا ىلع ًاموي سلح

 ةريره وبأ ضمك | 'دافتسم خأ :لاصح ثالث ىلع دجسملا سيلح

 .ءادردلا وبأو عقسألا نب ةلئاو SIA (ض) مكنايبص مک د حاسم اوبنح

 ةاعمو ةمامأ وبأو 39۸4 :

 ةريره وبأ Ne جحلا ةأرملاو فيعضلاو ريبكلا داهح

 سنف درو ٠ لقلا دهس
 فک ا 3 لقلا ده
 ةريره وبأ AAY : لوعت نم.أدباو لقملا دهج

 يلع ۳1 ,  مدأ ةداسوو ةليمح يف ةمطاف زهح

 ةفيذحو دعس نب لهس ۷ر (ض) هدبك ذلف قرفلا نإف مكبحاص اوزهج
 'فوع .نب نمجرلا دبع 1۸۹1 ىح ةلوبقم ةالصلا مث ءرحآلا ليللا فوج

 ةمامأ وبأ 234 تابوتكملا تاولصلا ربدو «ريحألا ليللا فوج

 رباج 1 هيدي نيب عضوف هب لثم دق هيلإ ياب ءيح

 هنم (لا) ب ىلحملا

 رمع 1101 | (ض) نوعلم ركتحماو «قوزرم بلاخلا

 ةريره وبأ ۳17 ناطيشلا ريمازم سرا

 سنأ نب ذاعم ۲ (ض) قافنلاو رفكلاو ءافحلا لك ءافحلا

 يرعشألا كلام وبأ 1A0 اهيلت:ّيلا ةعمجلا نيبو اهنيب امل ةرافك ةعمحللا
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 ب نم ةدرقلا تحسم امك نمللا خسم نانملا

 هلعن كارش نم مكدحأ ىلإ برقأ ةنجلا

 (ض) ءايخسألا راد ةا
 هللا ليبس ف داهجلا

 هللا ليبس يف داهجلا

 (ض) هلام يف هللا قوقحب داج نم داوجلا

 ةضف نم ةلبلو «بهذ نم ةنبل ةنحلا طئاح

 كسلا لثم مهدولج نم ضيفي قرع مهتحاح
 :لوقي هتعمسف فئاطلا هعم اترصاح

 ّيمأ نم نوللختملا اذبح

 ةنللا كلحدأ اهايإ كبح

 ةقلخ ةقيطقو تر لحر ىلع جح

 روربم جح

 .(ض) ةءابع هيلع رمحأ روث ىلع ىسوم جح

 (ض) ريخ ةوزغو ةوزغ نيعبرأ نم ريخ ةحح

 (ض) تاوزغ رشع نم ريخ جحي مل نمل ةجح

 ٠ (ض) امك بونذلا لسي جحلا نإف ءاوجح
 ضرألا لهأل مح ضرألا يف هب لمعي دح

 (ض) اهاري ليواهأ نع هللا لوسر دلاح ثدح

 الم ىلع زمي مل هنأ هب يرسأ ةليل نع ثدح
 (ض) ركذف هباخصأ نم ةفئاط يف وهو انثدح

 (ض) ءاروحلا ىلع لحرلا لحدي :لاق ليربج يثدح

 (ض) فلا نم لضفأ هللا ليبس يف ةليل سرح
 (ض) مايص نم لضفأ هللا ليبس يف ةليل سرح
 رانلا امهانت نأ نيئيع ىلع مرح

 تكب وأ تعمد نيع ىلع رانلا تمرح

 لهسلا..نيللا نيفا ىلع رانلا تمرح

 ةمرحك نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ءاسن ةمرح

 هيف امي كاحأ تركذ اذإ كبسح

 ءاحلا فرح
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 سابع نبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 ةشئاع

 ةريره وبأ
 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 مقرأ نب ديز
 يملسلا حيمن وبأ

 ستأو يراصنألا بويأ وبأ

 سنأ

 سنأ

 ةريره ربأ

 سابع نبا

 سابع نبا

 ورمع نب هللا دبع

 دارج نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 ةمامأ وبأ

 دوعسم نبأ

 نع يظرقلا بعك نب دمحم

 راصنألا نم لحجر

 كلام نب سنأ

 نامثع

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ
 ةناحير وبأ



 | (ض) يبلق عدصني ال !ليربح اي يبسح

 ' (ض) مظعألا هللا قل قلخلا نح

 (ض) موش قلخلا ءوسو ءامن قلخلا نسح
 (ض) ةدابعلا نسح نم نظلا نسح

 (ض) موش قلخلا ءوسو ءامث ةكلملا نسح

 (ض) ةن فلأ ةعم ةتسح لكب مرحلا تانسح
 (ض) مكاضرم اووادزو ةاكزلاب مكلاومأ اونصح

 كيري ال ام ىلإ كيري ام عد :هنم تظفح

 (ض) هطعاف كلأم نإ :راحلا ىلع راحلا قح

 ةحلرق هب تناك ول هتحوز ىلع جوزلا قح
 مالسلا در :سمم ملسملا ىلع ملسملا قح

 السلا در :تس ملسملا ىلع ملسملا قح

 ' . مهيلع ملسي نأ ةعامج ىلع ماق نم ىلع قح

 اهسأر عظقي الو اهلكأيف اهحبذي نأ اهقح
 ةوالح ايندلا ةزمو «ةرحآلا ةرم ايندلا ةوالح

 ركذلا قلح

 (ض) زودكلا نم فويسلا ةيلح
 ٠" هعاضأف هللا ليبس يف سرف ىلع تلمح

 حل ةقدصلا ليإ نم لبإ ىلع انلمح
 (ض) ماخض (نيع ءضيب ةروحإلا

 جوب ملف مكلبق ناك نمم لحجر بسوح
 دربأ ؛(نامع) و (ندع) نيب امك يضوح

 هيف (نامع) ىلإ (ندعإ نيب امك يضوح

 : حاقلبلا نامع) ىلإ (ندع) نيب يضوح
 نإللا نم ضيبأ هؤام رهش ةريسم يضوح

 ءاوس هایاوزو رهش ةرينسم يضوح

 (ض) ةينآلا نم هيف اذك ىلإ اذك نم يضوح

 مكتالص نإف «يلع ارلصف متنك امثيح
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 باطخلا نب رمع

 : ارساي نب رامع

 ثيكن نب عفار

 ةريره وبأ
 ثيكم نب عفار

 سابع نیا
 نسحلا

 يلع نب نسح ا

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ' . يئهجلا سنأ نب ذاعم

 1 تماصلا نب ةدابع

 تماصلا نب ةدابع

 رمع نب هللا دبع

 يرعشألا كلام وبأ

 ,. كلام نب ىنأ

 ةمامأ وبأ

 باطخلا نب رمع

 ينعازتملا سال وبأ

 ةملس مأ

 يردبلا دوعسم وبأ

 رمع نبأ

 يلهابلا ةمامأ وبأ

 نابون

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 سلأ

 يلع نب نسخا



 هنم (لا) ب ىلحلا

 (ض) تيب لهأ ةعم عبرأ يف عفشي جاحلا

 (ض) هتيب لهأ نم ةئم عبرأ يف عفشي جاحلا
 (ض) لفتلا ثعشلا :جاحلا

 ةكربو ءافش اهيفو «لثمأ قيرلا ىلع ةماجحلا

 فيعض لك داهج جحلا

 جنلاو جعلا :جحلا

 (ض) مهردلا هيف ةقفنلا هللا ليبس يف جحلا

 ةندملا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلا

 (ض) مهباجأ هوعد نإ هللا دفو رامعلاو جاجحلا

 (ض) اوطعأ اولأس نإ هللا دفو رامعلاو جاجحلا

 هوباحأف مهاعد هللا دفو رامعلاو جاجحلا

 (ض) اولأس ام مهيطعي «هللا دفو رامعلاو جاجحلا

 ًاضايب دشأ ناكو ءةنحلا نم دوسألا رجحلا

 (ض) ةنجلا ةراجح نم دوسألا رجحلا

 (ض) تيقاوي نم ءاضيب ةتوقاي دوسألا رجحلا

 (ض) رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا

 تائيسلاو تانسحلا

 رومأ كلذ نيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا

 تاهبش كلذ نيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا

 ةهبشم رومأ امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا

 تاهبتشم امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا

 يناثملا عبسلا يه «4نيملاعلا بر هلل دمحلا)

 رانلا نم ةمطاف ىنأ يذلا هلل دمحلا

 (ض) رانلا نم هذقنأ يذلا هلل دمحلا

 (ض) انمدح سني مل يذلا هلل دمحلا

 (ض) نخس ماعط يطب لحد ام هلل دمحلا

 راثلا نم نمؤم لك ظح ىمحلا
 نمؤملا باصأ امف «منهج نم ريك ىمحلا

 نم نمؤملا بيصن يهو «منهح حيف نم ىمحلا
 0 ّيمأ ءاسن ىلع مارح مامحلا
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 ىسوم وبأ 1۸۹

 ىسوم وبأ

 رمع نبأ

 رمع نبا

 ةملس مأ

 ركب وبأ

 كلام نب سنأ

 رباج

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع
 رباح

 كلام نب سنأ

 سابع نبا

 سابع نبا

 سابع نبا
 سنأ

 سينأ نب هللا دبع

 ريشب نب نامعنلا

 سابع نبا

 ريشب نب نامعتلا

 ريشي نب نامعنلا

 ةريره وبأ

 ىلعملا نب ديعس وبأ

 نانو

 نوأ يبأ نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ةمامأ وبأ

 ةناحير وبأ

 ةشئاع



 توملا ومحلا

 (ض) ال نمل ناكل الو نايإلا نم ةبعش ءايجلا

 . ةنحلا نم ناميإلاو ناعإلا نم .ءايحلا

 عفر اذإف ًاعيمج ءانرق ناكيإلاو ءايحلا
 ' نايبلاو ءاذبلاو نامبإلا نم ناتبعش يعلاو ءايحلا

 ريخب الإ فأي ال ءايحلا

 ءاخا فرح

 تومرضح نم الجر ةدنك نم لحجر مصاح

 (ض) تعمدو  بطرو رسبو محلو زبخ
 . كيلع ىشحأ ناف كحالس كيلع ذخ

 ءيش لاملا اذه نم كءاج اذإ «هذخ

 مكتنج اوذحا

 ةنوعلم اهنإف اهوعدو اهيلع ام اوذح

 لمي ال هللا نإف نوقيطت ام لامعألا نم اوذح

 هللا نإف نوقيطت ام لمعلا نم اوذخ

 (ض) كنأ ملعأ ولف «هيف نوكأ ادلب يل رخ
 (ض) دحسملا ىلإ ةرحاهلاب ركب وبأ جرح
 ًاوصم ًاماعط ىأرف «قوسلا ىلإ جرح
 (ض) اذكه لوقي وهو .دحسملا ىلإ جرخ

 ةعبرأو ةبسمح :ةعست نحنؤ انيلإ جرح

 مهيلهأل نوداتزي مكليق ناك نميف ةثالث جرح

 رعش نم لحرم طرم هيلعو ةادغ تاذ جرحا

 ركب ياب وه اذإف ةليل وأ موي تاذ جرح

 (ض) فوص نم ةبج هيلعو موي تاذ انيلع جرح
 نودهشت سيلأ اورشبأ :لاقف انيلع جرح,

 فصت امك نوفصت الأ :لاقف انيلع جرح

 - (ض) هللا نإ سانلا اهيأ اي :لاقف انيلع جرح

 اهعضوف.ةقردلا هدي يف انيلع جرح
 (ض) انمقف اصع ىلع ًاثكذوتم انيلع جرح
 انيلاوم نم ةعبرأ رفن ةعبس نخنو انيلع جرح

131A 

۹4۰A 

 هم 1١

TA 

1Y1 

YY 

TITY 

 نشل

 هع

Yer 

 ما ا

 ما

YAY 

 ۳۹4و

11o 

A 

 رماع نب ةبقع

 نب ديز نب ةثراح نب عمجم
 همع نع ةثراح

 ةريره وبأ

 | سابع نباو رمع نبا

 ةمامأ وبأ

 نيصح نب نإرمع

 ةريمع نب يدع

 سابع نبا

 يردخلا ديعس وبأ

 رمع نبأ

 ' ةزيره ربأ

 نيصح نب نارمع

 ةشئاع

 ةشئاع

 ةلاوح نب هللا دبع

 سابع نبا

 كلام نب سنأ

 سابع نبا

 ةرجع نب بعك

 710 ةريره بأ
 ةشئاع

 نباو سابع نباو ةريره وبأ
 رمع

 !' تماصلا نب ةدابع

 يعازتملا حيرش وبأ

 ةرم نب رياح

 رباج

 ' ةنسح نب نهحرلا دبع

 يلهابلا ةمامأ وبأ

 ةرجع نب بعک



Eةالص دعب دحسملا يف نمنو انيلع  

 (ض) رشعم اي :لاقف نوعمتجم نحنو انيلع جرح

 لاجدلا حيسملا ركاذتن نحنو انيلع جرح

 ينوعيطأ :لاقف بوعرم وهو انيلع جرح
 (ض) هللا مكدمأ دق :لاقف ًاموي انيلع جر

 (ض) ءيش يف ىرامتن نحنو ًاموي انيلع جرح

 دحسف ًالخن لحد يح هتعبتاف جرخ

 (ض) نكسلجي ام :لاق سولح ةوسن اذإف جرخ

 مث هيلإ تحرخف يناعدف يب رمف ًاليل جرح

 رهعشلا ربع نم عيشي مو ايتدلا نع جر

 (ض) ًافنآ ليربج يليلخ يدنع نم جر
 فشح ونق لحر قلع دقو اصع هديبو جرح

 دوسأ رعش نم لحرم طرم هيلعو جرح

 ريعشلا زبخ نم هلهأ الو وه عبشي ملو جرح
 بحي مكيأ :لاقف ةفصلا يف نحنو جرح

 (ض) :لاقف رذ يبأ دیب ذحآ وهو اموی جرح

 مکر حا الأ :لاق هتيتأف موي تاذ تحرح

 (ض) دقو ًاعئاج ةيتاش ةادغ يف تحرح

 (ض) لوسرلا تيب نم تاش موي يف تحرحخ
 مئاق هب انأ اذإو يتلا ديرأ يلهأ عم تحرح

 ش نيأ نم :لاقف ييقلف مامحلا نم تجرح

 انيلصو هانعيابف انمدق يح انجرح

 بلطن ةديدش ةملظو رطم ةليل يف انج رح

 ًانيلع هللا حتفف رميح ىلإ هعم انجرح
 يلا ايقسلا دنع انك اذإ يح هعم انحرخ

 (ض) ناطيح ضعب لحد ىح هعم انج رح

 (ض) انيتأف يشن ةليل تاذ هعم انجرح

 راصنألا نم لحجر ةزانح يف هعم انجرح
 (ض) ربق ىلإ سلجف ةزائح يف هعم انج رخ

 نمي غتيلتبا نإ سمح لاصح
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 ريشب نب نامعنلا

 هللا دبع نب رباح

 يردخلا ديعس وبأ
 كلام نب فوع

 ةفاذح نب ةجراح

 ةلثاوو ةمامأ وبأو ءادردلا وبأ

 سنأو

 فوع نب نمحرلا دبع

 سنأو يلع

 بيسع وبأ

 ةريره وبأ

 رباج

 كلام نب فوع

 ةشئاع

 فوع نب نمح رلا دبع

 رماع نب ةبقع
 نعنأ

 رذ وبأ

 بلاط يبأ نب يلع
 بلاط يبأ نب يلع
 راصنألا نم لحر

 ءادردلا مأ

 نابيش نب يلع

 ابیبح نب هللا دبع

  ةريره وبأ

 يلع

 رمع نبأ

 يريمنلا ريهز وبأ
 بزاع نب ءاربلا

 ةريره وبأ

 رمع نبا



 ةدحاو يف تومي ملسم نم ام تنم لاصح
 (ض) ذختي ال ءدحسملا يف نيغبني ال لاصتخخ

 أ ملسم دبع امهيلع ظفاحي ال ناتلحن وأ ناتلصحت
 نمؤم يف ناعمتج ال ناتلصح

 ةا لد الإ دبع امهيصحي ال ناتاصح
 (ض) فئاوط ىلع ىثأف موي تاذ بطح
 (ض) مكدهش ول :لاقف هيدي نيب لحر ىكبف بطخ
 زرضن :لاقف ئم نم فيخلا دجسك, انبطح
 ل :لاقف طق اهلثم انغمس ام ةبطخخ انيطمخ

 هناش مظعو ابرلا رمأ زكذف انبطح
 ملظلا نإف ملظلاو مكايإ :لاقف انيطح
 (ض) هللا ىلإ اوبوت !سانلا اهيأ :لاقف انبطح
 ؟نالف نب نم دحأ انهه :لاقف انبطخ

 (ض) لاق نابعش نم موی رحعآ ی انہطح

 عادولا ةبطح قيرشتلا مايأ طسوأ ف انبطح
 هركذو هللا دمحف فيلا دجسم يف انبطح

 طسولا ف اط طحو ًاعيرم طخ طح

 نابنإلا اذه :لاقو طخ طمع

 (ض) هللا ىلإ اطخلا بحأ امهادحإ ناترطح
 ةملس وتب دارأف دجسملا لوح عاقبلا تلح

 (ض) ةرد نم ةنبل هديب ندع ةنج هللا تلح
 (ض) اهيف يلدو هديب ندع ةنج هللا قل
 ةضف نم ةئبلو «بهذ نم ةنبل ةنجلا هللا قلح

 نسح قلخ

 نيتس ىلع مآ نب نم ناسنإ لك قلخ
 ران هللا اهوشمي ال سمخلا عباصألا اولطخ

 ۰ سمخب سم
 ' هللاب ذوعأو نمي متيلتبا اذإ لاصح سمح
 | نسحأ نم هللا نهضرتفا تاولص سم
 دابعلا ىلع هللا نهبتك تاولص سمح

 هللاب كرشلا :ةرافك محل سيل سمح

 ةنبللا لخد ناكإ عم نمي ءاج نم سمح
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 سنأ

 : n . ةبقعو سنأو سابع نبا

 كيرش نب ةماسأ

 ةشئاع

 دوعسم نب هللا دبع

 رمع نبا

 : هوحنب ةديربو رمع نبا

 "تماصلا نب ةدابع

 تماصلا نب ةدابع

 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ



 لهأ نم هللا هبتك موي يف نهلمع نم سم

 ىلع ًانماض ناك مهتم ةدحاو لعف نم سمح

 (ض) وهف نهنم ءيش يف ضبق نم سمح

 ديهش وهف نهنم ءينش يي ضبق نم سمح

 هللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا هللا دابع رايح

 (ضر) اوددس اذإ ًارامعأ مكلوطأ مکر ایخ
 ًاقالخأ مكنسحأو ًارامعأ مكلوطأ مكرايبخ
 ًالامعأ مكنسحأو ًارامعأ مكلوطأ مكر ايخ
 ةالصلا يف بكانم مكنيلأ مك رايح

 ةالصلا يف بكانم مكنيلأ مكرايخخ

 ماعطلا معطأ نم مك رايح

 رعشلا تبني دملإلا مكلاحكأ ريخ

 اهرخآ اهرشو اهوأ لاجرلا فوفص ريح

 ميهاربإ دجسم لحاورلا هيلإ تبكر ام ريح
 ثالث هدعب لحرلا فلخي ام ريح

 ثالث هدعب نم لحرلا فلخي ام ريخ
 مزمز ءام ضرألا هجو ىلع ءام ريخ
 نهتيب رعق ءاسنلا دحاسم ريح

 ةعمحلبا موي سمشلا هيلع تعلط موي ريخ
 هيحاصل مهريخ هللا دنع باحصألا ريح

 (ض) نرقألا شبكلا ةيحضألا ريح

 (ض) نفكلا رخو «شبكلا ةيحضألا ريح
 (ض) قاوسألا عاقبلا رشو ءدحاسملا عاقبلا ريح

 (ض) ميتي هيف تيب نيملسملا يف تيب ريح

 ' (ض) هتيؤر هللا مكركذ نم مکلاسلج ريخ
 لحما «مثرألا «حرقألا ءمهدألا ليخلا رح

 [لجغا] ح رقألا مث «مئثرألا «ح رقألا مهدألا لينلا ريخ

 انأ تلق ام ريخو ةفرع موي ءاعدلا ريح

 (ض) يفكي ام قزرلا ريحو «يفنلا ركذلا ريخ
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 يردخلا ديعس وبأ

 لبج نب ذاعم
 سنأ

 رماع نب ةبقع

 ةدابعو منغ نب نمحرلا دبع

 ةريره وبأو ءامسأو

 ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ

 رباحو ةريره وبأ

 سابع نبا

 رمع نبا

 بيهص

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 رياح

 ةداتق وبأ

 ةدانق وبأ

 سابع نبا

 ةملس مأ

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةمامأ وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 صاقو يبأ نب دعس
 ةداتق وبأو رماع نب ةبقع

 ةداتق وبأو رماع نب ةبقع

 ورمع نب هللا دبع
 صاقو يبأ نب دعس



 سايع نبا ۰ . , ۲۳ (ض) فكي اه شيعلا ريخو (يفخلا ركذلا ريحا

 بهل يبأ تنب ةرد 1۸1٤ !(ض) ةيرسلا ريخو «ةعيرأ ةباحصلا ريح

 ةريره وبأ A۸1 : ايلعلا ديلاو «نيغ تقبأ ام ةقدصلا ريخ

 ةريره وبأ 1 YY حصن اذإ لماعلا بسك بسكلا ريح

 يردخلا ديعس وبأ نفت اهعسوأ سلاحا ريح

 ةملس مأ ۹ (ض) مهلصوأو برإل مهاقتأ سانلا ريح

 ورمع نب هللا دبع 141. : مومحملا بلقلا وذ ساتلا ريع

 ربسب نب هللا دبع 4 أ هلمع نسحو هرمع لاط نم سانلا ريخ

 1 رشبم مأ ۲4 سرف نام ىلع لجر ةلّرم سانلا روح

 ١ رع نب هللا دبع .r (ض) هوجولا:ناسح « قالحألا تاريخ

 س 51 1۹ . (ض) فصن لحدي وأ ةعافشلا نيب تريح

 ٠ سابع نياو ةئئاع 4 < هلهأل مكر يخ مكر يخ

 نيصح نب نارمع 1 ١ نيذلا مث مولي نيذلا مث نرق مكريح

 نافع نب نامثع 1١14 : هملعو نآرقلا ملعت نم مكر يخ

 يعحشألا كلام نب فوع ضخ ريغب ةنجلا يم يثلث لحبدي نأ نيب ينريح

 ١ : هنم (لا) ب ىلج

 سابع نبا ل (ض): بيذي امك اياطخلا بيذي نسحلا قلخلا

 ةفيذح 4 (ض) لئابح ءاسنلاو مثإلا عامج رمذملا

 ستأو سابع نبا 240 5 (ض) لكؤي يذلا تيبلا ىلإ عرسأ ريخلا

 ٠ ةريره وبأ TEE ةمايقلا موي ىلإ ليخلا يصاونب دوقعم ريل

 راصنألا نم لجر 4 ليبس يف لجرلا هطبتري صرف :ةثالث ليخلا
 دوعسم نياو ترألا نب بايخ 008108 (ض) سرفو نمر لل سرفف :ةثالث ليخلا

 ! ديزي تنب ءامسأ ۹۸ (ض) ًادبأ دوقعم ريخلا اهيصاون ف ليخ

 بيرغ ۸۰۱ , (ض) ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 ةريره وبأ 0224 رتس لحرل يهو رزو لحرل يه.:ةثالث ليخلا

 دعجلا يبأ نب ةورع . TEA مدغملاو رجألا :ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 ري رح 15۰ ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 ةشبك وبأ لق ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 ةريره وبأ 117 ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 ”رمع نبا TEY ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا ٠

 راع 7 EA د موي ىلإ لينلاو ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 سابع نبا FYI ةعبزأ اهل خسرف يف خسرف ةفوحب ةرد ةميخلا

YY 



 ةقدصلاب مكاضرم اوواد

 ءاضغبلاو دسحلا :مكلبق ممألا ءاد مكيلإ بد

 نولصي ًاسان هيف ىأرف دحسملا لخد
 (ض) هرسي مكيأ :لوقي وهو دجسملا لحد
 (ض) لحرب وه اذإف دحسملا موي تاذ لحد

 ايضتقمو ايضاق هتحامسب ةنخلا لجر لحد

 اماب ىلع ًابوتكم ىأرف ةنحلا لجر لد
 رهشلا اذه نإ :لاقف ناضمر لحد

 يبلاو دحسملا دوعسم نب هللا دبع لحد
 رمت نم ةربص هدنعو لالب ىلع لخد

 (ض) يبنلا باحصأ نم رفن رباج ىلع لحد

 (ض) :لاقف اهدنع انأو ةشئاع ىلع لحد

 (ض) حبصلا ىلص نأ دعب ةمطاف ىلع لد
 (ض) رفعح نب هللا دبعو نسحلا يلع لحد
 قرو نم تاختف يدي يق ىأرف يلع لحد

 ءيش نم مكدنع لع :لاقف يلع لعد
 (ض) متتسی مل مث هيبوث هنع عضوف يلع لحد
 نيب تكبش دقو دجسملا ف يلع لحد

 نولت؛ روص هيف مارق تيبلا يقو يلع لحد

 ءيش هرضح دق نأ ههجو يف تفرعف لخد

 (ض) نورشتكي مهأك اسان ىأرف هالصم لحد
 اهمعطت ملف اهتطبر ةره يف رانلا ةأرما تلخد

 ةروسأ انيلعو يتلا ىلع يلاخو انأ تلخد
 ءارقفلا اهلهأ رثكأ تيأرف ةنحلا تلخد

 الأ يب اي :تلاقف ةملس مأ ىلع تلحد

 هتلأسف ةبآكلا هيلعو هللا لوسر ىلع تلحد

 ءاسك انيلإ تجرخأف ةشئاع ىلع تلخد

 هللا لوسر شارف تسسمف ةشئاع ىلع تلد

 عقعقتي رازإ يلعو يبنلا ىلع تلحد
 هشارف تأرف راصنألا نم ةأرما يلع تلحد

 لأست اه ناتنبا اهعمو ةأرما يلع تلخد

 لادلا فرح
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 رباح

 دوعسم نبا

 ديبع نب هللا دبع

 دعس مآ

 دمحم تنب ةمطاف

 عفان يبأ ةأرما ىملس

 ةشئاع

 ئناه مأ

 ةشئاع

 ةرجع نب بعك

 ةشئاع

 ةشئاع

 يردخلا ديعس وبأ

 يمك نبا

 ديزي تنب ءامسأ

 ورمع نب هللا دبع

 يموزخملا هللا دبع نب بلطمل
 ديز نب ةماسأ

 ةدرب وبأ

 دابع نب یی موق نم ةأرما

 رمع نب



 هئاسن ضعب تیب يف هيلع تلخد

 (ض) قربت ههجو ريراسأو هيلع تلحد

 اذإفأ تسلجف ريصح ىلع وهو هيلع تلخد
 (ض) تيب افأك ةفرغ ف وهو هيلع تلد

 ١ :لاقف رحستي وهو هيلع تلخد
 يديب هتسسمف «كعوي'وهو هيلع تلخد
 نطخي يبنلاو ةعمجلا موي دجسملا تلد

 هدوعن ةحاور نب هللا دبع ىلع الخد

 ملعي وهو لحرلا هلكأي ابر مهرد

 (ض) .قدصت ةقدص امفإف ءرشلا نم سانلا عد
 ,كاييري ال ام ىلإ كبيري ام عد

 قدصلا نإف كبير ال ام ىلإ كييري ام عد
 انعاص يف انل كراب مهللا :لاقف اعد

 نيرصتمللو الث نيتاحسلل اعد

 (ض) باححلا ىلإ يضفي دلاولا ءاعد

 ناضمر يف روحسلا ىلإ يناعد

 كلاقف انتيب يف دعاق وهو ًاموي يمأ يتعد

 شر دهاج نم !باطخلا نبا اي كتم انعد

 ناميإلا نم ءايحلا نإف هعد

 ةيكاب نيكيت الف بحو اذإف «نهعد

 نتكسيلف بجو اذإف ًايح ماد ام نيكبي نهعد
 هنإ هديب يسفن يذلاوف يدحنلا يل اوعد

 (ض) باجح هللا نيبو امهنيب سيل ناتوعد
 توجلا نطب يف وهو اعد ذإ نونلا يذ ةوعد

 ”ًارجاف ناك نإو «ةباجتسم مولظملا ةوعد

 باجح افود سيل ًارفاك ناك نإو مولظملا ةوعد

 توخلا نطب يف وهو اعد ذإ نونلا يذ ةوعد

 لاقي ینا ساعا ن یک

 ًالحش هلوب ىلبع اوقيرأو «هوعد
 ةنجلا هب لعخدأ لمع ىلع يلد

 , رثبلا قلعو اهنم برشف لرتف رثب ىلإ لجر اند
 مهعم انأو !بر يأ :تلق يح رانلا نيم تند
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 فني

 يلع نب نسحلا

 سابع نبأ

 ٠ نيصحلا مأ

 ميكح مأ
 ةيراس :نب ضابرعلا

 رماع نب هللا دبع

 رذنملا وبأ

 رمع نبأ

 كيتع نب رباح

 يراصنألا عيبر

 رمع نبا

 سابع نبا

 صاقو يبأ نب دعس



 هتقفنأ رانيذو هللا ليبس يف هتقفنأ رانبد

 (ض) بحي هللاو هلعاقك ريخلا ىلع لادلا

 (ض) مظعأ ابرلا نم لجرلا هبيصي مهردل
 درب ال ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا

 (ض) نيدلا دامعو نمؤملا حالس ءاعدلا

 (ض) ةدابعلا خم ءاعدلا

 ةدابعلا وه ءاعدل

 (ض) نع كيلإ :تلقف يل تلوطت ايندلا
 كروب هقحي اهذحخأ نمف ةرضح ةولح ايندلا

 كراب اهقحب اهنحأ نمف ةرضح ةولح ايندلا

 (ض) اهيف بستكا نم «ةولح ةرضح ايندلا

 (ض) هل راد ال نم راد ايندل

 رفاكلا ةنحو نموملا نجس ايندل
 ةحلاصلا ةأرملا اهعاتم ريحو عاتم ايندل

 (ض) ةأرما اهعاتم رين نمو عاتم ايندل
 هللا ركذ الإ اهيف ام نوعلم «ةنوعلم ايندلا

 يغتبا ام الإ اهيف ام نوعلم ءةنوعلم ايندلا

 الث هلاق :ةحيصنلا نيدلا

 انأف هءاضق يوني وهو تام نمف نانيد نيدلا

2 
 نيدلا

 (ض) دارأ اذإف ضرألا يف هللا ةيار نيدلا

 (ض) مالسلا هيلع ليربح كاذ

 تننظ ىح راحلاب ئئيصوي لاز ام ليربج كاذ

 هنذأ يف ناطيشلا لاب لحر كاذ

 هينذأ يف ناطيشلا لاب لحجر كاذ

 بحر نيب «هنع هيف سانلا لفغت رهش كاذ

 هتسسحأ اذإف برخ :هل لاقي ناطيش كاذ

 س ةنجلا يف يعي هللا هيناطعأ رمت كاذ

 (ض) لئاسو «هل روفغم ناضمر يف هللا ركاذ

 (ض) رياصلا ةلرتم «نيلفاغلا يف هللا ركاذ
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 هنه (لا) ب ىلحملا

 لاذلا فرح
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 كلام نب سنأ

 راصنألا نم لحجر

 ةريره وبأ

 دوعسم نبا

 ديز نب ةماسأ

 صاعلا يأ نب نامثع

 كلام نب سنأ

 باطخلا نب رمع

 دوعسم نبا



 (ض) فلح لتاقملاك «نيلفاغلا يف هللا ركاذ

 ا (ض) ًاريثك هللا نوركاذلا

 [تاركاذلاو] ؟ريثك هللا نوركاذلا

 انلاومأ لضفأ كلذ

 5 ىلع لامعألا امهيف ضرعت ناموي كناذ

 , (ضر)إالإ هلاني ال داهنللا مالسإلا مانس ةورذ
 ا يرل ةليللا ديعتأ ييرذ

 ايندلا هدنع ًاموي هباحصأ ركذ

 ب ضعب لأس ليئارسإ نب نم ًالجر ركذ
 (ض) ضرألا فحت ال :لاقف هدنع ديهشلا ركذ

 (ض) :لاقف داهتجاو ةدابعب لجر هدنع ركذ

 حبصأ يح ةليل مات لحر هدنع ركذ

 : للاب كرشلا :لاقف رئايكلا هدنع ركذ

 ١ اهرقف ةنتف ركذ

 نيدلاولا قوقعو للاب كرشلا :لاقف رئابكلا ركذ

 ماع, رحآلاو دباع امعدحأ :نالحر هل ركذ

 ةقدضلا لوقتف «ىهابت لامعألا نأ يل ركذ

 (ض) امنإ :لاقف هدنع ثيغاربلا تركذ

 , (ض) ؟كيكيي ام :لاقف تيكبف رانلا تركذ

 هرکی ام كاحأ كركذ

 ؛مهاندأ اه ىعسي ةدحاو نيملسملا ةمذ

 اريح هيدي الم دقو يبارعألا بهذ

 رحألاب مويلا نورطفملا بهذ

 ٠ قداصلا ناسللاو «مومحخملا بلقلا وذ :

 (ض) موي يأي ءايندلا يف نيهحولا وذ

 1 ريرخب ةبيج ةبح ىأر

 ! هنود نم ىلع لضف هل نأ دعس ىأر

 (ض) حلفأ :هل لاقي انل ًامالغ یار

 : (ض) مدقلا نطب :لاقف اضوتأ ينآر

 ربقلا بحاص اي :لاقف ربق ىلع ًاسلاج نآر

 : ياب :يل لاقف ءيفش كرحأ انأو ينآر

 ءارلا فرح
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 رمع نباو ًاغالب كلام

 ١ يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 ديز نب ةماسأ

 ةمامأ وبأ:

 ةشئاع

 يزرابصنألا ةبلعث نب سايإ

 ٤ ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سنأ
 دوعسم نبأ

 : سنأ

 ةيزهبلا كلام مأ

 سنا 5
 يلهابلا ةمامأ وبأ



 (ض) مظعلا نع محللا ذحآ انأو آر
 (ض) :لاقف نيترم مويلا ف تلكأ دق ينآر

 ةالصلا هدومعو مالسإلا رمألا سأر

 (ض) ةحيصنلا نيدلا سأر
 مهرأ مل ءيشب اوحرف هباحصأ تيأر

 اموردتبي اكلم نيثالثو ةعضب تيأر

 ةنحلا يف ريطي اكلم بلاط يبأ نب رفعج تيأر

 رانلاو ةنحملا تيأر

 ةروص نسحأ يف ير تيأر

 هيأر نع سانلا ردصي ًالجر تيأر

 نيرانيد هتيطعأ كنأ ركذي ركشي ًائالف تيأر
 سأرلا ةرئاث ءادوس ةأرما مانملا ف تيأر

 ةرحش تحن ينأك مئانلا ىري اميف تيأر

 مههافش ضرقت الاجر يب يرسأ ةليل تيأر

 (ض) ةندلبا باب ىلع يب يرسأ ةليل تيأر

 (ض) ضيبأ دومع يب يرسأ ةليل تيأر
 (ض) انيهتنا امل يب يرسأ ةليل تيأر
 ضرأ ىلإ ناحرحأف ينايتأ نيلجر ةليللا تيأر

 ةرحشلا يب اودعصف ينايتأ نيلجر ةليللا تيأر

 هتيأر يذلا :يل الاق ينايتأ نيلحر ةليللا تيأر

 لهس يبا نب نايفس ةزجحب ذأ هتيأر

 هني يف هلعجف ًاريرح ذأ هتيأر

 اذه يئوضو لثم أضوت هتيأر
 تلعفف اذه لعف هتيأر

 :لاق مث اذه يئوضو أضوتي هتيأر

 نسحأف سلحمل اذه يت وهو أضوتي وهو هتيأر

 (ض) مكايإ :لاقف هتقان ىلع بطخي هتيأر
 ءابهص ةقان ىلع رحنلا موي ةرمحلا .يمري هتيأر

 (ض) تاعكر تس برغملا دعب يلصي هتيأر

 (ض) هرارزأ ةلولحم يلصي هتيأر

 ىحرلا زيزأك زيزأ هردص فو يلصي هتيأر

 لحرملا زيزأك زيزأ هفوحبو يلصي هتيأر

 نحف
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 ذاعم

 ناو

 سنأ

 يقرزلا عفار نب ةعافر

 سابع نبا

 سنأ

 سابع نبا

 ميلس نب رباح يرح وبأ

 رمع

 رمع نبأ"

 ديعس وبأ

 كلام نب سنأ

 شن

 ةلاوح نب هللا دبع

 ةريره وبأ
 بددنح نب ةرم<

 بدنج نب ةرمس

 بدنج نب ةرم<

 ةبعش نب ةريغملا

 يلع
 نافع نب نامثع '

 رمع نبأ

 نافع نب نامثع

 نافع نب نامثع

 دايز نب سامرحلا



 لجرملا زيزأك زيزأ هردصلو يلصي هتيأر
 كبيطأ ام :لوقيو ةبعكلاب فوطي هتيأر

 :لوقي وهو هعبصإب سرف ةيصان يولي هتيأر

 تام:نمو «رهد مايص نم ريخ رهش طابر

 فلأ نم ريح هللا ليبس يف موي طابر

 ايندلا نم ريحا هللا ليبس يف موي طابر
 همايقو رهش مايص نم ريح ةليلو موي طابر
 باويأ نع'حفصم نيرمط يذ ربغأ ثعشأ بر

 هللا ىلع مسقأ ول «باوبألاب عوفدم ثعشأ بر

 (ض) هعفني مل نمو هيقف ريغ هقف لماح بر

 1 (ض) يمأ دز بر

 شطعلاو عوخلا همايص نم هظح مئاص بر

 عودا الإ همايص نم هل سيل مئاص بر

 رهسلا مايقلا نم هظح مئاق بر

 ؛ كدابع ثعبت موي كباذع يق بر

 (ض) نآرقلا عبر

 0 (ض) جوزت جورت «نآرقلا عبر

 اماوقأ نإ :لاقف هعم كوبت ةوزغ نم انعحر

 : هللا ليبس يف هسرف سأرب ذأ لحر

 (ض) نيرمط وذ فعضتسم فيعض لحر

 ًابستحم ًارباص هللا ليبس يف ازغ لحر

 هبر دبعيو «اهقح يدؤي ةيشام ف لجر

 هضرع نم ذخأ ريثك لام هل لحجر

 (ض) ؛هيدلاول قاعو رمح نمدم لحر
 : (ض) ةشبحلا نم لحجر

 (ض) هاقلتيف ةنحلا باي نم لخدي لحجر

 (ض) بر يدي نيب ايثح يما نم نالحر
 هعمس امك هغلبف ًائيش انم عمم أأرما هللا محر

 ًاعبرأ رضعلا لبق ىلصأرما هللا محر

 ظقيأو ىلصف ليللا نم:ماق ًالجر هللا محر

 ٠ احم عاب اذإ احم ادبع هللا محر

 يف ةملظم هيحأ دنع هل تناك ًادبع هللا محر
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 هيلأ نع فرطم

 ورمع نب هللا دبع

 ' ريرح

 ءادزدلا وبأ

 نافع نب نامثع

 دعس نب لهس
 ناملس

 سنأ

 , ةريره وبأ

 : ورمع نب هللا دبع

 اإ ٠ رمع نبا

 : رمع نياو ةريرف وبأ

 أ. ةريزه ربأ

 | ةريره وبأ :

 بزاع نب ءاربلا



 هريغ اهغلبي يح لاقم عم نم هللا محر

 (ض) برش وأ لكأ وأ مان اذإ بنجلل صخر

 هينجعا مث هيف هيدر

 ىرحأل تعش ول هللا اوف «ةشئاع اي هيدر

 قانعألاب اوذاحو اهنيب اوبراقو مكفوفص اوصر

 نيدلاولا اضر يف برلا اضر

 هللا طخسو ءدلاولا اضر يف هللا اضر

 يلع لصي ملف هدنع تركذ لحجر فنأ مغر
 ربكلا دنع هيدلاو كردأ نم. .هفنأ مغر

 (ض) يلي ام ضيبلا لحاد دلحملا ةقرك نهتقر

 اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر

 مكايند ةيقب نم اذه ىلإ بحأ ناتعكر

 (ض) نيعبس نم لضفأ كارسلاب ناتعكر
 (ض) ناضمر فلأ نم ريخ ةنيدملاب ناضمر

 (ض) اودغاف ركذلا سلاحج ةنحلا ضاير
 (ض) ماع فلأ ةريسم نم دحوي ةنحبا حير

 ناطيشلا نم ملحلاو «هللا نم ةحلاصلا ايؤرلا

 يف نم اومحرا نمحرلا مهمحري نومحارلا

 (ض) رانلا يف يشترملاو يشارلا

 ةئالثلاو ؛ناناطيش نابكارلاو ؛ناطيش ٌبكارلا
 لثم اهاندأ ءأباب نوعبسو ثانثا ابرلا

 كلذ لثم كرشلاو باب نوعبسو عضب ابرلا

 اهرسيأ ًاباب توعبسو ثالث ابرلا
 همأ ىلع عقي يذلاك اهاندأ ءاباب نوعبس ابرلا

 لحرلا حاكنك اهرسيأو ءأبوح نوعبس ابرلا

 لق ىلإ هتبقاع نإف «رثك نإو ابرلا
 عحجر مث هتحاحل جرح اذإف هسلجم. قحأ لحرلا

 هسفن جاعي ليلا نم موقي يمأ نم لحرل
 لمعي نأ عيطتسي الو موقلا بحي لحرلا
 (ض) هيلع هللا بوتيف بوتي مث زي لحرلا
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 ةداتق وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 نمحرلادبعو ورمع نب هللا دبع

 فروع نب

 ررمع نب هللا دبع
 بزاع نب ءارملا



 ناسلب ملكت شرعلاب ةكسمتم ةنجح محرلا

 المدلل

er1 

Yefy¥ ييلصو نم :لاوقت شرعلاب ةقلعم محرلا 

 111و107 (ض) ءاخسلا هيف تيبلا لهأ ىلإ قزرلا

 (ض) مؤش قرخلاو نمي قفرلا 11184

NEY ةنحلا توقاي نم ناتتوقاي ماقملاو نكرلا 

  ۰يازلا فرح

rot هلوح نم ىكبأو ىكبف مأ ربق راز 
 (ض) قرشملا نيب ام عسوأ اهاياوز نم ةيواز 4

 مهر : ًابح ددرت ًابغ رز

 (ض) ىتزوملا لسغاو ةرحآلا ام ركذت روبقلا رز 1
 مقس ءافشو «معط ماعط مزمز 111۲

 (ض) ريبكتلاب مكذايعأ اونيز 55
 مكتاوصأب نآرقلا اويز ١

  1هنم (لا) ب ىلحلا

 (نض) هيلإ هللا رظني ال هراج ةليلحب ينازلا ١

 (ض) مهنم ءارقلا ةقسف ىلإ عرسأ ةيئابزلا 33
fof | (ض) مالسإلا ةرطنق ةاكزلا 

 ٠ (ض) رقفلا ثروي انزلا ١1

 (ض) لالحلا ميرحتب تسيل ايندلا يف ةداهزلا 1۹۸۱

 1م (ض) دسحلاو بلقلا حيرب ايندلا يف دهزلا

  iنيسلا فرح
 ٠ 3في (ض) رثكت نأ كرمأي هللا لوسر نأ هيلإ لسرأس

TITY (ض) فلكي ران نم لبج ادوعص هقهراسأل 

 موقلا كسمأف هدهع ىلع لحجر لأس ' 1۲

A4 لع فا :كيبلاب فرط نمو ا اح تلا 

 ٠ هتلاس مث «يناطعاف هللا لوسر تلأس ' ۸1۲
A4 (ض) نأ كل نكي مل ران نم ًامامز يتلأس 

iY مظعأ بنذلا يأ :هتلاس 

TEVA هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ :هتلأس 

ak (ض) ةأرملا ىلع ًاقح مظعأ سانلا يأ :هتلأس 

  1يب يف ةالصلا ؟لضفأ امأ :هتلأس ۴4

Ye ةمايقلا موي يل عفشي نأ هتلأس 

 ,سنأ
 ةشئاع

 سابع نياو رباج

 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نبا

 | ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

ER 

 رذ وبأ

 ةريره وبأ

 برزاغ نب ءاربلا

 رمع نيا

 كلام نب سنأ
 ءادردلا وبأ

 رمع نبأ

 يرافغلا رذ وبأ

 .. ةريره وبأ

 قاحبسإ نب دمحم ٠

 :ديعس ربأ



 متالاو ريلا نع هتلأس
 مويلاو هللاب نمؤي :لاق كلذ نع هتلأس

 ٠ ًاباذع ناك :لاقف ؟نوعاطلا نع هتلأس

 (ض) نع مه نيذلا)) ؟هللا لوق نع هتلأس
 ةالصلا يف ىصخلا حسم نع هتلأس

 فرصا :لاقف ةأجفلا رظن نع هتلأس

 رانلا نم دبعلا يحني اذام :هتلاس

 ؟مثإلا ام :لجر هلأس

 (ض) :لاقف ةزانحلا عم يشملا نع انيبن انلأس

 (ض) طبار نم :لاقف طابرلا رجأ نع لكس

 (ض) نإ ءال :لاقف ؟رهدلا مايص نع لس

 (ض) ؟ةعوفرملا سرفلا نع لكس

 (ض) يف ةبيط نكاسموألا :هلوق نع لس
 (ض) ىكزت نم حلقأ دقإل :ةيآلا هذه نع لفس
 هريعي نعلف هعم لجر راس

 سان اذإو هباحصأب لرتف هللا لوسر راس

 (ض) ىلإ زريي هللا نإف ءةعمحلا ىلإ اوعراس
 (ضو اياطخلا تاعاس نبهذي ضارمألا تاعاس

 (ض) مامإلا سلجي نأ نيب ام يه ةعمجلا ةعاس

 ءامسلا باوبأ امهيف حتفت ناتعاس

 (ض) نيح :هتوعد عاد ىلع درت ال ناتعاس

 ليللا يف ناك ادإ نيح ًارفس هعم انرفاس

 رفك هلاتقو «قوسف نمؤملا بابس

 ةكلملا ىلع فرشملاك ملسملا بابس

 (ض) هللا الإ هلإ الو دحأ نم مظعأ هللا ناحبس

 ديدشتلا نم لزتأ ام هللا ناحبس !هللا ناحبس

 (ض) بضغ ىلع ةذحإ افأك !هللا ناحبس

 (ض) هللا ناحبس.؛هدمحيو هللا ناخبس

 الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس

 (ض) ًاءوس تلمع «كدمعو مهللا كناحبس

 ةئم لدعت امف ء«ةحيبست ةعم هللا يحبس

 هتوم دعب دبعلل يرحت عبس
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 ةريره وبأو نيصح نب نارمع

 هيبأ نع ينزملا هللا دبع

 سنأ

 ورمع نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 يراصنألا بويأ وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 دعس نب لهس

 دعس نب لهس
 يعجشألا كلام نب فوع

 دوعسم نبا

 ورمع نب هللا دبع

 نيصحلا نب نارمع

 شحح نب هللا دبع نب دمحم

 كلام نب سنأ

 سابع نبا
 يملسألا ةزرب وبأ

 سنأ

 ۍئاه مأ
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 ةربق يف وهو نهرجأ دبعلل ينرجي عبس

 ؛ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس

 نسف

 فلأ ةثم مهرد قبس

 ملسملا ىلع ملسملل ةبجاو لاصحخ تس

 هللا ىلع نماض نمؤملا «سلاحم تس

 كل لاقي ام رذ ابأ اي لقعا مث مايأ ةتس

 (نض) يبن لكو هللا مهنعلو مهتنعل ةئس

 (ض) محعلا ضرأ مكيلع حتفتس

 زجعي الف هللا مكيفكيو نوضرأ مكيلع حتفتس

 ىلع مهفاعأق م هيلع لحد نم ءارمأ نوكتس

 ضرألا لهأ رايخف ةرجه دعب ةرجه نوكتس

 (ض) مكل حتفتف ماشلا ىلإ نورجاهتس

 نم مآ يف نالبأ اميف يبرل ًاركش تدجس

 لحدي نل هنإف اورشبأو اوبراقو اوددس
 نأ اوملعاو اوبراقو اوددس

 لدي نل هنأ اوملعاو اوبراقو اوددس

 ّْ ٠ ءاملا يقس
 (ض) ةرحآلاو ايندلا يف ةافاعملاو ةيفاعلا كبر لس

 , (ض) هب رخآلاو دباع «ةزافم نالحر كلس

 (ض) ةرحآلاو ايندلا يف ةيفاعلا هللا اولس

 ٠ طعي مل ًادحأ نإف «ةيفاعلاو وفعلا هللا اولس

 اماسي مل هنإف «ةليسولا يي هللا اولس

 (ض) بحي هللا نإف «هلضف نم هللا اولس

 يولس
 متئش امع نولس
 1 :لوقي هل ريسم يف وهو ًالجر عمس

 (ض) لالجلا.اذ اي :لوقي وهو الحر عمس
 اًفلحت ال :لاقف هيبأب فلحي ًالجر عم

ELا  
 (ض) اذه ام :لاقف ليربج هاتأف هلاه اتوص عمس
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 سنا

 ' ةريره وبأ

 ا :ةريره وبا

 'يراصنألا بويأ وبأ

 ٠ ورمع ني هللا دبع

 رذوبأ

 ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع

 رماع نب ةبقع
 ا

 ورمع نب هللا دبع

 لبج نب ذاعم

 فوع نب؛نمخرلا دبع
 . ةشئاع

 وبأو ورفع نب هللا دبعو نابو

 ةمامأ



 ةريره وبأ ۹۱ ةرجحلا هذه بحاص قودصملا قداصلا تعم

 معطم نب ريبج ۹۲ هللا رضن :لوقي ئم في فيخلاب هتعمس

 قيدصلا ركب وبأ 1۲ (ض) اوقتا :لوقي رينملا باوبأ ىلع هتعمس

 يشبح د (ض) فقاو وهو عادولا ةجح ين هتعمس

 ركب يبأ تنب ءامسأ سفن < ريسي :لاقفىهتنملا ةردس ركذو هتعمس

 ةمامأ وبأ Yor ةجح يف ءاعدملا هتقان ىلع وهو هتعمس

 رمع نيا 14 اولتقا :لوقي بالكلا لتقب رمأي هتعمس

 ةديرب 17 مدآ نبال نأ ول :ةالصلا يف أرقي هتعمس

 رباح 6۹ رافلاك هنم رافلا :نوعاطلا يف لوقي هتعمس

 يثيللا دقاو وبأ 1 عادولا ةجح يف هحاوزأل لوقي هتعمس

 عقسألا نب ةلثاو ۹. هناريشتسي امهو ذاعمو ةفيذح ل لوقي هتعم“

 ةشئاع 1Y4 هياحصأ نارهظ نيب وهو لوقي هتعمس

 ةملس يأ تنب بيز 1١ بنیز اهومس

 ةريره وبأ Ye (ض) رات نم نيراوس

 ةريره وبأ 201 (ض) يآ ةديس ةيآ اهيف ةرقبلاإ) ةروس

 سنا 44 مامت نم فصلا ةيوست نإف مكفوفص اووس

 ةمامأ وبأ ۹۱ مكبكانم نيب اوذاحو مكفوفص اووس

 ةريره وبأ SAT ةالصلا نولصي ماوقأ نوكيس وأ يتأيس

 كيتع نب رباح دك (ض) مكوؤاح اذإف نوضغبم بيكر مكيتأيس

 ورمع نب هللا دبع 41 نم ران نامزلا رخآ يف مكيلع جرخيس

 ةديربو سوأ نب دادش 11918. مهللا :دبعلا لوقي نأ رافغتسالا ديس

 رباح Y۸ مامإ ىلإ ماق لجرو «ةرمح ءادهشلا ديس

 ةريره وب 10۰۱ نودرفملا قبس «نادمج اذه اوريس

 ةلاوم ب هلا بع اا ةدنجب ًادانجأ اونوكت نأ رمألا ريصيس

 ةمامأ وبأ ۸ ماعطلا ناولأ نولكأي ّيمأ نم لاحر نوكيس

 دوعسم نب ۹7 مهثيدح نوكي موق نامزلا رحآ يف نوكيس

 هنم (لا) ب ىلا

 يردخلا ديعس وبأ Al (ض) موي ءاعدلا اهيف باجتسي يلا ةعاسلا

 يردخلا ديعس وب :AA (ض) مارح عابسلا

 يردخلا ديعس وبأ ¥ عرج نأ ولو هوعدت الف ةكرب هلك روحسلا

 سابع نبا 18۹ (ض) مظعألا هللا قلح ءاخسلا

 ةريره وبأ 2 (ض) ةنجلا نم بيرق هللا نم بيرق يحسلا

IAT 



 ضرألا يف هعضو هللا ءامسأ نم مسا مالسلا
 أ نينموم موق راد مكيلع مالسلا
 (ض» يوأي ضرألا ف هللا لظ ناطلسلا
 زج داصتقالاو ةدؤتلاو نسحلا تمسلا

 : برال ةاضرم فلل ةرهطم كاوسلا
 (ض) 'قاحسإ نب بوقعي نب فسوي ديسلا

 اهب مکناش
 هني وأ كادهاش

 بايت «ةنس ةئم ةريسع ةرجش
 1 ةنحبا لهأ

 ءايتغألا اهيلإ عدي ةميلولا ماعط ماعطلا رش
 اهيتأي نم اهعنمي ةميلولا ماعط ماعطلا رش

 علاه حش لجرلا يف ام رش
 نولكأي نيذلا ميعنلاب اوذغ نيذلا يمأ رارش
 . اوذغو ميعنلا يف اودلو نيذلا يمأ رارش
 ران نم ناكارش وأ ران نم كارش

 (ض) ال حق يف نيمدأو ةبرش يف نيتبرش
 (هقئاوب :يعي) هرش

 نوحكني ال بايثلا سند «سوؤرلا ثعش
 : (ض) سانلا لغش

 هينفي ناش مهتم ئرما لكل «ساتلا لغش
 ىمأ نم رئابكلا لهأل تعافش ٠

 (ض) نع انبايث انعفرو ءعوجلا هيلإ انوكش

 هج ةا فا فصو الج ديم تدهش

 (ض) اهنفد نم غرف املف هعم ةزانح اندهش
 (ض) ضرألاو ءامسلا نيب قلعم ناضمر رهش

 (ض) قلخلا ءوس موشلا
 (ض) يج اهيلإ هدالب نم هللا ةوفص ماشلا

 (ضو) ةنحلا لح دي ال حيحشلا
 (ض) ىلع رذلا بييد نم ىفخأ كرشلا
 هللا مرح يلا ضفنلا لتقو رحسلاو هللاب كرشلا

 نيشلا فرح
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 ' ا هوعسم نب هللا دبع

 : ةريره وبأ

 رمع نبا

 سحري نب هللا دبع
 5 ةشئاع

 , سابع نبا

 ةداتق وبأ

 'دوعسم نبا

 يردتملا ديعس وبأ

 أ ةريره وبأ

 ةريره .وبأ '

 ةريره وبأ

 ةمطاف

 | رفعح نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ,يمكلا حيرش وبأو ةريره وبأ
 نابوث

 مليش مأ



 نيدلاولا قرقعو «هلاب كرشلا

 يلصيف لحرلا موقي نأ ؛يفخلا كرشلا

 مههوحو ةبحشلا «مهسوؤر ةثعشلا

 هللا ليبس يت لتقلا ىوس عبس ةداهشل

 (ض) ناميإلا ديج نمؤم لحجر :ةعبرأ ءادهشلا
 (ض) هسفنب جرح لحر :ةثالث ءادهشلا

 قيرغلاو نوطبملاو نوعطملا ةسمح ءادهشلا

 ةنحلا بابب رف قراب ىلع ءادهشلا

 هتيب لهأ نم نيعبس يف عفشي ديهشلا

 (ض) يق رطفملاك رفسلا يف ناضمر مئاص
 (ض) وكشي هنيدب روسأم نيدلا بحاص

 نينثا لك ىلع حمق وأ رب نم عاص

 (ض) رطفلا مري الإ هلك رهذلا حون ماص

 ءيش وأ ءاهكاشي ةكوش وأ ؛نمؤملا عادص

 يبأ قدص

 (ض) يأ قيص
 (ض) ملكتي كمامإ تعمس اذإ «يبأ قدص

 ايبأ عطأ «يبأ قدص «يبأ قدص

 ثيبخلا قدص

 هقدصف هللا قدص

 (ض) دعس قدص
 كلها ىلإ تعنص ام لك ءورمع قدص

 (ض) ؟ييم لدعلاب قحأ نمو ءقدص
 بوذك يهو تقدص

 (ض) راتلا لهأ ديدص

 (ض) ال ًاريغص هاقس نمو «رانلا لهأ ديدص
 نيمآ «نيمآ ءنيمآ :لاقف رينملا دعص.

 داصلا فرح
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 سنأ

 يردخلا ديعس وبأ

 رمع نبا

 كيتع نب رباح

 باطخلا نب رمع

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 سابع نبأ
 ءادردلا وبأ

 فروع نب نمحرلا دبع

 بزاع نب ءاربلا

 ٠ ريعص نب ةبلعث وأ هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 يردخلا ديعس وبأ

 رذ وبأ

 بعك نب يبأ

 ءادردلا وبأ

 رباح

 بعك نب يبأ

 داها نب دادش

 رباح

 ةيمأ نب ورمع

 سيق تب ةلوح

 يراصنألا بويأ وبأ

 رذ وبأو ديزي تنب ءامسأ

 سابع نبا

 «ةريره وبأو «ةرم“ نب رباح

 بعكو «ثريوحلا نب كلامو

 ةرجع نبا



 امسقأال ءمسقأ ال :لاقف ربنملا دعص

 !نيمآ :لاق ةبتع ىقر املف ربنملا دعص

 ! لاقف عيفر توصب ىدانف ربنلا دعص

 (ض) هللا دمحف كوبت ةوزغ موي ربدملا دعص
 ةابأ مهدحأ ىقلتي «ةنحلا صيماعد مهراغص

 (ض) فادصألا ف يذلا ردلا ءافصك نهؤافص

 برو اودسافت اذإ سالا ني لص

 ' كمرج نم طعأو «كعطق نم لص
 عبس ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص

 (ض)هتالصو «ةالصب هتيب يف لحرلا ةالص

 هتالص ىلع ديزت ةعامج ين لجرلا ةالص

 : ىلع فعضت ةعامج يف لحرلا ةالص

 ىكزأ هبحاص امهدحأ موی لحرلا ةالص

 باتك ءامهنيب وغل ال ةالص رثأ يف ةالص

 '(ض) هاوس امم لضفأ مارحلا دجسملا ف ةالص

 ةرمعك ءابق دجسم يف ةالص

 : (ض) فالآ ةرشعب لدعت يدحسم يف ةالص
 (ض) ةالص فلا نم ريح يدحسم يف ةالص
 عيرأ نم لضفأ اذه يدحسم يف ةالص

 ةالص ٍفلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص

 ةالص بفلأ نم لضفأ اذه يدحسم يف ةالص

 ةالص بل نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص

 ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدحسم يف ةالص

 ةالص: فلأ نم روح اذه يدجسم يف ةالص

 (ض) ليللا ةالص لثم ريحملا يف ةالص
 :اهالص نم لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص

 ' اهتالص نم ريخ اهتيب يف ةأرملا ةالض

 هلامو هلهأ رتو امنأكف هتتاف نم ةالص

 ةداهزلاب ةمألا هذه ل وأ حالص

 ,نيقيلاو دهزلاب ةمألا هذه لوأ حالص

 هنإف هازت ال تنك نإ كنإف عدوم ةالص لص

 (ض) ًاييطخخ ماق مث رصعلا ةالص انب لص

TAT 

TE 

13YA 

1 

 ك1

TY 

0۲ 

6 

 الهال

9A. 

 مللت

4 

0 

TEY 

44 

r4 

Pre 

TEs 

TEVA 

 ١" ورمع نب هللا دبع

 7 ثريوحلا نب كلام

 رمع نبا

 يلع نب نيسحلا
 1 ةريره وبأ

 ةملس مأ

 ؛ نا

 رماع نب ةبقع

 رمع نبا

 ,: كلام نب سنأ
 يردخلا ديعس وبأ

 : ةريره وبأ

 ينيللا ميشأ نب ثابق

 ةمامأ وبأ

 : .ءادردلا وبأ

 يراصنألا ريهظ نب ديسأ
 9 نأ

 ةشئاعو ةريره وبأ

 رذ وبأ

 رباج

 ريبزلا نب هللا دبع

 ريبزلا نب هللا دبع

 ٠ رمع نبا

 : ا ةريره وبأ

 ةيبأ نع ديمح نب نمحرلا دبع

 00 دوعسم نبا

 ةملس مآ

 ةيواعم نب لفوت

 0 رمع نبا

 ورمبع نب هللا دبع.

 صاقو: يبأ نب دعس

 : يردخلا ديعس وبأ



 مورلا ةروسب اهيف أرقف ةالص انب ىلص

 ملس املف «رهظلا انب ىلص
 هذه نإ :لاقو صمحملاب رصعلا انب ىلص
 ؟نالف دهاشأ :لاقف حبصلا ًاموي انب ىلص

 ايندلا نإ :لاق اميف ناكو..ًاموي انب یلص

 این نوعبس فيخلا دجسم ف یلص
 ةالص يف اولازت م و اودقرو سانلا ىلص

 نالف اي :لاقف فرصنا مث اموی یلص

 لضفأ نإف مكتويب يت سانلا اهيأ اولص

 (ض) مكبحاص ىلع اولص

 بقعو عجر نم عحرف برغم ا هعم انيلص

 دواد موص هللا ىلإ مايصلا بحأ مص

 دواد موص هللا دنع مايصلا لضفأ مص

 ءوسلا عراصم يقت فورعملا عئانص

 دارأ نيح ركب يبأ تيب يف هل ةرفس تعتص

 ييعافش امانت نل يمأ نم نافنص

 مهعم موق :امهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص

 ةرحآلاو ايندلا يت نانوعلم ناتوص

 رهدلا موص رهش لك نم مايأ ةثالث موص

 ةثالثو ربصلا رهش موص
 ةيقابلاو ةيضاملا ةنسلا رفكي ةفرع موي موص

 رهدلا مايص رهش لك نم مايأ ةثالث مايص

 ةتس مايصو رهشأ ةرشعب ناضمر رهش مايص

 هللا ىلع بستحأ ينإ ءاروشاع موي مايص

 ةيضاملا ةنسلا رفكي ءاروشاع موي مايص

 هللا ىلع بستحأ ينإ ةفرع موي مايص

 (ض) موي فلأ مايصك ةفزع موي مايص
 (ض) تنأ يلا ةنسلا رفكي ةفرع موي مايص

 (ض) تلص ريطافملا دنع لكأ اذإ مئاصلا
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 يعالكلا حور وبأ

 ةريره وبأ

 يرافغلا ةرصب وبأ

 بعك نب يبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 سابع نبا
 سنأ

 ةريره وبأ

 تباث نب ديز

 ديعس وبأو يلع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ةمامأ وبأ

 ركب يبأ تنب ءامسأ

 ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 ورمع نب هللا دبع

 يلعو يبارعألار سابع نبا
 ةدائق وأ

 نب ريرح و سايإ نب ةرق

 هللا دبع

 نابوٹ
 ةداتق وبأ

 ةداتق وبأ

 ةداتق وبأ

 ةشئاع

 مقرأ نب ديز

 ةيراصنألا ةرامع مأ



 (ض) 'رضحلا يف راطفإلاك رفسلا يف مئاصلا

 (ضإ رضحلا ين رطفملاك رفسلا يف مئاصلا
 لزمقلاب ىلتبي مهدحأ ناكو «نوحلاصل

 ش (ض) قزرلا عنمت ةحبصلا
 أ (ض) ملسملا لوعم ربصلا

 هلك ناعيإلا نيقيلاو «ناعإلا فصن ربصلا

 (ض) رب دبعلا قدص اذإ قدصلا

 (ض) هللا دنعو ؛:ةفعاضم فاعضأ ةقدصل

 خرو وسلا نم اياب قيعيس دست ةقدبصلا

 . (ض) بجع ءيش ةقدصلا

 بيرقلا ىلعو «ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصل

 (ض) فرح لثم منهج ىلع طارصلا
 (ض) لك ةعرصلا ءةعرصلا لك ةعرصلا
 (ض) هيف دعصتي ران نم لبح دوعصلا
 (ض) ب نأ فلكي ران نم لبخ دوعصلا

 نزولاو «ةنامأ ءوضولاو ءةنامأ ةالصلا

 (ض) لمعلا مامت ةالصلا
 ثلث روهطلا ؛ثالثأ ةثالث ةالصلا

 رثكتسي نأ عاطتسا نمف عوضوم ريح ةالصلا
 .تكلم اميف هللا اوقتا. ةالصلا ةالصلا

 اهتقو ىلع ةالصلا

 نيرشعو ًاسمح لدعت ةعامجلا يف ةالصلا

 (ض) فلأ ةئك. مارحلا دجسملا يف ةالصلا

 (ض) فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالصلا

 ةقدصلاو ؛ةنج مايصلاو «نابرق ةالصلا

 اهتقو لوأل ةالصلا

 :داهمللاو «نيدلاولا ربو.ءاهتقول ةالصلا

 (ض) نيثعكر لك يف دهشتو ئئم نيثم ةالصلا
 (ض) نطبلاو جرفلاو .ةنامألاو ةاكرلاو ةالصلا

 أ مكناعأ تكلم امو ةالصلا

 ١  اهنيب ال ةرافك شمخلا تاولصل

 ةعمحا ىلإ ةعبحلاو ءسمخلا تاولصلا
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 ةئيطخلا عئيفطت ةقدصلاو ةتج موصلا

 (ض) مايأ ةثالث رهش لك نم موصلا

 (ض) اهقرخي مل ام ةنح مايصلا

 نم مكدحأ ةنجك رانلا نم ةنج مايصلا

 رانلا نم نيصح نصحو ةنج مايصلا

 رانلا نم دبعلا اه نجتسي ةنج مايصلا

 ةمايقلا موي دبعلل ناعفشي نآرقلاو مايصلا

 يبنح غو ايف اظارص الم هللا برض

 (ض) ًءابخ يبنلا باحنصأ ضعب برض

 نيلحر لثمك قدصتملاو ليخبلا لثم برض
 دحأ لثم  رفاكلا بات وأ  رفاكلا سرض

 ءاضيبلا لثم هذخفو ءدحأ لئم رفاكلا سرض

 ضرعو (دحأ) لثم ةمايقلا موي رفاكلا سرض

 هذخفو «دحأ لثم ةمايقلا موي رفاكلا سرض

 قيرطلا ىلع كعاتم عض

 كدسح نم ملأت يذلا ىلع كدي عض

 (ض) !رمع اي نافعض

 مزال قح مايأ ثالث ةفايضلا

 لكو «ةقدص وهف داز امف مايأ ةثالث ةفايضلا

 (ض) نهقوقحب ةفرعملاو نهحاوزأ ةعاط

 ةيصعمو ءدلاولا ةعاط هللا ةعاط

 ةثالثلا ماعطو ةئالثلا يفاك نينثالا ماعط

 نينثالا ماعطو نينثالا يفکي دحاولا ماعط

 (ض) ةضيرفلا دعب ةضيرف لالحلا بلط

 (ض) ملسم لك ىلع بحاو لالحلا بلط

 ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط

 اهقلط

 هللا مك رهط داسجألا هذه اورهط

 (ض) ماشلل یبوط
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 لبج نب ذاعم
 دعس تنب ةنوميم

 ةريره وبأو ةديبع وبأ
 يصاعلا يبا نب نامثع

 ةريره وبأ

 "و نب هللا دبع

 ةفيححج وبأ



 عقم ةطساب نمحزلا ةكئالم نإ ؛ماشلل ىبوط

 ٠ (ض) حيباصم كعلوأ «نيصلخملل ىبوط 0

 ۸444 (ض) ليبس يف داهحلا يف رثكأ نمل یبوط
 ف ل (ض) لذو ةصقنم ريغ يف عضاوت نمل ىبوط

 .oY (ض) هتريرس تحلصو هبسك .باط نمل ىبوط 1

 (ض) لضفلا قفنأو هلمعب لمع نمل ىبرط . 2
 سل هتيب هعسوو هناسل كلم نمل يورط

 ا ' هشيع ناكو مالسإلل ىده نمل یبوط

 YA ريثك رافغتسا هتفيحص يف دجو نمل یبوط

 At (ض) ًافيرع نكي مل نأ هل یبوط
 نفي (ض) ران نم قرط

 5 : ةمايقلا موي ران نم.قوط

 101 : توبقلا لوط ٠

 14۹ ماعطلا ماعطإو مالسلا لذبو مالكلا بيط

 ؟1 م (ض) رانلا لهأ ديدص لابخلا ةنيطب

 هنم (لا) ب ىلا

 eg (لض) اذإف هللا شرع ةمئاقب ةقلعم عباطلا

 ےک ملسم لكل ةداهش نوعاطلا

 رو۹ ! ألمت هلل دمحلاو «ناعبإلا رطش روهطلا

 ناك

 (E , مكنأ الإ تالص تيبلا لوح فاوطلا

 ۳4۹۸ أ ةريطلا كرش ةريطلا ؛كرش ةريطلا

 ءاظلا فرح

 AYY هتقدص ةمايقلا موي نمؤملا لظ

 ١54 (ض) هقحب الإ ىه نمؤملا رهظ

 382 (ض) مله تيفو اهولبقف ةالصلا مهل ترهظ

 11 ةمايقلا موي تاملظ ملظلا

 نيعلا فرح ش

 E ةعحو يهر راصنألا نم ةأرما داع

 و . (ض))هلآسف' هيلع بكا راصنألا:ن الحار داع
 ل _ ءالعلا:مأ اي يرشبأ :لاقف ةضيرم انأو ينداع

 لوبلا يف ربقلا باذع ةماع 1
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 :تباث نب ديز

 ا كايوث
 ,لبح نب ذاعم

 ئرصلا بكر
 يرصملا بكر,

 يرصملا بكر

 نايوث

 رسب هللا دبع

 نا

 ةريره وبأ

ES 
 ةداتق نب ريمع

 حيرش وبأ

 ديزي, تنب ءامسأ 1

 رمع نبا

 ْ سنأ
 ٠ يرعشألا كلام وبأ

 سابع نبأ

 دوعسم نبأ

 : لك هباجصأ نم لحر

 ةمصع

 رمع نبا

 رمع نبا

 ةيعازخلا ةمطاف

 يراضنألا بويأ وبأ

 ءالعلا مأ

 سابع نبأ



 نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل !هللا دابع

 ىلإ ةرحهك جرحا يف ةدابع
 (ض) هللا هلخدأ هيلاوم عاطأو هللا عاطأ دبع

 بنذلا بجع

 مزهاف هللا ليبس يف ازغ لحر نم انبر بحع
 هئاطو نع راث لحر :نيلحر نم انبر بجع

 (ض) مقسلا نم هعزجو نمؤملل بحع
 ريح هل هلك هرمأ نإ !نموملا رمأل ًابجع

 ءامسلا باوبأ اه تحتف امه تيجع

 (ض) ًادبع ناسمتلي اناك نيكلم نم تبجع
 تدعقف تيلص اذإ !يلصملا اهيأ تلجع

 (ض) هارت لق «هیکاوب تلق ؛هتيتم تلحع
 (ض) نيتس ةدابع نم لضفأ ةعاس لدع

 (ض) نيتس ةدابع نم لضفأ دحاو موي لدع

 (ض) هللاب كارشإلا روزلا ةداهش تلدع

 (ض) :لاق «هدي يف را يدي يف نهدع
 هديب يسفن يذلاو «هربق يف رفاكلا باذع

 تتام يح اهتنجس ةره يف ةأرما تبذع

 (ض) ةثالث نيدلا دعاوقو مالسإلا ىرع

 (ض) :ةنحلا نولحدي ةثالث لوأ يلع ضرع

 (ض) رانلا نولحدي ةئالث لوأ يلع ضرع

 (ض) ءاحطب يل لعجيل يبر يلع ضرع

 :لاقف ىلوألا ةرمحلا دنع لحر هل ضرع

 ليربح ئ اجب للغ عننا تنطر

 (ض) ةاذقلا ىح مأ روجأ يلع تضرع
 اهئيسو اهنسح ييمأ لامعأ يلع تضرع

 ًافطق اهنم لوانتأ تبهذف ةنجلا يلع تضرع

 مويلاك رأ ملف رانلاو ةنحلا يلع تضرع

 راتلا لهأ ةراصع وأ رانلا لهأ قرع

 (ض) نموم يعيرك ذحأي نأ هللا ىلع زيزع
 ليم ردق ىلع وهو ةعمجلا هرضحت لجر ىسع

 نيليم ردق ىلع وهو ةعمجلا هرضحت لحجر ىسع
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 ريشب نب نامعنلا

 راسي نب لقعم

 سايع نب

 ةريره وبأ

 دوعسم نب

 دوعسم نبا

 دوعسم نب

 يمورلا بيهص

 رمع نب

 دوعسم نب
 ديبع نب ةلاضف

 ةمامأ وبأ

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ةدارح نب ةدانج

 ميلس يب نم لجر

 ةريره وب

 رباجو رمع نب

 سابع نب

 ةريرعب وبأ

 ةريره وب

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وب

 كلام نب نسنأ

 نأ
 رذ وب

 : 3 يردخلا ديعس وبأ

 رباح



 (ةنيدملا) نم لايمأ ةثالث ردق ىلع نوكي ىسع

 ةليللا ءاشع

 رشع

 تانسح رشع

 نورشع

 ةنسح نورشع

 منهج لهأ ةراصع

 رانلا لهأ ةراصع

 (ض) مكؤاسن فعت سانلا ءاسن نع اوفع

 نسفنلا لتقو هللاب كرشلاو نيدلاولا قوقع

 ةقدص ملسم لك ىلع
 ةعمحلا موي دجاسملا باوبأ نم باب لك ىلع

 اوملسف اهرمتبكر اذإف ناطيش ريعب لك ىلع

 (ض) لك ةالص ناسنإلا نم مسيم لک ىلع

 (ض) بذك ثدح اذإ :ةثالث ققانملا ةمالع

 عض هللا هاتآ لجر «نالجر ةمألا هذه ءاملع

 (ض) سانلا يديأ يف امم سايإلاب كيلع
 ةذجس هلل دجست ال كنإف دوجسلاب كيلع

 ماشلاب كيلع

 (ض) ماشلاب كيلع
 هضرأ نم هللا ةريح اهنإف ماشلاب كيلع

 هل لدع ال هنإف موصلاب كيلع

 هل لثم ال هنإف مزصلاب كيلع
 هل لثم ال هنإف مايصلاب كيلع

 | ريخ لك عامج اف هللا ىرقتب كيلع
 : ركذاو تعطتسا ام هللا ىوقتب كيلع

 ضررألا ف كل رون هنإف نآرقلا ةوالتب كيلع

 1 هللا ركذو نآرقلا ةوالتب كيلع

 (ض) تمصلا لوطو قلخلا نسحب كيلع
 ماعطلا لذبو مالكلا نسحب كيلع
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 ةريره وب

 'رمع نب هللا دبع

 'رمع نب هللا دبع

 رمع نباو ةريره ؤب

 ورمع نب هللا دبع

 يضرم ول

 : ةريره وب

 .ئملسألا ورمع نب ةزمح

 سابع. نيبا



 (ض) امهيف نإف رحفلا يعكرب كيلع

 (ض) ةدرطم هنإف تمصلا لوطب كيلع

 (ض) قلخلا نسحو تمصلا لوطب كيلع
 هلل دحست ال كنإف هلل دوحسلا ةرثكب كيلع

 رعشلل ةنبنم هنإف ءدمنإلاب مكيلع

 ليللاب ىوطت ضرألا نإف ةنلبدلاب مكيلع

 مكوه ريخ هنإف'يمرلاب مكيلع
 مفلل ةبيطم هنإف كاوسلاب مكيلع

 ماشلاب مكيلع
 هللا دالب ةرفص اهإف ماشلاب مكيلع

 ربلا ىلإ يدهي قدصلا نإف «قدصلاب مكيلع

 ربلا عم هنإف «قدصلاب مكيلع

 ربلا ىلإ يدهي هنإف «قدصلاب مكيلع

 (ض) مكتالص اولصو مكبر ركذب مكيلع

 (ض) ةعكر ولو ليللا ةالصب مكيلع

 (ض) باد هنإف «ليللا مايقب مكيلع
 نيلاصلا بأد هنإف ؛ليللا مايقب مكيلع

 (ض) ضبقي نأ لبق ملعلا اذه مكيلع
 (ض) رغأ تيمك لكب ليخلا نم مكيلع
 ةرمعلاو جحلا هيف لاتق ال داهج نهيلع

 ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع

 ةجح لدعت ناضمر ي ةرمع

 يعم ةحح لدعت ناضمر يف ةرمع
 (ض) دبعلا قدص اذإ «قدصلا ةنحلا لمع

 روربم عيب لکو «هدیب لحرلا لمع
 رویم بسك لکو ؛هديب لحرلا لمع
 ًاريثك رحأو ًاليلق لمع

 اک رحآو ايدي: اذنه لمع
 (ض) دبعلا بذك اذإ ءبذكلا رانلا لمع
 (ض) نيد اذه نإ :لاق هللا نع ليربح :نع
 لاحر  نيمي هيدي انلكو  نمحرلا نيمب نع
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 رمع نبا

 رذ وبأ

 شا

 نابوت

 بلاط يبأ نب يلع
 سنأ

 صاقو يبأ نب دعس

 رمع نبا

 ورمع نب هللا دبع

 عقسألا نب ةلئاو

 دوعسم نبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 نايفس يبأ نب ةيواعم

 سيقلا دبع نم لحر :ضايع
 سابع نب

 لالبو يسرافلا ناملس

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ

 بهو وبأ
 ةشئاع

 سابع نبأ

 لقعم وبأو لقعم مأ

 سابع نبا
 ورمع نب هللا دبع

 جيدح نب عفارو رمع نبا

 همع نع ورمع نب ديعس

 ءاربلا

 رباح

 ورمع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رباح

 ةسبع نب ورمع



 Pre ن مكدحأ ةغلب نكيل :لاق ًادهع انيلإدهع `

 144 i لايل سمخب هتافو لبق مکیبنب يدهج

 نتف ةرخآلا مكر كذت زئانجلا اوعبتاو «ىضرملا اودوع

 .if (ض) مكل اوعديلف مهورمو ىضرملا اودوع

 A (ض) صخت ال كنم ملعأ ناملس !رميوع

 ا ي الكت تتاب نيع :رانلا امهسمت ال نانيع

 ١ نض) يف تكب نيع :رانلا امهسمت ال نانيع

 P4 ةيشح نم تكب نيع :رانلا امهسم ال نانيع

 هنه (لا) ب ىلحملا

 ا : هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا

 ففت قدا ف «قحلا ذحأف لمعتسا اذإ لماعلا

 ففي ١ : هللا هجو قحلاب ةقدصلا ىلع لماعلا

 ۸۹۸ ءيشب يعزاني نمف هؤادر ءايربكلاو هرازإ زعل
 58 :(ض) بلقلا يف تباث ملع :ناملع ملعلا
 ۸ ' 2 (ض) بلقلا يف ملع :ناملع ملعل

 Ptr : (ءالب :سانلا دشأ :ْيعي) ءاملعلا

 1۰۹7 : امهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا

 o14 ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا

 A3144 '(ض) ثبحلا نم قرطلاو ةريطلاو ةفايعلا

 14.6 ناينزت نالجرلاو ناينزت نانيعلا

 نيفلا فرح

 ٠ F0۸ (زدب) لاتق نع رضنلا نب سنأ يمع باغ
 E ' ديهشلاك اهب ميقملا ريعبلا ةدغك ةدغ

 1 تغلط ام ريخ ةحور وأ هللا ليبس يف ةودغ

 YY امو ايندلا نم ريح ةحور وأ هللا ليبس يف ةودغ

 Y۱ ءوضولا راثآ نم نولجحم رغ

 9 ا :لوقي هعمسأ ًاثالث هعم توزغ:

 A4 (ض) تاوزغ رشع نم ريح رحبلا يت ةوزغ

 ٠ A۱ (ض) نيعبرأ نم لضفأ جح دق نمل ةوزغ

 1۹۲ ناضمر نم تضم ةرشغ تسل هعم انوزغ

 المك ملت لك ىلع بحاو ةعمجلا موي لسغ

 Ve | ؛ مالسلا درو ىذألا فكو رصبلا ضغ
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 ناملس ٠

 كلام نب بعك

 يردخلا ديعس وبأ
 نعلأ

 ءادردلا وبأ

 : ینا
 , ' بلطملا دبع نب سابعلا

 سابع نبا

 سابع نبا

 ؛ فوع نب نمحرلا دبع .

 جيدح نب عقار
 ةريزه وبأو ديعض وبأ

 نا

 سنأ

 ةشئابع

 بوكا

 ةريره وبأ

 ,ةمامأ وبأو دوعسم نبا

 نيرجاهملا نم لحجر

 ورمغ نب هللا دبع

 لوحكم

 يردخلا ديعس وبآ
 يردخلا ديعس وبا

 يردخلا ديعس وبأ 1



 هللا دبع نب رباج ا عاب اذإ ًالهس ناك «مکلبق ناك لحرل هللا رفغ
 قيدصلا ركب وبأ .Er تسلأ ؟ضرمن تسلأ !ركب ابأ اي كل هللا رفغ

 رمع Y1 (ض) دهجلا دتشاف ةنيدملاب رعسلا الغ

 كيتع نب رباح ۳۹۸ عيبرلا ابأ اي كيلع انبلغ

 ةا PAY اعارذ نوعبرأو نانثا رفاكلا دلج ظلغ

 ورمع نب هللا دبع 15.۷ ةنحا ؛ركذلا سلاحي ةمينغ

 ةمامأ وبأ و۴۱ (ض) مكبولق عزمت الولو هللا الإ هملعي ال بيغ
114 

 رذوبأ , 64 (ض) بصت نيح مكيلع فوخأ كلذ ريغ

 ةمامأ وبأ 4۷ (ض) امهيف ليسي منهج يف نارثب ماثأو يغ
 هنم (لا) ب ىلحلا

 رمع نبا ٤۸ دفو رمتعملاو جاحلاو ؛هللا ليبس يف يزاغلا
 ةديرب 1٦ (ض) !لالب اي ءادغلا
 ةمامأ وبأ ۱۹۷ (ض) داهجلا نم دحسملا ىلإ حاورلاو ردغلا
 ةريره وبأ 0 (ض) ايندلا يف مهامعأب نوؤارملا نورارغلا
 لبح نب ذاعم ٠ .rrr هللا هجو ىغتبا نم امأف «ناوزغ وزغلا
 ءادردلا وبأ 4 مدآ نبا نمأي ۾ هللا نإ ةبانحلا نم لسخلا

 ةفيذح YY (ضر اهلهأل زع لبإلاو ءاهلهأ ىلع ةكر ب منغلا
 هللا دبع نب رباح i (ض) انزلا نم دشأ ةبيغلا

 نافع نب نامثع 1344 (ض) دضعي امك نامبإلا ناتحي ةميمنلاو ةبيغلا

 ءافلا فرح

 سنأ ١ (ض) كلذ تلعف اذإف ءاهرب يف هللا لبأق
 يردخلا ديعس وبأ 116 سفنت مث كيف نع ًاذإ حدقلا نبأف
 ةشئاع .Yor بارتلا نههاوفأ ف ثحاف

 ذاعم A1 هيلع هعبصإ عضو مث هناسل جرخأف
 سابع نبأ 057 ةرمع نإف «يرمتعاف ناضمر ءاح اذإف
 ورمع نب هللا دبع eA امهتبحص نسحأف كيدلاو ىلإ عجراف
 ديعس وبأ ا * انذأ نإف اممنذأتساف امهيلإ عجراف
 سنأو ىلع ۷ (ض) تاروحأم ريغ تاروزأم نعحراف

 سابع نبا نكي (ض) اورتتساق

 ةريره وبأ YY (ض) اذإو «سمت مل تحبصأ اذإ كنأ ملعاف
 بعك نب ةعيبر رايب دوحسلا ةرثكب كسفن ىلع يعأف
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 ' كلذ ىلع دزت الو عبس لك يف هأرقاف
 ١ 0 اهلحار دنع ةنحلا نإف اهمزلاف
 ا ردسو ءاع. هولسغي نأ مهرمأف

 اودآف هلوسرو هللا مكبحي نأ متيبحأ نإف:

 (ض) هترفح يف يشبحلا يلدي هتيأر انأف
 (ض) يلثم.اوباصي نل «ّيمأ طرف انأف

 ,  ةرجشلا نم دوجسلاب قحأ تنأف

 ' :لق مث نيتعكر لص مث أضوتف قلطناف
 (ض) مث ءاقسو كلبإ نم ريعب ىلإ اورظناف
 كرانو كتنج هنإف هنم تنأ نيأ يرظناف

 (ض) لك ىلع دهشت نأ اهرابحأ]ل نإف
 (ض) ضرع لالحتسا هللا دنع ابرلا ىبرأ نإف

 الفم مدآ نبا نم جرخي ام برض هللا نإف

 (ض) تحت نم ليسي قرع ةبانحجلاو لوبلا نإف

 (ضر) اهأس نإ هتحوز ىلع جوزلا قح نإف

 اهتقول ةالصلا ىلص نم :لوقي مكبر نإف
 ض) ًاوبح ولو بحأف ناذألا تعم نإف

 'ًاقح كروزلو ًاقح كيلع كحوزل نإف
 ' را ام هثراو لامو مدق ام هلام نزف

 مكدحأ موقي ءايندلا داعمك امهداعم نإف

 لثم نهيف ربصلا ءريصلا مايأ مكئارو نم نإف

 | تيبلا موت كتيب نم تجرح اذإ كنإف

 تبيحأ نم عم كنإف

 سانلا رشحي كلذك هنورت مكنإف

 مكنيد مكملعي مكاتأ ليربح هنإف

 (ةزوجلا) ىعدت ماشلاب ةرحش هبشت اهإف ٠

 (ض) رزألا ين ّيمأ روكذل لالح اهإف

 اهرتف
 يطب ىلع رحسلا نم عحطضم انأ انيبف

 متهح باوبأ تقلغو «ةمحرلا باوبأ تحتف

 ؟رقفلا وه لاملا ةلق ىرتف

 (ض) هسرضو دحأ لثم منهج يف هذحف
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 ورجع نب هللا دبع

 '' ١  ةمهاج نب ةيواعم

 سابع نبا

 يملسلا دارق وبأ

 رم نبا

 سايع نبا

 ديعس وبأ

 فينح نب نامثع

 ٠ يبضلا ريدك

 نصح نب نيصح

 ةريره وبأ
 ةشئاع

 ٠ :قايفس نب كاحضلا

 مقرأ نب ديز

 سابع نبا

 ةزجع نب بعك

 رباح

 ورمع نب هللا دبع

 دوعسم نبا

 يئشنملا ةبلعت وبأ

 ناملس

 ' 'رمع نبأ

 رذ وبأ

 ةريره ربأ

 يئشخلا ةبلع وبأ

 ديع ني ةبتع

 | بركي دعم نب مادقملا

 رمع نبأ

 يرافغلا سيق نب ةفخط

 ةريره وبأ

 رذ ربأ

 ةريره وبأ



 (ض) ىتأف ىحضلا عافترا ةكم انلحدف

 (ض) ةميحر روفغ نم ًالزنإل :هلوقو كلذف

 مکز حب ذخآ انآ مكلثمو يلم مكلذف

 (ض) سالحأ نم ًاسلح نکو كنيدب رف
 دجاس وهو هتعمسف «ةدحسلا أرق هتيأرف

 (ض) هللا ليبس يف هيلع لتاقت هطبرت سرف
 مئاصلل ةرهط رطفلا ةقدص ضرف

 باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب ام لصف

 ةعكر لك يف أرقت «تاعكر عبرأ لصف

 دواد موص ؛هللا دنع مايصلا لضفأ مصف

 ًاموي رطفأو موي مص «دواد موص مصق

 ًاموي موصي ناك دواد موص مصف

 ًاموي رطفأو ًاموي مصف

 (ض) لضفك هرخآ ىلع تقولا لوأ لضف

 هتالص ىلع ةعامجلا يت لحرلا ةالص

 (ضو) ةالصلا ىلع كاوسلاب ةالصلا

 (ض) ىلع مارحلا دحسملا يف ةالصلا
 (ض) راهنلا ةالص ىلع ليلا ةالص
 (ض) ةحرد نوعبس دباعلا ىلع ماعلا

 يلضفك دباعلا ىلع مام
 ةدابعلا لضف نم ريح ملعلا لضف
 دهاجف امهيفف

 يفف تلتق نإو «ةنحلا يفذ تلتق نإف لتاقف

ETEEEE EF 

 . ةبح هتعزان نيعلا روحلا نم هتجوز تيأر دقف
 (ض) فلأ نم ناطيشلا ىلع دشأ دحاو هيقف

 (ض) هتم ريخ مكلكف

 (ض) |؟نمؤملا ةعورب فيكف

 دجسملا ىلإ موي لك مكدحأ ودغي نألف

 كلم نم لضفأ هللا دنع مكيحاص لعلف

 (ض) نوديري هلوح نوکبی هباحصأ تيأر دقلف
 (ض) نوكي ام عمجأ يف ةكعب نابوث تيأر دقلف

 ةنملا يف اهلظ يف بلقتي هتيأر دقلف
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 هللا دبع نب رباح

 ةريره وبأ

 لوحكم
 سابع نبا

 يندعلا ركب .وبأ

 سابع نبا

 صاعلا ني ورمع
 عفار وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 رمع نبا
 دوعسم نبأ

 ةشئاع

 ءادردلا وبأ

 هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 يلهابلا ةمامأ وبأ

 ناميلا نب ةفيذح

 ةريره وبأو ورمع نبأ
 .ةريره وبأ

 شنا

 سابع نبأ
 ةبالق وبأ

 نسحلا وبأ

 رماع نب ةبقع

 ليقع يبأ نب نمحرلا دبع
 . ىنأ

 ةمامأ وبأ

 كلام نب سنأ



 هنیک كلف
 اوبيحتسا نأ يلإ هللا ىحوأ اميف دحت ملف

 أيها ىبأيو «كلذ اإ نوبأي ؟عنصأ امف

 يل هللا بأبو لاسم الإ نوبأي ؟عنصأ امف

 ةمايقلا موي هللا ةيؤر يف نوراضت امف

 باذع نم ذوعت الإ ةالص ىلص دعب هتيأر امف

 ؟كضوح ةعس امف

 ؟كعم جحلا لدعي امف

 (ض) هحور لجر ىلع يلصأ نأ مكعفني امف

 ' (ض) رتتسيلف هلحد نمف

 دحأ ىلع هصقي الف «ههرکی ًائيش یار نمف
 (ض) ناك نمو ؟هتعنص هيفكي ناك نمف

 ٍإ نوعاطلاو نعطلاب يمأ ءاتف

 تملسا لهف

 ٠ ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف نوراضت لهف

 ' (ض) ؟يهتشي ام ًارثك عدي ناك لهف
 ش ؟ةلاح نم كل لهف

 يح دحأ كيدلاو نم لهف
 0-52 نومتتذآ الهف

 هللا ليبس ف جحلا نإف هيلع تجرح الهف
 , رخآلا نم ضرألا عالط نم ريخ وهق

 بوثلا نارشني نيلحرلا نإ هديب يسفن يذلا اوف '

 ةيؤر يف نوراضت ال هديب يسفن يذلا أوف

 ! هب ثعب مث ةقدصلا مسيم همسوف

 (ض) ايندلا مهل نإف !هللا دبع اي كبت الف

 (ض) هديب دمحم سفن يذلا اوف «هلزتعت الف
 ٠ دحبسي نأ اعيش ترمأ ول نزن لعفت الف

 ..رطفاو مض غو مق «لعفت الف

 هينعب وأ يل هبه «لعفت الف
 , يقل ناطيش' كلذ لثم امإف اولعفت الف

 دپ نأ الحا ارمآ تنك ول يإف اولعفت الف

 ناطيش لثم كلذ لثم امنإف ءاولعفت الف
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 ةمامأ وبأ

 قيلط وبأ

 سنا

 سابع نبا

 ةريره وبأ ٠

 ةبالق وبأ

 يرعشألا ىسوم وب
 دودمملا بطش ليوط وب

 1 ةريره وبأ

 يدعابسلا نب لهس

 رمع نب

 ورع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 لقعم م
 ندوب

 ٠ رماع نب ةبقع

 , ةريرهوب

 ةرم نب ىلعي

 دوعسم نب

 دايز نب عيبر

 قوأ يبأ نبا

 ورمع نب هللا دبع

 ةرم نب ىلعي

 ۰ ديزي تب ءامسأ

 وأ يبأ نبا .

 ةريره وبأو ديعس وبأ



 EE كلام هطعت الغ

 10۷ (ض) ةنجلا يف هنيبو كنيب هللا عمجي الف
 ot (ض) تيزلا ركعك :لهملاكإت :هلوق ي

 .N (ض) ©مهمامإب سانأ لك وعدن مويإل :هلوق يف
 4۹ رحأ ىرح دبك تاذ لك يف

 10۸ رحأ ةبطر دبك لك يف

 .YY هللا رفغي نابعش نم فصنلا ةليل يف

 ۹¥ فذقو خسمو فسح ةمألا هذه يف
 AY19111 هيلعف لصفم ةثم ثالثو نوتس ناسنإلا يف

 فقل لسعلل رو «نبلل رحجو «ءاملل رجب ةنجلا يف

 ¥1 اهنطاب نم اهرهاظ ىري ةفرغ ةنحبا يف

 Y1 ةئم نيتجرد لك نيب ام ةجرد ةئم ةنخا يف

 ۳۷۹7 الو تعم نذأ الو تأر نيع الام ةنحبا يف

 4۹ ايندلا يف

 A.4 ي لحجر لتق ول هديب يسفن يذلاو «نيدلا يف

 114 هعم لسرتو هل نذؤيو موقيف ًادمحم نوتأيف

 A۷۹ (ض) نآرقلا يآ ةديس يه ةيآ اهيف

 7 مئاق وهو ملسم دبع اهقفاوي ال ةعاس اهيف
 P4 رطح الو تعم نذأ الو تأر نيع ال ام اهيف

 هنم (لا) ب ىلحملا ۰

 144 رص نمو «فحزلا نم رافلاك هنم رافلا
 ملمع روغنلا مم دست نيذلا نورحاهملا ءارقفلا

 1Y جرفلاو مفلا

 فاقلا فرح

 TEYA ملسملا هب باصي ام لك يفف ءاوددسو اوبراق

 131۷ كدابع يوغأ حربأ ال كتزعو :سيلبإ لاق
 10۹۲ روحألاب روثدلا باحصأ بهذ :رذ وبأ لاق

 1031 ملف نآرقلا تحلاع دق نإ :يبارعأ لاق

 1Y4 تاعكر عبرأ يل لص !مدآ نبا :هللا لاق

 1۰۹۸ (ض) يدبع هب يل دبعت ام بحأ :هللا لاق

 قول يكشي ملف نموا يدبع تيلتبا اذإ :هللا لاق
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 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ررمع نيا

 ةريره وبأ

 ةرم نب ريثك

 نيصح نب نارمع

 ةديرب

 يريشقلا ةيواعم

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وب

 يردخلا ديعس وبأ

 شحج نب هللا دبع نب دمحم

 ةريره وبأو ةفيذح

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يدعاسلا دعس نب لهس

 رباح

 ررمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 وأ يأ نبا

 يفئاطلا ةرم وبأ

 ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ



 ةئيس لمعي نأب يدبع ثدحت اذإ :

 نيعاال ام نيحلاصلا يدابعل ثد.عأ :هل

 (ض) مهلحتعأ لإ يدابع بحأ نإ :
 كرشلا نع ءاكرشلا ىيغأ انأ :

 محرلا تقلح نمحرلا انأو هللا انأ هل

 اوج نظ نإ يب يدبع نظ دنع انأ :ه
 , هعم انأو يب يدبع نظ دنع ان 2

 (ض) عضاوت نم ةالصلا لبقتأ اغإ :هل

 (ض) ةمايقلا موي مهمصح انأ ةثالث هل

 ! نوباحتي نيذلل يبحم تقح دق :

 يدبع نيبو يب ةالصلا تمسق :هل

 مرصلا الإ هل مدآ نبا لمع لك :

 ؛مايصلا الإ هل مدآ نبا لمع لك :هل
 هيلع ردقي وهو رمخلا كرت نم :

 (نض) نم نمقتنأل يلالجو ٍقزعو :

 يقلخك قلخي بهذ نم ملظأ نمو :هل

 (ض) الإ هسفن يف دبع ينركذي ال :
 رهدلا ةبيح اي :لوقي مذآ نبا نيذؤب :

 كتركذ الاخ ييتركذ اذإ !مدآ نیا اي :

 , يتوجرو يتوعد ام كنإ !مدآ نبا اي :

 : كيلإ شمأ يلإ مق !مدآ نبا اي 2

 ,  كيلع قفنأ قفنأ يدبع اي :ه
 زرهدلا انأو ءرهدلا مدآ ونب بسي :هل

 أ يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا :هل
 : :هللا .لاق

 :هللا لاق

 ' يشرع لظ' يف يلالحب نوباحتملا

 ربانم مهل يلالح يف نوباحتملا

 ةاكز لحرلا ئدأ نإ تيأرأ :لحر لاق

 اهلك ينالص تلعج نإ تيأرأ :لحر لاق

 اهتالص ةرثك نم ركذي ةنالف نإ :لجر لاق
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 (ض) هحو ديرأ فقرملا فقأ نإ :لحر لاق
 يئصوأ :لحر لاق

 لاق ؟لضفأ داهحلا يأ :لحر لاق

 (ض) ؟رانلا يقتأ م :لحر لاق

 كلملا اهمظعأن (ًاريثك هلل دمحلا) :لحر لاق

 !ةنجلا يلح دي لمع ىلع يلد :لحر لاق

 (ض) هللا يعفتي لمع ىلع يلد :لحر لاق
 ةنجلا ئلحدي ًالمع ييملع :لحر لاق

 (ض) ًادمح هلل دمحلا :هدنع لحجر لاق

 جرحف ةقدصب نقدصتأل :لجر لاق

 هتقدصب ج رخف «ةقدصب نتدصتأل :لحر لاق
 (ض) ملسي نأ :لاق ؟مالسإلا ام :لحر لاق

 (ض) ؟ةعاسلا مايق ىم :لجر لاق

 :لاقف نالفل هللا رفغي ال هللاو :لحر لاق

 تام اذإ هلهأل طق ةنسح لمعي مل :لحر لاق

 (ض) كل ةعمج ال :لحرل دعس لاق
 (ض) م ملسي نل :هللا هنعل ناطيشلا لاق

 نانسح ًانالفو تالف تعمس دقل : رمع لاق

 (ض) مكنإ :نزولاو ليكلا باحصأل لاق
 (ض) ؟ريخ عاقبلا يأ :ليربجل لاق

 لبق اسم مشتغا :هظعي وهو لحرل لاق
 هذه يه اغإ :عادولا ةجح يف انل لاق

 (ض) لبق لقف حبصلا تيلص اذإ :يل لاق

 راصنألا بهذ !هللا لوسر اي :نورحاهملا لاق

 (ضر) ایش ٰيملع بر اي :ىسوم لاق
 اهرصاقو ةيصوب كيصوم نإ :هنبال حون لاق

 (ض) ناجوز اه نوكي ةأرملا :ةبيبح مأ تلاق
 (ض) يب اي :ناميلسل دواد نب ناميلس مأ تلاق

 لعجي كبر انل عدا :يبنلل شيرق تلاق

 عبشن الو لكأت انإ :اولاق

 ليللا موقتو راهنلا موصت ةنالف :اولاق
 (ض) ؟راحلا ىلع راجا قح امو :!ولاق



 ,رفغ دق!هل ليقف هامدق تمروت ىح ماق

 لحجر ىسع :لاقف ةعمدللا موي ًابيطح ماق

  .شيرف نم رفت هيه تیب تاب قلع ماغ
 ٠ ذحاف شيرق نم رفن هيف تيب ىلع ماق '

 اومله :لاقف سانلا اعدف ماق

 زوعلا وأ نوفاخت رقفلآ :لاقف هباحصأ يف ماق

 مكنإ «ساتلا اهيأ اي :لاقف هظعوم .انيف ماق
 ؛ همظعف لولغلا ركذف موي تاذ انيف ماق

 ىكب مث ءربنملا ىلع لوأ ماع انيف ماق

 نضر دوحسلا لاطأف ىلصف ليللا نم ماق

 ليئارسإ يدب يف ًابیطحخ ىسوم ماق

 (ض) فرصنا انغرف املف اتيم هعم انربق ٠

 نيذه يف ضبق

 سباح نب عرقألا هدنعو نيسحلا وأ: نسحلا لبق

 (ض) هللا لوسر دهع ىلع ليتق ةنيدملاب لتق
 تكبف ًاديهش هللا لوسر دهع ىلع لجر لتق
 ايندلا لاوز نم هللا دنع مظعأ نموملا لتق

 (ض) ثاممإلل هباق صلح نم حلفأ دق
 ! هغنقو ًاقافك قزرو ملسأ نم حلفأ دق

 (ض) برضف نآلا نالف دعتأ-دق

 (لض) مكل رح .يه ةالصب هللا مكدمأ دق

 اهدعب لمعت ال نأ كيلغ الف تبحوأ دق

 :تيلا امهنم ئربو «مرغلا قح نرأ دق

 رثكأو كحير بيطو كهجو هللا ضيب دق
 هلك كلذ كل هللا عمج دق

 (ض) خهيذوتو سانلا باقر ىطختت كتيأر دق
 فلستسي هانيأر دق

 ةدودعم مايأو ةبورضم لاحآل هللا تلأس دق

 امكفيضب امكعينص نم هللا بجع دق

 "كتالصو «يعم ةالصلا نيبحت كنأ تملع دق

 (نوقدشتملا) و (نورائرثلا) انملع دق
 . 6..اوقتا نيذلا يحن م :هللا لاق دق
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 | بعک نب يبأ

 ` يصاعلا نب ورمع نب هللا ديع
 م ةشئاع

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 ' ةريره وبأ

 ةديرب

 رذ وبأ

 ا وزمع نب هللا دبع

 ةمامأ وبأ

 ةفاذح نب ةحراح

 ةيلظنحلا نبا لهس

 رباح

 نيثأ

 .بعك نب يبأ

 كلام نب سنأ

 ضاعلا نب ورمغ

 ةبيبح مأ

 ا أ ةريره وبأ

 دیه مأ

 رباح

 ةيراصنألا رشبم مأ



 نذأ دقف روبقلا ةرايز نع مكتيف تنك دق

 سانلا لبق هللا كنعل دق

 (ض) نادشن ينعي .اذه نع ائيف دق

 نوعيس فلأ لك عم ًافلأ نيعبس ندعو دق

 هيشعي وأ هيدغي ام ردق

 مارقب يل ةوهس ترتس دقو رفس نم مدق

 شيرق دهع يف ةبغار يمأ ىلع تمدق

 لوسر دهع يف ةكرشم يهو يمأ ىلع تمدق

 (ض) مهحرف دتشاف هللا لوسر ىلع انمدق
 (ض) (اهرابخأ ثدحت ذغمويإ# :ةيآلا هذه أرق

 رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىتأ له# :أرق
 (ض) أرماو انهأ هنإف كيف نم محللا برق

 لح هيف مدأ نم تيب رفقأ امف «هيبرق

 (ض) ران نم نيطرق

 هيف خفني نرق

 (ض) نوعبس اهيف ةولؤل نم ةنحلا يف رصق
 (ض) مهللا :تيسمأ اذإو تحبصأ اذإ لق

 ©برب ذوعأ لق و قلفلا برب ذوعأ لقأل

 (ض) هبضغ نم ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ :لق

 يفاعو ءئمحراو «يل رفغا مهللا :لق

 رمألا عحري كيلإو ءهلك دمحلا كل مهللا :لق

 (ض) كلملا ينؤت كلملا كلام مهللا لق

 (ض) «كيبل مهللا كيبل) :حبصت نيح لق

 مقتسا مث هللا يبر :لق
 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس :لق

 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس :لق

 (ضر هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس :لق

 نآرقلا ثلث لدعت #دحأ هللا وه لق

 نيح «نيتذوعملا# و 6دحأ هللا وه لق

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال لق
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 ةديرب

 ةفيحح وبأ

 دوعسم نبأ

 ةمامأ وبأ

 نب يشبحو ةيلظنحلا نبا لهس

 ةداتج

 ةشئاع

 ركب يأ تنب ءامسأ

 سيقلا دبع دفو ضعب

 ةريره وبأ

 رذ وبأ

 ةيمأ نب ناوفص

 عئناه مأ

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره ربأو نيصح نب نارمع
 يردنلا ديعس وبأ

 هللا ديع نب رباح

 ةمامأ وبأ

 يعجشألا كلام ربأ

 دعس

 لبح نب ذاعم
 تباث نب ديز

 يفقثلا هللا دبع: نب نايفس

 وأ يبأ نبا

 كلام نب سنأ
 ءادردلا وبأ

 سابع نباو رمع نبا

 بيبخ ني هللا دبع

 نع يعجشألا كلام وبأو .دعس



 نم ربك اهإف لاب الإ ةوق الو لوح ال.لق

 ١ ًارم ناک نإو قحلا لق
 ةطعت لسف تيهتنا اذإف «نولوقي امك لق

 نيتنثا بح ىلع باش .خيشلا بلق

 (ض) لحجر اهؤرقي ال (سيأ نآرقلا بلق

 ةلمعأو هيلع ميقتسأ لمعب ينربحأ :
 : (ض) ورغلاو داهجلا نع ينربخأ

 (ض) «نيع روحإل :هللا لوق نع ينربحأ

 ,؟يلع مرحي امو يل لحي ام ينربخأ

 لوقأ ام ردقلا ةليل تملع نإ تيأرأ
 : دوه ةروس نم 5 يئرقأ

 رادلا عساش ريرض انأ

 (ضر) روحا مأ لضفأ ايندلا ءاسنأ
 ضرألا لهأب هتوطس لزنأ اذإ هللا نإ

 (ض) هيهتشت ءيشل انادحإ تلاق نإ

 , رطفت داكت ال نح موصت كنإ
 (ض) يسفن تباط كجأر اذإ نإ :

 ئقبأ وأ يضمت يسفن يردأ ال ينإ
 كناك هللا دبعا :لاق .نيصوأ

 هللا ىوقتب كيصوأ :لاق .يصوأ
 ' هللا ىوقتب كيلع :لاق .ئيصوأ
 ”؟يلمعتست ال

 هناسل ىلإ هديب راشأف ؟يقتأ ءيش ي
 فيكف ءاهروبق يف ةمألا هذه ىلتبت

 هب مصتعأ رمأب يثدح

 ةنحلا يل بجوي ءيشب ٍنئدح
 يود وهو يمتشي لجرلا

 |  (ض) مالكلا لضنأ يملع .
 هب عفتنأ ًائيش نملع

 (ضر ًابرعإل :هللا لوق نع نربحأف
EE ELE EEE TT CO OT : (ض) نهيفإل :هللا لوق نع ينربخأف 
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1 

 یسوم وب

 رذ وہ

 ' ومع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 راسي نب لقعم

 ةمطاف وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 أ: 00 ةملس مأ
 ١١  يشخلا ةبلعث وبأ
 : ا

 , رماع نب ةبقع

 موتكم مأ نب ورمع
 ٠ . ةملس مأ

 1 ةشئاع

 سيمع تنب ءامسأ

 , ديز نب ةماسأ
 ةريره وبأ

 ةزرب وبأ

 ذاعم

 رذ وبأ .

 رذ وبأ

 رذوبأ ٠

 يفقثلا هللا دبع نب نايفس

 0 ةشئاع

 يفقثلا هللا دبع نب نايفس

 حيرش وبأ

 زامح نب ضايع

 يهملا رذنملا وبأ

 ةزرب وبأ

 ةملس مأ

 ةملس مأ



 (ض) ضيب نأكل :هللا لوق نع ينربحأف :
 (ض) توقايلا نفأك) :هللا لوق نع نربحأف :

 (ض) يمظع قرو يس تربك دق

 ىلع كلمعتسي يلا لس :سابعلل
 اذكو اذك ةيفص نم كبسح :يبلل

 روهشلا نم رهش نم موصت كرأ مل

 (ض) ؟يلع راحلا قح ام

 ؟هيلع اندحأ ةجوز قح اه

 ؟ركذلا سلاح ةمينغ اه

 (ض) ؟ميهاربإ فحص تناك ام
 ريبزلا يلع هلخدأ ام الإ لام يل ام:

 كناسل كيلع كسمأ :لاق ؟ةاجنلا ام

 (ض) ؟بكرلا الإ دفولا ام

 (ض) ؟ايندلا نم ٍييفكي ام
 (ض) ؟ةعافشلا يف كبر كيلإ در اذام :
 (ض) ةئالثلاو نيجوزلا ج ورتت انم ةأرملا :

 ةمايقلا موي كتعافشب سانلا دعسأ نم
 ؟نوعاطلا امف هانفرع دق نعطلا اذه :

 باتك يف دجنل انإ :سلاج هللا لوسرو تلق

 (ض) ؟دلخلا ةدئام امو :تلق

 ECELE اذنك ابا اب ياا

 (ض) هده نإ :يبنلا دنع انأو ةرم ةأرمال تلق
 ؟اهؤانب ام «ةنحلا نع انثدح :انلق

 (ض) ؟راوجلا قح ام :انلق

 (ض) ةنس لك ىمرت ّيلا رامحلا هذه :انلق
 (ض) ةدابعلا ريثك نم ريح هقفلا ليلق
 يأت نأ رظناو نالف يب ةقدص ىلع مق

 (ض) انه تسلف انع مق
 اهلحد نم ةماع ناكف ةنحلا باب ىلع تق

 - كرشن نأ.نم كب ذرعن انإ مهللا :اولوق
 (ض) ىكتشملا كيلإو دمحلا كل مهللا :اولوق
 (ض) هللا ءاش نإ :اولوق
 ليكولا معنو هللا انبسح :اولوق
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 ةريره وبأ

 لبج نب ذاعم
 يردخلا ديعس وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةدابع نب دعس

 رضخلا وخأ مارلا رماع

 ةماسأ

 يرعشألا ىسوم وبأ
 5 دوعسم نبا

 ديز نب ةماسأ

 مقرأ نب ديزو ديعس وبأ



 , ٠ سابع نباو مە رج هال.

 أ عفار يأ نيب مأ ىملس 10 يل اذه :لوقي تارم رشع (ربكأ هللا) :يلوق

 ش ةشئاع ۳۹۱ (يع فعاف وفعلا بحت وفع كنإ مهللا) :يلوق

 ةملس مأ A4 ' هنم نبقعأو هلو يل رفغا مهللا) :يلوق

 ةيفص ل 00١" (ض) هقلخ ددع هللا ناحبس :يلوق

 ةيفض 0 (نض) نم قلح ام ددع هللا ناحبس :يلوق

 6 يبلا ةنبا AA (ض) هدو هللا ناحبس) :نيحبصت نيح يلوق

 ْ سنأ ۲ ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ اوموق

 يملسلا دبع نب ةيتع ١ 141 ٠ اولتاقف اوموق

 هللا لوسر ىلوم ديبع AF (ض) يئيق

 :سابع نبا 4 (ض) هعبر «هثلث «هفصن «ليللا مايق

 . ةريره وبأ YY امو ايندلا نم ريخ .ةنحبا يف مكدحأ طوس ديق

 ميلس 'نب ناوفص ا ' (ض) ؟ًانابج نمؤملا نوكيأ :ليق

 سابع نبا ۷۹ (ض) ريخ انئاسلج يأ :ليق .

 ةمامأ وبأ EA , ؟ممسأ ءاعدلا يأ :ليق

 ةمامأ وبأ 1 (ض) لضفأ ةقدصلا يأ :ليق

 جيد نب عفار 1141 ! ؟لضفأ بسكلا يأ :ليق

 ' .يردخلا ديعس وبأ A۹۸ , (ض) ةحرد مظعأ سانلا يأ :لبق

 أ ٠ ةمامأ وبأ 20 : أديب امهيأ نايقتلي نالحرلا :ليق

 رمع نبا me (ض) تعطقت دق دحسملا ةرسيم نإ :هل ليق

 ميل نب ناوفص Yor\ ' (ض) !؟ًاليخم نموملا نوكيأ :هل لبق

 ميلس نب ناوقص اد ؛ (ض) !؟ًاباذك نمؤملا نوكيأ :هل ليق

 ةريره وبأ .f (ض) ةعمحلا موي يمس ءيش يأل :هل ليق

 ةنيزم نم لجر , 1 ' (ض) ملسملا لحرلا يوأ ام لضفأ ام :ليق

 ةريره وبأ r.4 : هللا ليبس يف داهجلا لدعي ام :ليق

 , ٠ سنأ نيكل ْ ؟رانلا ىلع مرحي نم :ليق

 ٠: ' لييحرش نب ورمع 1 تددو :لاقف رهدلا موصي لحجز :يبنلل ليق

 | ۰ هنم (كلا) ب ىلحا 1 :

 رماغ نب ةبقع 64 ٠ تناقلاك ةالضلا ىلع دعاقلا

 .' ةريره وبأ 1440 (ض) ةرفح وأ ةنحلا ضاير يف ةضور امإ ربقلا

 . . نامثع .s0 , هبم احب نإف ةرحآلا لزانم لوأ ربقلا

 دوعسم نبا وا۳ اهلك بونذلا رفكي هللا ليبس يف لتقلا



 هلامو هسفني دهاح نمؤم لحر :ةثالث ىلعقلا

 (ض) مهلامعأي نوؤارملا ءارقلا

 قدصم لحامو عفشم عفاش نآرقلا

 ضاقو رانلا يف نايضاق :ةثالث ةاضقلا

 رانلا يف نانثاو ةننللا يف دحاو !ةثالث ةاضقلا

 (ض) ضعب نم ىعوأ اهضعبو ؛ةيعوأ بولقلا

 (ض) نفي ال ربك ةعانقلا

 (ض) ريح ةيقوألا ةيفوأ فلأ رشع انثا راطنقلا

 (ض) بحاصلاو راحلا مهأاسيف ريخب نونوكي موقلا

 طق كمأ ترف ولد مظعأك

 (ض) اههجو ىلإ رظني :ناحرملاو توقايلا نفاكإ)

 اذه يف نارمع نب ىسوم ىلإ رظنأ نأك

 هللا ىلإ راوج هل ًاطبهم ىسوم ىلإ رظنأ ناك

 هينذأ يف هيعبصأ ًاعضاو ىسوم ىلإ رظنأ ناك
 ءار ةقان ىلع نم نب سنوي ىلإ رظنأ ناك
 هيلع ءارمح ةقان ىلع سنوي ىلإ رظنأ ٍنأك

 ءايبنألا نم ًايبن يكحي هيلإ رظنأ ٍنأك

 نيتاهك وهو انآ هريغل وأ هل ميتيلا لفاك

 هللا اوقتا «ةالصلا ةالصلا :همالك رحآ ناك

 (ض) تعضو نيح هب يناصوأ ام رحخآ ناك
 هيلع مح ام هيلإ لامعألا بحأ ناك

 صيمقلا هيلإ بايثلا بحأ ناك

 نابعش هموصي نأ هيلإ روهشلا بحأ ناك

 هيلع موود ام هيلإ ةالصلا بحأ ناك

 هبحاص هيلع مودي يذلا هيلإ لمعلا بحأ ناك

 (ض) ءيش نع لاسي مل ةزانحلاب يأ اذإ ناك
 یدانف الالب رمأ ةمينغ باصأ اذإ ناك

 لوأ نم مهئعب ًاشيج وأ ةيرس ثعب اذإ ناك

 هباحصأ نم رفن هيلإ سلج سلج اذإ ناك

 هتوص العو هانيع ترمحا بطح اذإ ناك

 فاكلا فرح

 (لئامشلا) ناك
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 دیعس وبأو يلع “11

 ورمع نب هللا دبع

 يدماغلا ةعادو نب رخص

 سايإ نب ةرق
 رباج



 كاوسلاب أدبي هتيب لحد اذإ ناك

 نإف ءاهنع لأس ةزانج ىلإ و اذإ ناك

 : :لاقف ماق ليللا عبر بهذ اذإ ناك

 (ض) بر مهللا :لاق ءادنلا عمس اذإ ناك
 (ض) هللا ركذي حبصلا ىلص اذإ ناك
 (ض) يب ىلإ بهذ حبصلا ىلص اذإ ناك

 دبع نب ىلإ بهذ رصعلا ىلص اذإ ناك
 يح هسلجب يف عبرت رحفلا ىلص اذإ ناك

 (ض) ةسلخب نم مقي مل رجفلا ىلص اذإ ناك
 هيلع فقو تيملا نفد نم غرف اذإ ناك
 ةنسح:ايندلا يق انتآ انبرإل :هئاعد زثكأ ناك

 نم'لجر دنع رمت نم بيرحي يل رمأ ناك

 (ض) هباحصأ هيلإ عمتجا اذإ ةرحخأب.ناك
 (ض) افصلا ىلع ليربجو موي تاذ ناك

 تامف (ةركرك) هل لاقي لحجر .هلقث ىلع ناك

 (ض) ب نم لجرل ر نم قسو هيلع ناك
 (ض) ىلإ قلطني مكيأ :لاقف ةزانج يف ناک
 سانلا عمتجا دق ًالحر ىأرف رفش يف ناک
 : هتقان لحجر نعلف ريسي رفس يف ناك
 (ضر هيداني يدانم اذإف ءارحصلا يف ناك
 هبناج ىلإ لجر لزنو «لرتف ريسم يف ناك
 (ض) اورفغتسا :لاقف ةريسم يف ناك
 ذأ يذلا فورعملا يف انيلع ذحأ اميف ناك

 هسأر عفرف هزئانجلا عضوت ثيح ًادعاق ناك

 يلصيف ليللاب هرححي ناكو ريصح هل ناك
 (ض) ءاسك هيلع. يدربلاب لمرم ريرس هل ناك
 :اهلمحي ءارغلا :اهل لاقي ةعضق هل ناك
 ىأر له :هباحصأل لوقي نأ رثكي امم ناك

 ايندلا ي سانلا دهزأ مکیبن ناک

 مدأ نم هيلع ئكتي يذلا هداسو ناك

 دخل ًائيش ردي ال ناك

 هباحصأ نم ةعبرأ وأ ةسم انم هقراقي ال ناك
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 رسب نب هللا دبع,

 ةشئاع

 0 , ةداتق وبأ

 0 بعك نب يا

 1 ءادردلا وبأ

 ةرمس نب رباج

 عفار وبأ

 عفار وبأ

 ةرم نب رباح

 رمع نبا

 نافع نب نامثع

 ةريره وبأ

 ةملس مأ

 سنأ

 كلام نب سنأ

 تاعيابملا نم ةأرما

 'شحج نب هللا دبع نب دمحم

 ةشئابع

 ةشئاع



 حسميف ةيحان ىلإ ةيحان نم فصلا يتأي ناك
 رودص نيب يوسيو فصلا ةيحان ينأي ناك

 (ض) فوع نب ورمع نب يف انيتأي ناك

 انرودصو انقتازع حسميف انيتأي ناك

 هباحصأ نم ةتس يف ًاماعط لكأي ناك
 ضيبلا مايأ مايصب انرمأي ناك

 نيواط هلهأو ةعباتتملا يلايللا تيبي ناك

 سیمخلاو نينثالا موص ىرحتي ناك

 ةيحان ىلإ ةيحان نم فصلا للختي ناك

 (ض) تارمث ثالث ىلع رطفي نأ بحي ناك

 (ض) اذه بحي ناك

 لهاكلاو نيعدحألا يف محتمي ناك
 ةيكتوحلا انيلعو ةفصلا يف انيلإ ج رخي ناك

 ارا انكو انيلإ جرخي ناك

 مهرمأي نأ ريغ نم ناضمر مايق ف بغري ناك
 ًابكار ءابق ينأي وأ ءابق روزي ناك

 (ض) نيملسملا كيلاعصب حتفتسي ناك
 (ض) نيملسملا كيلاعصب رصنتسي ناك
 لبح ىلع رمف ةكم قيرط يف ريسي ناك

 نهيف ليطيو رهظلا لبق ًاعبرأ يلصي ناك

 نيتعكر نيتعكر ليللاب يلصي ناك
 ال مدقتملا فصلا ىلع يلصي ناك

 سیمخلاو نينثالا موصي ناك

 رطفيو «رطفي ال :لرقن ىح موصي ناك

 سفن ي ام :لرقن ىح رطفي الو موصي ناك

 رقفأ هطعأ :لوقأد ءاطعلا ييطعي ناك

 امك اهلك رومألا يف ةراخختسالا انملعي ناك

 تاومسلا رطاف مهللا :لوقي انملعي ناك

 تابطر ىلع يلصي نأ لبق رطفي ناک
 (ضر اذه مهللا :لوقيو لدعيو مسقي ناك
 نح حبصلا ىلص اذإ هالصم يف دعقي ناك
 عودا نم كب ذوعأ نإ مهللا :لوقي ناك
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 بزاع نب ءاربلا

 بزاع نب ءاربلا

 ديجج مأ

 بزاع نب ءاربلا

 ةشئاع

 ناحلم نب ةمادق

 سابع نبا

 ةشئاع

 بزاع نب ءاربلا

 سنا

 عقار يبأ ةأرما ىملس

 سنأ

 ةيراس نب ضابرعلا

 عقسألا نب ةلثاو

 ةريره وبأ

 رمع نبا
 دلاح نب هللا دبع نب ةيمأ

 نب هللا دبع نب ةيمأ

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 سابع نبأ

 ةيراس نب ضابرعلا
 ديز نب ةماسأو ةريره وبأ



 لما م نقب نأ دارأ اذإ ةرحأب لوقي ناك

 عنصتأ :هل ليقف هامدق مزت نح موقي ناك

 ءاضيبلا ةرعشلا لحرلا فتني نأ هركي ناك

 (ض) ًارفعح يعي «نیکاسلا يباب هينكي ناك
 .اووتسا :لوقیو ةالصلا يف انبكانم حسمي ناك

 (ض) لعج نيح هسفنب سابلا يساوي ناك

 ةنيدملاب راصتألا رثكأ ةحلط وبأ ناك

 (شض) لاقف ةفصلا باحصأ نم يبأ ناك

 لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ ناك

 رمخآلا تاكو لوبلا نم هرتتسي ال امهدحأ ناك

 اوحفاصت اوقالت اذإ هباحصأ ناك

 لامعألا نم ًائيش نوري ال هباحصأ ناك

 بارعألاب انعفنيل هللا نإ :نولوقي هباحصأ ناك

 نونسي لمج مهل راصنألا نم تيب لهأ ناك

 هللا لاقف هسفن لتقف جارح لحرب ناك

 اههركي رمع ناكو اهبحأ ةأرما يحن ناك

 (ض) لخخنلا ديرحي هحاوزأ رجح ناك
 كلذ ركذف «همانم يف عزفي ًالجر دلاخ ناك

 ًاموي رطفيو ًاموي موصي دواد ناك

 رفي الو ًاموي رطفیو ًاموي موصي دواد ناك
 دعبأ ًادحأ ملعأ ال راصنألا نم لجر ناك

 هاتفل لوقي ناكو سانلا نيادب لحر ناك

 هرضج املف هسفن ىلع فرسي لحر ناك

 هبحاص لبق امهدحأ كلهف ناومخأ نالجر ناك

 امهدحأ ناكو هدهع يف نارحخآ نالجر ناك

 (ةعاضق) نم يح (يلب) نم نالحر ناك

 (ضو هيدلاول ًاقاع ناك

 مكلبق ناك نم ىلع هللا هئعبي ًاباذع ناك

 (ض) غاسك هبز هملك موي ىسوم ىلع ناك
 (ض) هباحصأ ملعي ميرم نبا ىسيع ناك
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 .٠ : يملبمألا ةزرب وبأ

 : . ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 دريس رب
 تسلا

 ا

 يرافغلا ةفخط نب شيعي
 ةشلاع

 .ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 ٍ يليقعلا قيقش نب هللا دبع

 ةمامأ وبأو رماع نب ميلس

 سنأ

 , ' هللا دبع نب بدنج

 رمع نبأ

 نسيق نب ةيطع

 ورمع نب هللا دبع

 اإ ورمع نب هللا دبع

 '  ورمع نب هللا دبع
 عك ني يأ

 'ةريره وبأ

 ' ةريره وبأ

 صاقو يبأ نب دعس

 ' ؛ صاق يبأ نب دعس

 ةحلطو ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ' دوعسم نبا

 ةشئاع



 (ض) لوسر فيدر سابع نب لضفلا ناك

 (ض) ةفرع مري هللا لوسر فدر نالف ناك

 (ض) اعدف كاوس هديب ناكو ءَيِيِب يف ناك

 ةعست لتق لحجر مكلبق ناك نميف ناك
 (ض) ال ناك ليئارسإ نيب نم لفکلا ناك

 (ض) هلهأ اهيف ظقوي ةعاس دوادل ناك

 (ض) هتیشخف قحلا ضعب يلع لجرل ناك

 (ض) لاقف هللا يف خاؤم خأ بوقعيل ناك

 يبأ رجح يف ًاميتي كلام نب زعام ناك

 هيلإ هب اوؤاج رمثلا لوأ اوأر اذإ سائلا ناك

 باعشلا يف اوقرفت اولزن اذإ سانلا ناك

 (ض) يلصملا ماق اذإ هدهع يف سانلا ناك

 (ض) ؟يلصي ناك

 ميهاربإ ىلع خفني ناك

 (ض) طلسملا كلملا اهيأ :اهلك ًالاثمأ تناك

 (ض) ميهاربإ فحص نعي اهلك ًالاثمأ تناك
 (ض) دجسملا مقت ةنيدملاب ةأرما تناك

 دحسملا نم مهلزانم ةديعب راصنألا تناك

 اليل تيفوتف ءدحسملا مقت ءادوس تناك

 لحجر اهائأف «سانلا يذزن ةرجش تناك

 ةشئاع دنع اهعضو ريناند ةعبس هدنع تناك

 ةعرزم يف ءاعبرأ ىلع لعب ةأرما انيف تناك
 (ض) املف ةدع هللا لوسر دنع يل تناك

 هباحصأ يف ةحفاصملا تناك

 نولصي ءاشعلاو برغملا نيب ام نوظقيتي اوناك

 ىضم امل ةرافك ةليل ىمح يف نوجري اوناك

 ةمثيح ابأ نك

 (ضر) ًامامإ نك
 هلبقأ نلف ةمايقلا موي هب ءيحت تنأ نك

 ليبس رباع وأ بیرغ كنأك ايندلا يف نك

 (ض) ًاتذوم نك
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 سابع نبا

 سابع نبا
 ةملس مأ

 يردخلا ديعس وبأ

 رمع نبا

 يصاعلا يبأ نب نامشع

 لبج نب ذاعم

 كلام نب سنأ
 لازه نب ميعت

 ةريره وبأ

 يشخلا ةبلعت وبأ

 ةملس مأ

 نوأ يبأ نب هللا دبع
 كيرش مأ

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 قوزرم يبأ نب ديبع

 سابع نبا

 ديعس وبأ

 كلام نب سنأ

 هانعمب ةشئاعو دعس نب لهس

 دعس نب لهس

 فروع نب نمحرلا دبع

 سنا

 سنا

 يرصبلا نسح ا
 كلام نب بعك

 سابع نبأ

 ورمع نب هللا دبع

 رمع نبا

 سابع نبا



 اتق نکو ؛شاتلا دبعأ نكت ًاعرو نك

 مكتزيب سالحأ اونوك

 ةتجاحو هئوضوب هيتآف هعم تيبأ تنك

 ليخ ةنحلا يف له :تلقف ليخلا بحأ تنك

 ليللا ناك اذإف «يرامق همدحأ تنك

 (ض) اهديصأو شحولا يمرأ تنك

 لَو لحدف هءوضو هيلع بصأ تنك

 هبحأ ملف ناعدف دجسملاب يلصأ تنك

 نآرقلا أرقأو رهدلا موصأ تنك

 ًاتوص تعمسف طؤسلاب يل ًامالغ برضأ تنك

 :لاقف رقسلا يف هللا لوسرب دوقأ تنك
 رذ ابأ اي !يل لاقف هفلخ يشمأ تنك

 ةنيدملاب ةرح يف هعم يشمأ تنك

 ةنيدملا لهأ ضعبل لخن يب هعم يشمأ تنك
 ش ينارجي درب هيلعو هعم يشمأ تنك

 (ض) ةالضلا ديرن نرس يدا تنك
 رف لور م روس انضر

 : ةزانجب ناف هدنع ًاسلاج تنك

 ناخ نيم دجسم يق عع اسلا تدك

 ًائيدح هللا لوسر نم تعم“ اذإ الجر تنك '

 :تلقف رامحلا رثعف رام ىلع هفدر تنك

 سعت :تلقف انريعب رثعف هفيدر تنك

 لاقث سمشلا تعلطو ًاموي هدنع تنك

 انم امو انتيأر دقلف ةفصلا باحصأ يف تنك

 (ض) :تلاقف ةأرما هتتأف هدنع ًادعاق تنك

 اهيحاون ضعب يف انحرخف ةكم.هعم تنك

 ضر ءاخ ذإ ةقلخلا يف ًاسلاج هعم ثنك

 ` تحبصأق :رفس يف هعم تنك

 (ض) نم رفت اذإف'كوبت ةوزغ ف هعم تنك
 (ض) اوروزق روبقلا ةرايز نع مكتيف تنك

 (ضر) هللا نودبعت ال ذإ ةيلهاجلا يف متنك
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 1 ١ ةلئاو

 ىسوم وبأ

 تک نب ةعيبر

 ًةدعاس نب نمحرلا دبع

 : بعك نب ةعيبر

 عوكألا نب ةملس

 ةميمأ

 : ئلعملا ني ديعس وبأ.

 ورمع نب هللا دبع

 يردبلا دوعسم وب

 رماع نب ةبقع

 ْ رذ وبأ

 رذوب

 ةريره وبأ

 نعت

 تباث نب ديز
 عقار نب ةعافر

 عوكألا نب ةملس

 رمع نبا
 يلع

 لڳ هندر ناك لحجر

 هيبأ نع حيلملا وبأ

 ورع ني هللا دبع

 عقلمألا نب ب ةلئاو

 ةريره وبأ



 يهتني ثيح اندحأ سلج هانيتأ اذإ انك

 اندحأ عضي مل ًاماعط هعم انرضح اذإ انك

 انيأر هاحأ نعلي لحرلا انيأر اذإ انك

 هنيمي نع نوكن نأ انببحأ هفلح انيلص اذإ انك
 ءاشعلاو رجفلا يف لجرلا اندقف اذإ ابك

 ةرحشلا اننيب قرفتف هعم انك اذإ انك

 ةيآب اذه عزي ؛ركاذتن هباب دنع ًاسولج انك

 مالسإلا ىرع يأ :لاقف هدتع ًاسولح انك

 (ض) نعلطيل :لاقف هدنع ًاسولج انك
 ریطلا اتسوؤر ىلع انأك دنع ًاسولج انك
 (ض) ودعي ريعب لبقأ ذإ هعم ًاسولج انك
 (ض) تحاهف ةرجشلا تحت هعم ًاسولح انك
 (ض) نم لحجر انيلع علطف هعم ًاسولج انك
 (ض) انسلاجي ال :لاقف هعم ًاسولج انك

 (ض) نآلا علطي :لاقف هعم ًاسولج انك

 (ض) يسنو لحر لاقف هعم ًاسولح انك
 نأ نودهشت سيلأ :لاقف ةفححلاب هدنع انك

 ةعبس وأ ةينام وأ ةعست هدنع انك

 (ض) دوجي باش :لاقف تآ هاتأف هدنع انك

 (ض) هيلع يلصي لجرب يتأف هدنع انك

 (ض) رطخي شيرق نم لحجر لبقأف هدنع انك
 (ض) تام :لاقف لحر هءاجف هدنع انك

 ًاضوتن هدي سمغف روهطب اعدف هدنع انك

 اولاقف ءايحلا هدنع ركذف هدنع انك

 ؟اذه ام نوردتأ :لاقف ةبجو انعمسف هدنع انك

 رئابكلا ربكأب مكفبنأ الأ :لاقف هدنع انك

 (ض) هرزجعأ ام :اولاقف لحر ماقف هدنع انك

 (ض) ثوغري ًالجر تغدلف هدنع انك
 راصنألاو نيرجاهملا نم رفن هيف تيب يف انك

 موق هءاجف هدنع راهنلا ردص يف انك
 اوعمسا :لاقف انيلع جرخف هباب ىلع ًادوعق انك

 داوب انررمف ةنيدملاو ةكم نيب هعم انك
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 ةرم نب رباج

 عوكألا نب ةملم

 بزاع نب ءاربلا

 رمع نبا

 كلام نب سنأ

 يردخلا ديعس وبأ

 بزاع نب ءاربلا

 رمع نب هللا دبع

 كيرش نب ةماسأ

 يرادلا ميت

 بلطملا دبع نب: سابعلا

 يلع

 وأ يبأ نب هللا دبع

 كلام نب سنأ
 نسحلا وبأ

 معطم نب ريبج
 يعجشألا كلام نب فوع

 وأ يأ نب هللا دبع

 سابع نبا



 ةياعرلا بؤاعتت ءاتسفنأ مادخ هعم انك
 ةرمدلا نورجي اولعحف ةزم ريق. ىلع هعم انك
 ةنتنم حير تعفتراف هعم انك

 ثكس املف يداني لالب ماقف هعم انك
 هدعب نم لحجر هيف عقوف لحر ماقف هعم انك

 ا
 ضعب لاقف هرافسأ ضعب

 ربقلا ريفش ىلع سلجف ةزانج يف هعم انك
 رشب مكر بحأ الأ :لاقف ةزانج يق. هعم انك

 , عارذلا هيلإ عفرف ةوعد يف هعم انك
 ةرمح انيأرف هتحاحل قلطناف رفس يف هعم انك

 موي تاذ انيتأف ةوزغ يف هعم انك
 هتلحار ىلع لجر قفحخف ريسم يف  هعم انك
 هيف تلزن ةيآلا هذه نأ نظن وأ ىرن انك
 (ض) لحرلاب قلعتي لجرلا نأ عمسن انك
 - مزمز يعي  ةعابش اهيمسن انک
 ةعكر لا نم هسأر عقر املف هءارو يلصن انك
 يقب امو راط ام ريطيف هخفننو هنحطن انك
 كرشلا لك يبلا نمز يف ءايرلا دعن انك
 ةرافك هل سيل يذلا بتذلا نم دعن انك
 هللا لوسر دهع ىلع ًاقافن اذه دعت انك
 نيرعق ىلع انب رمف هعم يشم انك
 نیتنس موصب هلدعت هللا لوسر عم نحنو انك

 ب يف هعم انك

 (ض) ًاثيدح كاحأ ثدحت نأ ةنايخ تربك

 كر رع فر رع اول
 كردم وهف انزلا:نم هبيصن مدآ نبا ىلع بتك
 (ض) ىلإ هللا لوسر ىلع نونذأتسملا رثك
 ضش الو مكير ةيؤر يف نورامتت ال كلذك
 (ض) هلقع هتءورمو هنيد نمؤملا مرک
 (ض) وشفت نأو تابن ال رطمو ءاهداسك

١1 

 اما

AA 

 امو

EFE 

\Yoog\¥ot 

 رطاع نب ةبقع
 يدعانلا ديسأ وبأ

 هللا دبع نب رباح

 ةريره وبأ
 !! 'دوعسف نب هللا دبع

 ديسأ



 اح هرسكك تيملا ماظع رسک
 (ض) ههحر ىلإ برق اذإف «تيزلا ركعك

 مقرق كلمت نمع سبحت نأ اإ ىفك
 ةنتف هسأر ىلع فويسلا ةقرابب ىفك

 (ض) ًامصاخم لازت ال نأ اإ كب ىفك
 (ض) ىغ نيقيلاب ىفكو ءأظعاو توملاب ىفك
 تصنأ :كبحاصل لوقت نأ ًاوغل ىفك

 قد نإو بسن نم ؤربت رفك

 اذه كيلع فك

 ايندلا يف ًاعبش مهرثكأ نإف كءاشج انع فك

 هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ اياطخلا ةرافك

 (ض) هللا مسب لك
 (ض) رامحلا اذه ةفيج نم الك

 (ض) كرابم بيط هنإف هب اونهداو تيزلا اولك

 (ض) عم ةكربلا نإف اوقرفتت الو ًاعيمج اولك
 بنذلا بحع الإ ضرألا هلكأت مدآ نبا لك
 نوباوتلا نيئاطخلا ريخو ءاطح مدآ نبا لك
 (ض) هللا دمحب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك

 نيب ىضقي نيح هنقدص لظ يف ئرما لك
 لابو وهف اذه نم رثكأ ءانب لك

 (ض) ناك ام الإ هبحاص ىلع لابو ناينب لك

 دمحم ىلع ىلصي ىح بوجح ءاعد لك
 تومي لحرلا الإ هرفغي نأ هللا ىسع بنذ لك

 (ض) ءاش ام اهنم هللا رخوي بونذلا لك
 ةقدص هيلع سانلا نم ىمالس لك

 (ض) ءاملا نم قلخ ءيش لك

 (ض) زبخ رسكو تيب لظ نع لضف نم ءيش لك

 وهس وأ وحل رهف هللا ركذ نم سيل ءيش لك

 ىلإ اهلاثمأ رشعب ةتسحلا هل مدآ نبا لمع لك

 رشعب ةنسحلا فعاضي مدآ نبا لمع لك
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 هوجن ءادردلا وبأو ةيواعم

 ةركب ربأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 نافع نب نامثع

 نب رباج وأ هللا دبع نب رباح



 !ثام اذإ هبحاص نع عطقني لمع لك

 (ط) نيع الإ ةمايقلا موي ةيكاب نيع لك

 ترف ترطعتسا اذإ ةأرملاو ةيئاز نيع لك

 ةقدص ضرق لك

 (ضر) رمأ الإ هل ال هيلع مدآ نبا مالك لك

 (ض) (هلل دمحلا) ب هيف أدبي ال مالك لك

 ةمايقلا موي نوكي هللا لیس ین ملکی ملك لك
 موي هبحاص ىلع لابو وهف اذكه ناك ام لك

 (ض) نيضرأ عبس :تحت ناك نإو لام لك
 (ض) مارح رکسم لکو رم رمخع لك

 ٠ ناسللا قودص «بلقلا مومخ لك

 نمل ًادهع هللا دنع نإو مارح ركسم لک

 نمو ؛مارح رکسم لکو ءرمح ركسم لك

 مارح ملسملا ىلع ملسملا لك
 ةزروص لكي هل لعجت رانلا یت روصم لك

 ىقلت نأ بفورعملا نم نإو ؛ةقدص فورعم لك

 (ض) لجرلا قفنأ امو «ةقدص فورعم لك

 يف طبارملا الإ هلمع ىلع متخي تيم لك
 ين لكل لاق وأ  ًالاؤس لأس يبن لك

 ' ءيسأ وأ بضغ اذإ دولو دودو لك

 كرش هللا نود اه فلحي ني لك

 ةرم نيعبس موي لك

 نيدلا لمي نأ لبق ةقدص هلثم موي لك

 : اهلغ ةدرب ف رانلا يق هتيأر نإ ءالك

 ةلمشلا نإ هديب دمحم سفن يذلاو الك

 | هب ذآ مل ًادهع انيلإ دهع هنكلو الك

 عار مامإلا «هتیعر نع لوؤسمو عار مكلك

 الف ءوحجرأ كتمحر مهللا :بوركملا تاملك

 رئاج ناطلس ذنع لاقت قح ةملك

 رثاج ناطلس دنع قح ةملك
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 ا ةيراش نب ضابرعلا
 .ةريره وبأ

 ىسوم وبأ

 دوعسم نبأ

 ةبيبح مأ

 ةريره وبأ

 ' ةريره وبأ

 سنأ

 رمع نبا

 سابع نبا

 ورمع نب هللا دبع

 ةركب وبأ

 ةمامأ وبأ



 (ض) نود ةيهان اه سيل امهادحإ ناتملك

 يف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفح ناتملك

 دحاولا ماعط نإف ءاوقرفتت الو ًاعيمج اولك

 ةكرابم ةرجش نم هنإف هب اونهداو تيزلا !ولك

 امتورذ اوعدو ءاهبناوح نم اولك

 اوسبلاو اوقدصتو اوبرشاو اولك
 دجسملا اذه نيرقي الف مكنم هلكأ نم هولك

 هل هبوي ال نيرمط يذ ربغأ ثعشأ نم مك

 بر اي :لوقي هراجب قلعتم راج نم مك

 عسوأو نامع ىلإ ندع نيب مك

 ةيك

 ناتيك

 (ض) ناتيك
 ذوعأو ؟سمح مكيف تعقو اذإ متنأ فيك

 نرقلا نرقلا بحاص مقتلا دقو معنأ فيك

 (ض) :ةمايقلا موي كل ليق اذإ كب فيك

 (ض) ةلح يف مكدحأ ادغ اذإ مكب فيك

 كدت فيك

 (ض) ؟توملل مكبحاص ركذ فيك

 سيل] :ةيآلا هذه دعب حالصلا فيك
 نيطايشلا هتداك ةليل عنص فيك

 (ض) للاب كارشإلا نهمظعأ :عست رئابكلا

 لتقو «هللاب كارشإلا نهلوأ عبس رئابكلا

 نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا : رئابكلا

 (ض) رحف دبعلا بذك اذإ ءبذكلا

 (ض) ناميإلا بنام بذكلا
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 رمع نبا

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ ربأ

 دوعسم نباو ةمامأ وبأ



 (ض) مالسلا ءاشفإو .ماعطلا ماعطإ تارافكلا

 ةقدص ةبيطلا ةماكلا

 ةدحلا يف يعي هللا هيناطعأ رهف كاذ ءرثوكلا

 هارحيو بهذ نم هاتفاح ةنجلا يف رف رثوكلا

 (ض) توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم سيكلا

 (ض) ةماع نيملسمللو ؛ةصاخ دمحم لآل

 نآرقلا يف ةروس مظعأ يه ةروس كنملعأل

 ةمايقلا موي نوتأي مأ نم ًاماوقأ نملعأل

 (ض) يلإ بحأ كاوسب نيتعكر يلصأ نأل

 اطأ نأ نم يلإ بحأ ةرمج ىلع أطأ نأل

 '(ض) لإ بحأ ةمقل هللا يف يل اح معطأ نأل
 نوكي نأ نم يل بحأ هللا ليبس يت لتقأ نأل

 هحبشأو هدمتأو هربكأو هللا ركذأ دعقأ نأل

 ةالص نم هللا نوركذي موق عم دعقأ نأل

 هلل دمحلاو هللا ناحبس) :لوقأ نأل

 فضا وأ فيس وأ ةرمج ئلع يشمأ نأل

 (لض) هللا باتك, نم ةيآ ملعتف' ودغت نأل
 (ض) اهيفو ؛مدآ كيبأ ةنيط تعبط اهيف نأل
 بطحلا نم ةمرحب يأيف هلبحأ مكدحأ ذعأي نأل

 (ض) يف هلمجيف ًابارت مكدحأ ذأي نأل
 (ض) انآ نم هل ريح هدلو لحرلا بدؤي نأل

 (ض) هتحصو هتايح يف ءزملا قدصتي نأل

 هبايثا قرحتف ةرمج ىلع مكدخأ سلجي نأل

 هرهظ ىلع ةمزح مكدحأ بطتحي نأل
 هيلع رسيأ ةوسن ةرشعب لجرلا ينزي نأل

 هيلع رسيأ تايبأ ةرشع نم لحرلا قرسي نأل

 ديدح نم طيخم, مكدحأ سأر يف نعطي نأل

 (ض) نم هل ري ماع ةئم مكدحأ فقي نأل
 , هب ىرذي ًادامر لحرلا نوکی نل

 (ض) ءاضق ين هيبخأ عم مكدحأ يشمب نأل
 هللا نيقليل ءأملظ هلكأيل لام ىلع فلح نعل

 ماللا فرح
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 ةريره وبأ

 ٠ :ةريره ربأ
 سنأ

 رمع نب هللا دبع

 نسوأ نب دادش

 | يلع
 أ يلعملا نب ديعس وبأ

 تابوا

 سابع نبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 يلع نب نسحلا
 ةريمع يبأ نيا

 ةمامأ وبأ

 كلام نب سنأ

 ةريره وبا

 رماع نب ةبقع:

 رذوبأ

 ةريره وبأ

 ماوعلا نب ريبزلا

 ةريره وبأ

 ةرمس نب رباح

 ١ يردخلا ديعم وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ' دوسألا نب دادقملا

 دوسألا ني دادقملا

 راسي نب لقعم

 ورمع نب هللا دبع

 7 سابع نبا

 رجح نب لئاو



 (ض) نم مكيلع فوحأ ءارسلا ةنتفل انأل

 (ض) ذئموي مكنم ريح مويلا متنأل

 (ض) فلأ نم يلإ بحأ لحرلا هملعتي بابل

 (ض) فوصخملا ىذتحاو فوصلا سبل

 كسملا اهطالمو ؛ةضف ةئبلو «بهذ ةنبل

 كسملا اهطالمو «ةضف نم ةنبلو «بهذ نم ةنبل

 ةمايقلا موي اهلهأ ىلإ قرقحلا ندوتل

 ةمايقلا موي اذه نع نلأستل

 (ض) هوحولا نسمطتل وأ فوفصلا نوستل

 مكهوحو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل
 (ض) مكحورف نظفحتلو مكر اصبأ نضغتل
 هناعيابتي ال امهنيب امهوثو ةعاسلا موقتل

 ةورع ةورع مالسإلا ىرع نضقنتل

 راتلا اهنكهنتل وأ روهطلاب عباصألا نكهنتل

 نم ضرألا لهأل ريخ ضرألا يف ماقي دحل

 (ض) ةروع ءارو نم هللا ليبس يف موي طابرل

 (ض) دردي نأ تيشح قبح كاوسلا تمزل

 لحر لتق نم هللا ىلع نوهأ ايندلا لاوزل

 ريغب نمؤم لتق نم هللا ىلع نوهأ ايندلا لاوزل
 مد نم هللا ىلع نوهأ ًاعيمج ايندلا لاوزل

 (ض) رادج لك فئثك ردح ةعبرأ رانلا قدارسل

 ةبعكلا برو الك !نيقيدصو نيناعل

 هلهأب لعف ام لوقي ًالحر لعل
 (ض) ؟ادكلا مهعم تغلي كلعل

 يف دودحأ ةنملا رافأ نأ نونظت مكلعل

 ةبطر هذه تماد ام هنع ففخي هلعل

 نيتبطر اتماد ام امهنع ففخي هلعل

 هبتاكو هدهاشو هلک ومو ابرلا لكآ نعل

 هيدهاشو هبتاكو هلکو مو ابرلا لكآ نمل

 هلكومو ابرلا لكآ نمل

 اهيقاسو اهراشو رمخلا هللا نعل
 همسو يذلا هللا نمل

11۹ 

 صاقر يبأ نب دعس

 بلاط يآ نب يلع
 ةريره وبأو رذ وبأ

 سنا

 ةريره وبأ

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 بيسع وبأ

 ةمامأ وبأ

 ريشب نب نامعنلا

 ةمامأ وبأ

 رماع نب ةبقع

 ةمامأ وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 بعك نب يآ

 ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع

 بزاع نب ءاربلا

 بزاع نب ءاربلا

 يردنملا ديعس وبأ

 ةشئاع

 ديزي تنب ءامسأ

 ررمع ني هللا دبع
 كلام نب سنأ

 ةبايس نب ىلعي

 ةركب وبأ

 يلع

 هللا دبع نب رباح

 دوعسم نبأ

 رمع نيا

 رباج



 نهشاحم يف ءاشنلا نرتأي نيذلا هللا نعل

 (ض) مكحلا يف يشترلاو يشارلا هللا نعل

 (ض) عبس قوف نم هقلحم نم ةعبس هللا نعل

 (ض) سلج نم دمحم ناسل ىلع هللا نعل

 (ض) نلاجرلاب ٍءاسنلا نم تاهبشتملا هللا نعل
 نم هللا نعلو هللا ريغل حبذ نم هللا نعل

 اذه لعف نم هللا نعل

 تاشوتسلاو تامشاولا هللا نعل

 ةلصوتسماو ةلصاولا هللا نعل

 1 ةلوصوملاو ةلصاولا هللا نعل

 مكييلع مرح هللا نإ ثالث دوهيلا هللا نعل

 اهزصتعمو اهرصاع :ةرشع رمخلا يف نعل

 يشترملاو يشارلا نعل

 مكحلا يف يشترملاو يشارلا نعل
 ست ةأرملاو ةأرملا ةسيل سبلي لحرلا نعل

 ءاسنلاب لاحرلا نم نيهبشتملا نعل
 تالح رتملاو لاحرلا نم نيفنخملا نعل

 ٠ .ابرلا لكآو ,ةمشوتسملاو ةمثاولا نعل
 . . ةلصوتسملاو ةلصاولا نعل

 (ض) يشترملاو يشارلا هللا لوسر نعل

 (ض) نيذلا لاحرلا يثنخم هللا لوسر نعل
 (ض) ةدلاولا نيب قرف نم هللا لوسر نعل
 (ض) ةعمتسملاو ةحئانلا هللا لوسر نعل

 يشترملاو يشارلا ىلع هللا ةنعل
 ةشاولاو «ةلصوتسملاو ةلصاولا تنعل

 علظت ام ريح هللا ليبس يف ةحور وأ ةودغل

 , ةحور وأ هللا ليبس يف ةودغل

 هيلغ علطت امم ريح ةنجا يف سوق باقل

 رانلا نم ديدش راظحب ترظتحا دقل

 دقلو «دحأ فاخي امو هللا يف تفحأ دقل

 دهزب ناك اميف نوبغرت متيسمأو متحبصأ دقل
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 دحأ نهيطعأ ام ًاسمح ةليللا تيطعأ دقل

 دردأ نأ تيشح يح كاوسلاب ترمأ دقل

 ىحوي نأ تيشخ ىح كاوسلاب ترمأ دقل

 لرتي هنأ تننظ يح كاوسلاب ترمأ دقل

 نيعبس نيب تمسق ول ةبوت تبات دقل

 اهراهنك اهليل ءاضيبلا لثم ىلع مكتكرت دقل

 ًامسم مترس ام ًاماوقأ ةنيدملاب متكرت دقل

 ةرحش يف ةنحلا ف بلقتي ًالحر تير دقل

 المي ام لقدلا نم دجي امو مكيبن تيأر دقل

 ًالمر.لمرن هعم نحنو انيأر: دقل

 يف لحرلا نم امهحير دجو اذإ هتيأر دقل

 لقدلا نم دج ام يوتلي مويلا لظي هتيأر دقل

 لثس اذإ يذلا مظعألا مسالاب هللا تلأس دقل

 يعد اذإ يذلا مظعألا همساب هللا تلأس دقل

 لثسم اذإ يذلا مظعألا همساب هللا تلأس دقل

 نم ىلع ريسيل هنإو «ميظع نع تلأس دقل

 اذه نع يلاسي ال نأ !ةريره ابأ اي تننظ دقل

 ول «تارم ثالث تاملك عبر كدعب تلعف دقل

 رحبلا ءام تحرم ول ةملك تلق دقل

 موي يف تيزو زبح نم عبش امو تام دقل

 مهيف ًايبن نوعبس ءاحورلاب رم دقل

 (ض) حلاصو دوه «نافسع) يداوب رم دقل
 قرحأ مث. .يلسدي الجر رمآ نأ تمم دقل

 فلاخأ مث..يلصي ًالجر رمآ نأ تممه دقل .

 امزح يل ارعمجيف ٰييتف رمآ نأ تممه دقل

 (ض) كلدأ الأ رذ ابأ اي :لاقف رذ ابأ يقل

 دمحم اي :لاقف «يب يرسأ ةليل ميهاربإ تيقل

 نعم اي تذحأ ام كلو !ديزي اي تيون ام-كل

 (ض) موصلا دسحلا ةاكزو ءةاكز ءيش لكل

 ةروس نآرقلا مانس نإو ءمانس ءيش لكل

 ناك نإف «ةرتف ةرش لكلو «ةرش لمع لكل

 تناك نمف «ةرتف ةرش لكلو «ةرش لمع لكل

1۲۱ 

1١54١ 

1554 

1 

oY. 

 هال 1١

18 

f1 

1A 

Ir 

7: 



 , دوعسم نبأ ۳۰۱ هب فرعي ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل
 رم ٠ AS ةعلا ىلإ ةرشعلا نيب ام هتيطعأ دق ًانالف نكل
 ر  ةشئاع ۱۹ روربم جح ؛داهجلا نک
 وه ت اما (ض) ةقلغم ةعبس باوبأ ةينامث ةنجلل

 "ركي دعم نب مادقلا Vo هل رفغي لاصح تس هللا دنع ديهشلل

 ا ةريرهوب 94. ثالث قحلا نم هب لزن نم ىلع فيضلل
 ةريره وبأ ١مم ١ | نارجأ حلصملا كولمملا ديعلل

 بويأ وأ ا (ض) لاصخ تس ملسملا هيخأ ىلع ملسملل
 رمع نب E سطغ اذإ هتمشي :تس ملسملا ىلع ملسملل
 كلام نب سن 11۹۲ (ض) ب ونذ يف عرسأ عاجوألاو تابيصملل
 ةريره وبأ At هتوسكو هبارشو هماعط كولمملل

 ديبع نب ةلاضف ما (ض) توصلا نسحلا لحرلل انذأ دشأ هلل

 كلام نب سن 0 ١ ةيلإ یر نح دبع ديوتي يرق اشا هل

 ' دوعسم نب هللا دبع 0 مم لززن لجر.نم نمؤملا هدبع ةبوتب حرفأ هلل
 كلام نب سنأ ” ىلع طقس مكدحأ نم نموا هدبع ةبوتب حرفأ هللا ٠

 0 ةمامأ وب 1 ءاقتع رطف لك دنع هلل

 : 1 س ۷ (ض) قيتع فلا ةئم تنس ةعمج لك يف هلل
 يرادلا ميمت fe | مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هلل
 يرادلا ميغ 191 ' نيملسملا ةنئألو هلوسرلو هباتكلو هلل
 كلام نب بعك 4 اهازغ ةوزغ يف هللا لوسر نع فلختأ م
 ديز نب ةماسأ 1 : ثالث ذنم ليربج يئتأي م
 1 سنأ ۲ لكاي ملو «تام ىح اوح ىلع لكأي م

 ةبقع تنب موثلك مأ A10 '  حلصيل نينا نيب ىف نم بذكي مل

 ةريره وبأ 11۹ ' صيمقلا نم هيلإ بحأ برث نكي م
 سنأ AY (ض) ءاسنلا دعب هيلإ بحأ ءيش نكي مل

 ش راسي نب لقعم 1.۲ (ض) ليخلا نم هيلإ بحأ ءيش نكي م
 ٠ يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع 4 لوق ناكو ًاشحفتم الو ًاشحاف نكي مل

 ةريره وبأ 4 (ض) نكلو هيف طباري وزغ هنامز ف نكي م
 : ةشئاع 00 ' نابعشل هنم ًامايص رثكأ رهشل نكي م

 كلام نب بعك An , هتم نم ليلخ هلو الإ ين نكي م
 ةشئاعإ همك |! دشأ لفاونلا نم ءيش ىلع يبنلا نكي م

 رمع نا 8 يسمي نيج ثاملجكلا الوم عودي نكي مل
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 نابعش نم رثكأ ًارهش موصي نكي مل
 اما ًارهش ةنسلا يف موصي نكي مل

 (ض) نكي ملو قيقدلا هل لخني نكي مل
 (ض) دشأ هللا هقلح ذنم اعيش مدآ نبا قلي م
 ةكئالملا تلاز ام  يكبت الف وأ يكبت مل

 كسانملا هللا ليل ميهاربإ ىتأ ال

 يف مهحاورأ هللا لعج مکناوخإ بيصأ امل

 هيلإ تعمتجا ةئر سيلبإ نر ةكم حعتفا امل
 (ض) اهيأ ايل :ةيآلا هذه هيبن ىلع هللا لزنأ امل
 .(ض) نإ :لاق ةنجلا نم مدآ هللا طبهأ ال

 ًاشيرع هونبا :لاق دجسملا ىب امل

 يبأ نب رفعحو ةثراح نب ديز لتق هءاج امل
 (ض) اهعم ثعب يلع ىلإ ةمطاف زهج امل
 لمج انل ناكو عادولا ةجح جح امل

 ىلإ مهضعب هباحصأ ىشم رمخلا تمرح امل

 (ضر افكتو ديت تلعج ضرألا هللا قتل ام
 (ضر) اهيف قلخن ندع ةنج هللا تلح امل
 ىلإ ليربج لسرأ راتلاو ةنخلا هللا تلح امل
 (ض) نيفلختملا نم لاحر هاقلت كوبت نم عجر امل

 (ض) مهدولح ضرقت لاحرب تررم يب جرع امل

 رافظأ مهل موقب تررم يب جرع امل
 هللا لأس سدقملا تيب ءانب نم ناميلس غرف امل

 (ض) ضرألا نم ًارفق انلزن نينح نم غرف امل
 دحأ موي مارح نب ورمع نب هللا دبع لتق ام
 ًاليك سانلا ثيحخأ اوناك ةتيدملا مدق امل

 :لاقف يبنلل دجس ماشلا نم ذاعم مدق امل
 اولاقف هباحصأ نم رفن لبقأ ربي موي ناك ام
 ةشئاع اي :لاق يلايللا نم ةليل تناك امل

 ضرأ يقو بيرغ :تلق ةملس وبأ تام امل
 اولحدت ال :لاق رجحلاب رم امل
 (ض) :لاق جح نيح (نافسع) يداوب رم امل

 ًاعبرأ مسي هتيأر يلع هللا لوسر لزن امل
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 ةشئاع

 ةملس مأ

 ءادردلا وبأ

 سنأ

 رمع نب هللا دبع

 لقعم مأ

 سابع نبا

 سنأ

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 دعس

 يئارقملا دعس نب دشار

 سنأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةدانح نب دعس

 رباح

 سابع نبا

 قوأ يأ نبا

 سابع نبا

 ةشلاع

 ةملس مأ

 رمع نبا

 سابع نبا

 وباب



 (ض) نوبجعت ثيدحلا اذه نمفأإ# تلرت ام

 (ض) مهاومأ نوقفتي نيذلا لم تلرت امل
 نم تغلب ب رجي ًاءوس لمعي نمإل تلر ام

 (ض) (ةراجحلاو سناتا اهدوقو ًرانألل تلزت ال
 (..كتريشع رذناوإل :ةيآلا هذه تلزن امل

 #ةضفلاو بهذلا نورتكي نيذلاوإ# تلزن ا

 (ض) يصاعملا يف ليئارسإ ونب تعقو امل

 ًامئأق تابو' ماعطلا معطأو مالكلا باطأ نمل

 غامسلا نيب امم ريخ ةنحلا يف طوس عضومل

 ْ اومأرت يح اونموت نل
 (ض) بحوي يح روزلا دهاش مدق لوزت نل

 لاسي ىح ةمايقلا موي دبع امدق لورت نل

 :(ض) نم هيلع دشأ ءيشب دبع ىلتبي نل
 هللا ةمحرب الإ دحأ ةنحلا لدي نل

 بصي مل ام هنيد نم ةحسف يل نمؤملا لازي نل
 سامشلا عولط لبق ىلص دحأ رانلا جلي نل
 مسقتشا وأ نهكت نم ىلعلا تاججردلا لاني نل

 ءلم نم ةمايقلا موي ريح هللا دنع اذهلا

 ةقادصلا رحأو ةبارقلا رحأ امم

 متبت مث ءامسلا غلبت ىح مأطحأ ولا
 اهتعطق امل كلهأ لبإ نم ةعذح تلحترا ول

 (ض) هللا دابع بحأ نإ «ترربل تمسقأ ولا

 تري دجال دجس نأ ادا ترآ ول

 بهذ نم نآلم ًايداو يطعأ مدآ نبا نأ ول

 .اًنيذعل انبونذب ىسيعو يذحاوي هللا نأ ول
 (ض) تفرشأ ةا لهأ ءاسن نم ةأرما نأ ول

 اوك رتشا ضرألا لهأو ءامسلا لهأ نأ ول

 ىلع اوعمتحا ضرألاو تاومسلا لهأ نأ ول

 نيعبس یوه منهج يف هب فذق ًارجح نأ ول.

 '(ض) بذعل رحب يف تقزب ءاروح نأ ول
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 رمع نبا

 دوعسم نب

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ىسوم وب. ٠

 .٠ لبج نب ذاعم
 ةديرب

 ةماشأو ىسوم وبأو ديعس وبأ :

 !قراط نب كيرشو كيرش نبا

 رمع نبا

 ةبيور نب ةرامع

 ' ءادردلا وبأ

 : رذ وبأ

 0 رماع نب ناملس

 ةريره ربأ

 دبع نب ةبتع

 ا 1 كلام نب سنأ

 0 أ ذاعمو ةشئاع

 ريبزلا نبا

 .ةريره وبأ

 مرح نب رماع نب ديعس

 ' ةريره اوبأو ديعس وبأ

 ةركب وبأ

 7 يرعشألا ىسوم وبأ

 كلام نب سنأ



 (ض) نا قارهي منهج قاسغ نم ًاولد ن
 دلو موي نم ههجو ىلع رخ ًالجر نأ

 (ض) مث ءًاعوطت اموی ماص ًالجر ن
 (ض) اهمسقي مهارد هرحح يف الحر نا
 دلو موي نم ههجو ىلع رخي ًالحر ن
 ارجتهاف مالسإلا يف الحد نيلحر ن

 (ض) نم تلسرأ هذه لثم ةصاصر ن

 (ض) فذق تافلح رشع تنزو ةرخص ن اا ا ا ا ا

 (ض) طسو يف لعج منهج نم ًابرغ نأ ول
 (ض) راد يف ترطق موقزلا نم ةرطق نأ ول
 هيلإ نكي نأ بحأل ًالام داو ءلم مدآ نبال نأ ول

 هيلإ ىفنبال بهذ نم ًايداو مدآ نبال نأ ول

 هل فرحزتل ادب ةنحجلا يف امم رفظ لقي ام نأ ول

 (ض) عضو منهج ديدح نم اعمقم نأ ول
 ملعأ ام ةدحولا نم نوملعي سانلا نأ ول

 (ض) ىح ةنحلا تيأر ام مهعم اهتخلب ول

 (ض) ًاريثك متيكبل ملعأ ام نوملعت ول
 متيكلو ًاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول

 يوز ام ىلع متنزح ام مكل رخذ ام نوملعت ول
 ةعرق تناكل مدقملا فصلا يف ام نوملعت ول

 اودادزت نأ متببحأل هللا دنع مكل ام نوملعت ول

 (ض) امنأ تبسحل انيبن عم نحنو انتيأر ول

 ءامسلا انتياصأ دقو انيبن عم نحنو انتيأر ول

 كل ًاريخ ناكل كبوشب هترتس ول

 بيطأب قدصت ةقدصلا هذه بر ءاش ول

 (ض) نم هيلع نمؤم لك مزيلا مكدهش ول

 (ض) نيكرشملاو رافكلا يف هفيسب برض ول

 (ض) ديدح نم عمق. لبحلا برض ول

 (ض) ىلإ ىوه اهالعأ نم شارف حرط ول
 كنيع يف اه تنعطل رظنت كنأ تملع ول

 مكل رفغل مئاهبلا ىلإ نوثأت ام مكل رفغ ول
 تولا هکر دی امك هكردأ ؛هقزر نم مكدحأ رف ول
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 سابع نبا

 سابع نب

 ةديرب

 صاقو يبأ نب دعس

 يردخلا ديعس وبأ

 رمع نبا

 ورمع نب هللا دبع

 ءادردلا وبأ

 سنأ

 ةيراص نب ضابرعلا

 ةريره وبأ

 ديبع نب ةلاضف

 ىسوم وبأ

 ىسوم وبأ

 لازه نب ميعن

 كلام نب فوع

 كلام نب مشيملا

 يردخلا ديعس وبأ

 يردنخلا ديعس وبأ

 ةمامأ وبأ

 يدعاسلا دعس نب لهس

 ءادردلا وبأ

 يردخلا ديعس وبأ



 , (ض) نم تنك ثالث ماعط كدنع ناك ول

 !  هانلكأل حابصم:نهد اندنع ناك ول

 ابوس الجر ناكل ًالجر شحفلا ناك ول

 ' نوديزي وأ تلأ ةئم دجسملا يف ناك ول

 نوڊيزي وأ فلأ ةئم دجسملا اذه يف ناك ول

 امهيلإ ىغتبال لام نع نايدأو مدآ نبال ناك ول
 (ض) نأ هركل ةيراسلا هذه مكدحأل ناك ول

 (ض) ًاريخ ناكل اذه ريغ يف اذه ناك ولا

 ةضؤعب حانح هللا دنع لدعت ايندلا تناك ول.

 ترمأل دحأل دجسُي نأ ًادحأ ًارمآ تنك ول

 هنمأ ربكأ'وه ام مكيلع تيش اوبنذت ملا ولا:

 غ لغ تاع هذه ةلاج قلع اذه تاماولا

 لَو دمحم ةلم ريغ ىلع تأل اذه تام ول

 كاوسلاب مهقرمأل يمأ ىلع ىشأ نأ الول

 ةالص لك دنع مقرمأل ّيمأ ىلع قشأ نأ الو

 : مهيلع تضرفل يمأ ىلع نشأ نأ الول

 مكعمسي نأ هللا توعدل اوتفادت ال نأ الو

 اهلتقب تزمأل ممألا نم ةمأ بالكلا نأ الول

 اهتلكأل ةقدصلا نم نوكت نأ فاحأ ينأ الو

 ١ (ض) اذه كتعحوأل دوقلا ةيشح الول
 ض) كاوسلا اذهب كتبرضل صاصقلا الو

 (ض) ةيرذلاو ءاسنلا نم تويبلا يف ام الول
 هسم ام ةيلهاحلا ساحنأ ام هسم ام الو

 . ناتاه تنج امب مرم نباو هللا يذحاوي ول

 (ض) نيب يشع نأ يف هلام مكذحأ ملعي ول

 (ض) اورشبتسال اولح نع. غمحلا لهأ ملعي ول
 عمط ام ةبوقعلا نم هللا دنع ام نؤملا ملعي ول

 اهيف هل ام ةلأسملا بحاص ملعي ولا

 (ض) يمأ تنمتل ناضمز ام دابعلا ملعي ول :
 (ض) اذام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول

 هيلع اذام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول

YT 

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 لنآ

 ةريره وبأ

 ةدعج

 دعس نب لهس

 ةريره وبأ

 سنأ

 يرعشألا هللا دبع وبأ
 لالب

 ' تنب بنيزو يلعو ةريره ونبأ

 شحخ

 ةريره وب

 ' بلطملا دبع نب سابعل

 لفغم نب هللا دبع
0 

 هيلن
 ةملس مأ

 ةريره وب

 سابع نبا

 ةريره وب

 ةريره وأ

 سابع نب

 ةريره وأ

 نسايع نبا

 . ١ يرافغلا دوعسم وبأ
 دلاخ نب ديز

 ثراحلا نب هللا دبع ميهحلا وبأ



 (ض) اوبراضتل نيذأتلا يف ام سانلا ملعي ول
 لوألا فصلاو ءادنلا يف ام سانلا ملعي ول

 دحأ ىشم ام ةلأسملا يق ام نوملعي ول

 (ض) موي لدعلا يضاقلا ىلع نيتأيل

 اهنم سانلا قلطني نامز ةنيدملا ىلع نينأيل

 (ض) مهنم ىقبي ال نامز سانلا ىلع نيتأيل

 (ض) ليوطلا ميظعلاب ةمايقلا موي نيتويل

 سانلا رارش نوبرقي ءارمأ مكيلع نيتأيل

 هنيميب برشيلو «هنیمیب مكدحأ لكأيل

 نيرجاهملا ءارقف رشبيل

 دحاسملا ىلإ ملظلا يف نوؤاشملا رشبيل

 رونلا مههوجو يف ةمايقلا موي ًاماوقأ هللا نفعبيل

 ةرمت قشب ولو رانلا ههحو مكدحأ قتيل

 صز كشفت نم ملعت ام: اتلان نك زججيل
 ناتاشلا ىح ةمايقلا موي ءيش لك نمصتخيل

 (ض) اهنع نففخيل
 لثم ينب سيل لحجر ةعافشب ةنحلا نلخديل

 نم رثكأ ّيمأ نم لجر ةعافشب ةنجلا نلحخديل

 ةئم عبس وأ ًافلأ نوعبس يمأ نم ةنحبا نلخديل

 (ض) ىلع ايندلا يف ماوقأ هللا نركذيل

 (ض) كسفن نم هملعت ام سالا نع كدريل

 هللا نم حدلملا هيلإ بحأ دحأ سيل

 سانلا نيب حلصأ نم بذاكلاب سيل

 ةالصلا كرت الإ رفكلا نيبو دبعلا نيب سيل

 ةالصلا كرت الإ كرشلاو دبعلا نيب سيل

 نكلو كضرأ رحش نم ًائيش هبشت سيل

 نمؤملا نكلو «ثوملا ةيهارك كلذ سيل
 قح هللا نم ءايحتسالا نكلو «كلذ سيل

 ةمحرب رشب اذإ نمؤملا نكلو «كلذ سيل

 نيرثأو نيترطق نم هللا ىلإ بحأ ءيش سيل

YY 

ay 

 الموكل

1 

oY 

TIEA 

YTAIo 

o1 

o1۸ 

Y۹ 

 معرف

 ع

 و ٣۳۸و

 قف

1 

1Y3 

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ورمع نب ذئاع
 ةشئاع

 رباح

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأو ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 عقسألا نب ةلثاو

 يدعاسلا دعس نب لهس

 ءادردلا وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 رذ وبأ

 ديعس وبأو ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ

 ءاعدجللا يبأ نب هللا دبع

 دعس نب لهس

 يردخلا ديعس وبأ

 رذ وبأ

 دوعسم نبا

 ةبقع تنب موثلك مأ
 رباح

 سنأ

 دبع نب ةبتع

 سنأ

 ةشئاعو دوعسم نب هللا دبع

 ةشلاع

 ةمامأ وبأ



 ءاعدلا نم هللا ىلع مركأ ءيش سيل

 ناسللإ برذ وكشي الإ دسبللا نم ءيش سيل

 ْ (ض) كانه مكبحاص سيل
 ءام نم ًارحأ مظعأ ةقدص سيل

 (أض) كل ناك هتلتف نإ يذلا كودع سيل '

 (ضر) هللا الإ هل الر لهأ ىلع سيل
 كلعب ال اميف رذن ءرملا ىلع سيل

 (ض) هكيطعأ ام يدنع سيل
 ءافسألا الإ ايندلا يف ام ءيش ةنحلا يف سيل

 نيتنثا يف الإ دسح ايندلا يف سيل ,

 (ض) هذه یوس يف قح مدآ نبال سيل
 ىوفت اوأ نيدب الإ لضف دحأ ىلع دحأل سيل

 لمع وأ نيدلاب الإ لضف دحأ ىلع.دحأل شيل
 ش هتيكر الإ هنم كل سيل

 | (ض) بيصن ةزانجلا يف ءاسنلل سيل

 (ض)الإ مايصلا ين موي ىلع لضف مويل سيل

 هعمسي توصب مهيداني مث ءيش مهعم سيل

 (ض) رفس مأ ف مايص مأ رب مأ نم سيل
 انريبك لجي م نم يمأ نم سيل

 رفسلا ي اوموصت نأ ربلا نم سيل

 رفسلا ين موصلا ريلا نم سيل

 ملعي وهو هيبأ ريغل ىعدا لحجر نم سيل

 (ض) ةئم هللا الإ هلإ ال :لوقي دبع نم سيل
 مكترمأ دق الإ ةئحلا نم برقي لمع نم سيل

 ةقدص اهيلع الإ مدآ نبا سفن نم سيل

 نبا ىلع ناك الإ ًاملظ لتقت سفن نم شيل

 (ض) نم لاحرلاب هبشت نم انم سيل
 اوهبشت ال ءانريغب هبشت نم انم سيل

 نهكت وأ هل ريطت وأ ربطت نم انم سيل
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 مارال

 ةريره وب

 قيدصلا ركب وبأ
 سن

 1 ةريره وب

 ٠ يرعشألا كلام وب

 1 ردع نب

 ” ٠ كالا نب تبا

 فيس نب ديزي

 سابع نب

 بدنح نب ةرمجب

 نافع نب نامثع

 رماع نب ةبقع

 :رماع نب ةبقع

 رجح نب لئاو

 , نابع نبا
 0 سابع نبا

 ستأ نب هللا دبع

 يرعشألا مصاع نب بعك

 ش تماصلا نب ةدابع

 رساي نب رامع

 ا نب بعكو رمع نب هللا دبع

 ١ رباجو مصاع

 ا رذ وبأ

 أ ١ ءادردلا وبأ

 دوعسم نبا

 رولا

 , دوعسم نبا

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبج

 ورمبع نب هللا دبع

 سابع نباو نيصح نب نإرمع



 ةنامألاب فلح نم انم سيل

 (ض) انم سیلو ةنامألاب فلح نم انم سيل
 قلص الو قرح الو قلح نم انم سيل

 اهحوز ىلع ةأرما ببح نم انم سيل

 بويجحلا قشو دودخلا برض نم انم سيل

 نآرقلا» نغتي مل نم انم سيل

 (ض) لجيو ءانريغص محري مل نم انم سيل

 (ض) فرعيو ءانريغص محري مل نم انم سيل

 (ض) رقويو انريغص محري مل نم انم سيل

 (ض) محريو ريبكلا رقوي مل نم انم سيل

 محريو انريبك رقوي مل نم انم سيل

 الو ةميم الو دسح وذ نيم سيل

 رفسلا يف اوموصت نأ ربلا سيل
 يذلا ديدشلا اإ ؛ةعرصلاب ديدشلا سيل

 ديدشلا امنإ ءسانلا بلغ نم ديدشلا سيل ؛

 برشلاو لكألا نم مايصلا سيل
 نكلو «ضرعلا ةرثك نع غلا سيل .

 عئاج هراجو اناعبش تيبي يذلا نموملا سيل

 عئاج هراجو عبشي يذلا نموملا سيل
 ناتمقللاو ةمقللا هدرت يذلا نيكسملا سيل

 لصاولا نكلو «ئفاكملاب لصاولا سيل

 (ض) ةعا ىلع الإ ةنحلا لهأ رسحتي سيل

 (ض) بابلا اذه نم لحجر مكيلع نعلطيل

 هنطاوم ىلإ رفكلا دري يح نامإلا نرهظبل
 (ض) مهنظعيلو مارح موق نملعيل

 بكارلا دازك مكنم ءرملا يفكيل

 بكارلا دازك ايندلا نم مكدحأ ةغلب نكيل

 رمخلا نولحتسي ماوقأ ييمأ نم ننوكيل

 (ض) راغلا يف رظنو هللا ينب يرسأ ةليل

 ' ملسم لك ىلع قح فيضلا ةليل
 ضرألا نم ةالفب مكنم لحجر نتوميل

 ءامسلا ىلإ مهراصبأ مهعقر نع مارقأ نيهتتيل
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 "اها

 قفين

 ةفيذح

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةريره وبأ

 دوعسم نبأ.

 ةيابل وبأ

 عقسألا نب ةلثاو

 ورمع نب هللا دبع

 سابع نبا

 سابع نبا

 سابع نبا

 رسب نب هللا دبع
 رباح

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 ورمع ني هللا دبع

 لبج نب ذاعم

 رمع نب هللا دبع
 سابع نب هللا دبع مأ لضفلا مأ

 ىزبأ نب نمحر لا دبع
 ناملس

 ناملس

 يرعشألا كلام وبأو رماع. وبأ

 سابع نبأ
 بركي دعم نب مادقملا

 اذوب

 ةريره وبأ



 ةريره وبأ 119۱  ءاعدلا دنع مهراصيأ مهعفر نع ماوقأ نيهتنيل

 1 راو اعمر نيأو ةريره وبأ 7 |  تاعامجلا مهعدو نع ماوقأ نيهتنيل

 ًاعم ديعس وبأو ةريزه ش

 ةرم نب رباح 9 ءامشلا ىلإ مهراصبأ مهعفر نع ماوقأ نيهتنيل

 كلام نب بعك فر 'ةعمجلا موي ءادنلا نوعمسي ماوقأ نيهتنيل

 ةريره وبأ 14۲۲ اوتام نيذلا مهئابآب نورختفي ماوقأ نيهتنيل

 ديز نب ةماسأ قش ُ نقرحأل وأ ةعامجملا كرت نع لاحر نيهتنيل

 ةرعم نب رياح 2 ةالصلا يق مهراصبأ نرصحخشي لاحر نيهتيل

 .ةريره وبأ ۸ . ايرثلا نم رح هنأ نمتي لجر نكشويل
 هيبأ نع ديرشلا نب ورمع A10 ْ هتبوقعو هضرع لحي دحاولا ل

 ش هنم (لا) ب ىلحلا
 , رساي نب رامع ۷۱ ا 1 لاجرلاب هبشت لا

 ش رمع نبا fA رتو امنأكف رصعلا ةالص هتوفت يذلا

 ةريره وبأ .Yao هقئاوب هراج نمأي ال يذل

 : رساي نب رامع, ۷۱ هلهأ ىلع لحد نم يلابي ال يذلا

 يردخلا ديعس وبأ ¥113 أ دبعي لجرو «هلامو هسفنب دهاجي يذلا

 .ةريره وبأ ۷1 ا(ض) اإ مامإلا لبق عفريو ضفخي يذل
 ةريره وبأ Ytoo رانلا يف اهقنخي هسفن قنخي يذل

 سابع نبأ U عحري بلكلاك هتبه يف عحري يذلا
 سابع نبا ۲۷۳۷و ۸ يطعي الو. هللاب لأسي يذل

 ةدانج نب ٰيشبح A1 طقتلبأ يذلا لثمك ةجاح ريغ نم لأسي يذلا

 ةملسز مأ 11  رجرجي اإ :ةضفلا ةينآ يف برشي يذل
 وزمع نب هللا دبع 141 ٠ ةرحآلا بحيو ايندلا انشي يذلا
 ورمع نب هللا دبع A۳۱ اهيف وه نيميب ملسم ءىرما لام عطتقي يذل

 رابه نب ميعل 1۳۷۱ ٠ مههوجو نوتفلي ال فصلا يف ارَقْلُي نإ نيذل

 سابع نیا 13۷۲ (ض) نولبقي الو ةرثع نوليقي ال نيذل

 ميلا فرح

 ورمع نب هللا دبع 4۳1 نسح قل يف نمؤم

 سابع نبا | AYE (ض) نسما أبأ اي ةبعكلا برو نموم
 يردخلا ديعس وبأ ١7 هللا ليبس يف هلاو هسفنب دهاجي نمؤم

 سابع نبأ Yê (ض) یقشتست هتبرش نإ «هل برش ال مزمز ءام

YT. 



 (ض) همراحم لحتسا نم نآر قلاب نم
 عئاج هراجو ًاناعبش تاب نم يب نم

 هقيرط ىلع وهو ءالبب ًادبع هللا ىلتب
 (ض) دشأب هنيد باهذ دعب دبع يلتب

 نولتي هللا تويب نم تيب ف موق عمشج
  E OD Eكي ESE لحر يف طق لاصخلا هذه تعمتج

 ةصخر كل دحج

 (ض) فلختلا اذه ملعي ولو ةصخر كل دحأ
 ةضفو ًابهذ ًادحأ يل نأ بح

 ةثلاث حبص ىقبأ ًابهذ ًادحأ يل نأ بحأ

 هقفنأ ًابهذ دحأ لثم يل نأ بح

 اذكو اذك يل نأو ًاناسنإ تيكح نأ بحأ

 ىلإ هرمأ ةبقاع ناك الإ ءابرلا نم رثكأ دح

 ايندلا ىلإ عحري نأ بحي ةنملا لخدي دح

 (ض) نم اهلثم عفر الإ ةعدب موق ثدحأ
 (ض) ؟كتيب نم ةمطاف اي كحرحأ

 فش TEE SE e لا ضل درا لا بلل هيلع ةعاسلا هذه امكتويب نم امكجرخ

 ˆ (ض) ؟ةعاسلا هذه امكحرحت 3

 مكيلع ىشحا نكلو «رقفلا مكيلع ىشحأ

 (ض) الإ ارورس نموم ىلع لحر لحدا
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 ج

 ؟تكسأ وأ مکٹدحا يردأ ام
 توصلا نسح ينل نذأ امك ءيشل هللا نذأ ام

 (ض) نسح يبل نذأ ام ءيشل هللا نذأ ام

 (ض) نم لضفأ ءيش يف دبعل هللا نذأ ام

 (ض) نسحأف أضوت م ًابنذ دبع بنذأ ام
 كلذ نم لحعأ الإ رمألا ىرأ ام

 (ض) ييداني ىح ٍيمأل عفشأ لازأ ام

 تلاق الإ تارم عبس رانلا نم دبع راجتسا ام

 نطو او للا عرق دعب نیر اهنا ان
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 بيهص

 سنأ

 ةملس مأ

 مقرأ نب ديز
 دوعسم نبا

 ةريره وبأ

 موتكم مأ نب ورمع
 ةمامأ وبأ

 رذ وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 رذ وبأ

 ةشئاع

 دوعسم نب هللا دبع

 سنأ

 يلامثلا ثراحلا نب فيضغ

 ررمع نب هللا دبع

 نباو سابع نباو ةريره وبأ

 رمع

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج

 هدحب

 نامثع .

 ' ةريره وبأ

 ةريره :وبأ

 ةمامأ وبأ

 نتا

 ورمع نب هللا دبع

 بلاط يبأ نب يلع
 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ



 يسن ام عرسأ ام

 : لاقف نزح الو مه طق دحأ باصأ ام

 (ض) ةبكن نيملسملا نم ًالحر بآصأ ام
 '  ةقدص كل وهف كسفن تمعطأ ام

 كمظعأ ام !كمير بيطأو كبيطأ ام
 ةقدص هل وهف هلهأ لحرلا ىطعأ ام

 مهعفت الإ قفرلا تيب لهأ يطعأ ام

 مارح الإ هللا ليبس يق دبع امدق تربغا ام

 رانلا هسمتق هللا ليس يف دبع امدق تربغا ام

 (ض) هللا مرح الإ اهات نيع تقرورغا ام
 , ضر ملغ لق ل بک سکا ام
 أممي امهدحأ ءاب الإ الجر لحجر رفكأ ام

 . لكأي نأ نم اريح ًاماعط دحأ لكأ ام

 (ض) نم ًارجأ مظعأب ةعسب يطعي يذلا ام
 ا (ض) طق جاح رّمْمَأ ام

 (ض) سبل الو ففخت الو طق دبع لعتنا ام

 (ض) اهنم عمسأي معبأ ام
 ةيآلا هذه الإ رمحلا يف ىلع لزنأ ام

 اهيلع هللا دمحف ةمعن دبع ىلع هللا معنأ ام

 (ض) :لاقف ةمعن نم دبع ىلع هللا معنأ ام

 (ض) هللا نم اأ ملعف ةمعن دبع ىلع هللا معنأ ام

 ۰ هلهأو هدلوو هسفن ىلع ءرملا ققثأ ام

 ىلإ بحأ ءيش يف قرولا تقفنأ ام
 سمشلا تبآ الإ طق لهم ّلهأ ام

 طق ربكم ربك الو ءرشُب الإ طق لهم لهأ ام

 : مكبحاص يسن ام كشوأ ام

 همامأ عخنتيف هبر لبقتسم موقي مكدحأ لاب ام

 (لض) الو مارح نوهقفي ال ماوقأ لاب ام

 ْ مهراصبأ نوعقري ماوقأ لاب ام

 ؟ةقرمنلا هذه لاب ام

 (ض) ؟قيرطلا تلزتعا كلاب ام
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 لبج نب ذاعم

 دوعسم نيا

 يملسألا ةديرب

 ا بركي دعم نب مادقملا

 رمع نب هللا دبع

 ةيمأ نب ورمع

 رمع نبا

 رباج

 ..نب نمحرلا دبعو سبع وبأ

 راسي نب ملسم

 ش رمع

 ديعس وبأ

 بركي دعم نب مادقملا
i 

 هللا دبع نب رباج

 يلع

 قوزرم يبأ نب ديبع
 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 رباج

 ةشئاع

 رباح

 سابع نبأ

 ةريره وبأ

 ةريره ربأ

 ةريره وبأ

 ةريره ربأ

 ىزبأ نب نمح لا دبع

 كلام نب سنأ

 .. ةشئاع

 , دايز نب عيبر



 ةفيلخ نم فلختسا الو يبن نم هللا ثعب ام

 ةفيلح نم هدعب ناك الو ين نم هللا ثبعب ام

 (ض) هيلإ نوبهذت ام ًاريثك مكبحاص غلب ام
 نيبعثم هيف نإو (نامع) ىلإ (ندع) نيب ام

 ةنس نيعبرأ ةريسم ةنحلا يف نيعارصم نيب ام

 ةثالث ةريسم رانلا يل رفاكلا يكنم نيب ام

 ىلإ (ةليأ) نيب امك يضوح َييحان نيب ام
 (ءاعنص) نيب امك يضوح ييحان نيب ام

 (ةنيدملا) نيب ام لثم يضوح ييحان نيب ام

 نوعبرأ نيتحفنلا نيب ام

 ىلإ امهبحأ ناك الإ هللا ف نالجر باحت ام

 (ض) دبعي هلإ نم ءامسلا لظ تحت ام
 ادي عضت الو ًالحر جاحلا لبإ عفرت ام
 ًادبع الو ًارانيد الو ًامهرد هتوم دنع كرت ام

 باذعلاب هللا مهمع الإ داهجلا موق كرت ام

 قراسلاو ينازلاو براشلا يف نورت ام

 ريخ نم كبحاص يف نوكي نأ ديرت ام

 لأسي ىح ةمايقلا موي دبع امدق لازت ام

 (ضر) دهزلا لثك ايندلا يف راربألا نيزت ام

 (ض) ملع لثم ةقدصب سانلا قدصن ام
 ؟مكيف ءادهشلا نودعت ام

 (ض) ؟مكيف ديهشلا نودعت ام
 ؟انزلا يف نولوقت ام

 ؟ةقرسلا يف نولوقت ام

 (ض) سیم الإ رص الو رب يف لام فلت ام
 الإ ركذلاو ةالصلل دحاسملا لحر نطوت ام

 (ض) ءاخسلا ىلع الإ هلل يلو لبح ام
 ملو «هيف هللا اوركذي مل ًاسلحب موق سلح ام
 نوموقيف هيف هللا نوركذي ًاسلحب موق سلح ام
 (ض) مكتدسح ام ءيش ىلع دوهيلا مکتدسح ام

 مكتدسح ام ءيش ىلع دوهيلا مكتدسح ام
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 ةريره وبأو يردخلا ديعس وبأ
 ریا ونا
 يدعاسلا دعس نب لهس

 ةمامأ وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ةزرب وبأ
 سنأ

 نأ

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ
 يلامشلا ثراحلا نب فيضغ

 دوعسم نبأ

 ثراحلا نب ورمع

 ركب وبأ
 ةرم نب نامعنلا

 رذ وبأ

 ةزرب وبأو لبح نب ذاعم

 رساي نب رامع

 بدنج نب ةر”

 ةريره وبأ

 هرتنع

 ةريره وبأو دوسألا نب دادقملا

 دوسألا نب دادقملا



 هيف يصوي ءيش هل ملسم ءىرما قح ام

 | ريص نيم للاب فلاح فلح ام

 هللا لیبس يف جهر ءىرما بلق طئاخ ام

 (ض» هتدسفأ الإ ًالام ةاكزلا تطلاح ام

 (ض) هتدسفأ الإ ًالام ةقدصلا تطلاحخ ام

 هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال :لاق الإ انبطح ام

 (ض) هلمع نم كمداح نع تففح ام

 (ض) يف كلم ملعي حابص نم هللا قلخ ام
 (ض) ليللا فوج يف ماق ًارما هللا بيح ام

 اهرسيأ لعخأ الإ طق نيرمأ نيب ريح ام ٠

 دبك ٹاذ فوح لدي أم يتوج لحد ام

 مكدحأ لعجي امك الإ ةرخآلا يف ايندلا ام

 (ض) لجعت ًاريخ نكي نإ «ببخلا نود ام
 لق نإو هيلع مد ام

 (ض) منغ ةبيرز يف السرأ ناعئاح نابلذ ام

 ,دسفأب منغ يف السرأ ناعئاج نايئذ ام

 منغ ةبيرز يف اتاي ناعئاح نايراض نابثذ ام

 نادسفيو نالكأي ةريظح يف نايراض نابثذ ام

 ا نوعا لا لبي نوح یل ایک تارا
 ..هضبق ىح هللا هثعتبا نيح نم يقنلا ىأر ام
 لحخبي يذلا الإ كنم لخيأ وه يذلا تيأر ام

 ةنجللا لثم الو ءاهراه مان رانلا لثم تيأر ام

 . هنم عظفأ ريقلا الإ طق ًارظنم تيأر ام

 ' عرسأ ريخلا نم ءيش لإ هتيأر ام

 نابغش يف هنم ًامايص رثكأ-رهش يف هتيأر ام
 برغملا ةالص ىلص طق هتيأر ام

 نابعش الإ نيعباتتم نيرهش موصي هتيأر ام

 ؟اذه يف كيأر ام

 (ض) رغصأ هيف وه ًاموي ناطيشلا يؤر ام
 ضو ًادهاجب هللا ليبس يف ملسم حار ام

 ربصلا نم عسوأ الو هل !ريخ ادبع هللا قزر ام
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 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هلا دبع

 ةشئاع

 ةرجع نب بعك

 رهف يب وحأ دروتسملا

 ! دوعسم نبا

 ةملس مأو ةشئاع

 كلام نب بعك

 كلام نب بعك

 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 دعس نب لهس

 دعس نب لهس

 ا
500 

 زيرك نب هللاديبع نب ةحلط

 دعس نب لهس

 2 ةريره وبأ



 (ض) الف تلعس امو بخت الف تقزر ام

 اهعضو الو ًامدق لحجر عفر ام

 (ض) بتك الإ اهعضو الو ًامدق لحجر عفر ام

 ةلضف اهيلعو هيدي نيب نم ةدئام تعفر ام

 تنتظ ىح رادلاب نئيصوي ليربج لاز ام

 تننظ قبح راجلاب يييصوي ليربج لاز ام

 (ض) ىح كاوسلاب يصري ليربج لاز ام

 (ض) یم يح هعم لكأي ناطيشلا لاز ام
 (ض) ىح كاوسلا ركذي يبنلا لاز ام
 اهيلع كتقراف لا لاحلا ىلع تلز ام

 (ضو هلإ ال اهريسفت «دحأ اهتع يلأس ام

 (ض) نم هيلإ بحأ ًاقيش هللا لثس ام
  تايحلا عي  نهاتبراح ذنم نهانملاس ام

 (ض) نإو ؛كتروع ىراوو كتعوج دس ام

 ؟محوأ !مكبحابص نأش ام

 تشش ام

 مکنع اهعندف هللا توعد متش نإ ؛متئش ام

 مكنع اهفشكف هللا توعد ماش نإ ؛متنش ام

 هللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا ءاش ام

 نيموي ريعشلا زبحن نم دمحم لآ عبش ام

 اعابت مايأ ةثالث ماعط نء دمحم لآ عبش ام

 (ض) انثش ولو ةيلاوتم مايأ ةثالث عبش ام

 ايندلا قراف يح نيتعبش موي ين عبش ام
 ةمايقلا موي نموملا نازيم يف لقثأ ءيش ام

 (ض) ؟هعنم لحي ال يذلا ءيشلا ام
 (ض) هللا ركذ نم لضفأ ةقدص ام

 (ض) ؟ةعرصلا ام
 هللا ىلإ بحأ ةالص نم ةأرما تلص ام

 (ض) طح الإ طق قرع نمؤم ىلع برض ام
 هيلع ارناک ىده دعب موق لض ام

 اهيتبنحب ثعب الإ طق سمش تعلط ام
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 رمع نبأ

 رمع نب

 ةشئاع

 ةاريره ربأو «ةشئاعو رمع نبا

 ورمع نب هللا دبع

 يشخم نب ةيمأ

 ةشئاع

 ةيريوح

 نافع نب نامثع

 رمع نبأ

 ةريره ربأ

 نابوث

 ورمع نب هللادبع

 بعك نب يبأ

 رمع نب

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 دعس نب لهس
 ءادردلا وبأ

 ةشئاع

 سابع نبأ

 ةريره ربأ

 دوعسم نبا

 ةشئاع

 ةمامأ وبأ

 ءادردلا وبأ



 ناكلم اهيتبنجيو الإ طق سمت تعلط ام

 ريخأ موي ىلع تبرغ الو سمشلا تعلط ام

 اولحأ الإ ابرلاو انزلا موق يف رهظ ام

 (ْض) ف هقف نم لضفأ ءيشب هللا دبع ام
 (ض) الإ دبع ىلع هللا ةمعن تمظع ام
 هللا الإ هلإ ال) :لوقي دحأ ضرألا ىلع ام

 هانآ الإ ةوعدب هللا رغدي ملسم ضرألا ىلع ام

 (ض) ةمادن ىلع ةمادن دبع نم هللا ملع ام

 هلضف بلطي ًاموي ماص هنأ تملع ام

 (ض) نم باذعلا نم هل ىمنأ ًالمع يمدآ لمع ام

 (ض) لضفأ مويلا اذه يت يمدآ لمع ام
 رحنلا موي لمع نم يمدآ لمع ام
 حالصو «ةالصلا نم لضفأ ميش لمع ام
 الف تئا نكلو ؛هكيطعأ ام يدنع ام

 ؟كررسأ لعف ام

 ؟ةبقلا تلعف ام

 «ض) ءاملا رجو طئاحلا لظو رازإلا قوف ام

 بهذ نم اهقاسو الإ ةرجش 'ةنجلا يف ام
 (ض) هدحو هللا الإ هلإ ال) :طق دبع لاق ام ,

 الإ ءاصلخع طق هللا الإ هلإ ال :ديع لاق ام

 صيمقلا يف وهف رازإلا يف هلاق ام .
 نم قحلا اهفيعض:ذحأي ال ةمأ هللا سدق ام

 ىلع نولضيو هللا نوركذي ال ًادعقم موق دعق ام

 (ض) مهتعصق ىلع موق عم ميتي دعق ام
 الإ هلمأر يف اعجو هيلإ يكتشي دحأ ناك ام

 .' هناز الإ طق ءيش يف قفرلا ناك ام

 ' بذكلا نم هيلإ ضغبأ ءينش ناك ام

 ناك امو «هناش الإ ءيش يف شحفلا ناك ام

 دادقلا زيغ رذب موي سراف انيف ناک ام

 ام «ُبذكلا نم هيلإ ضغبأ قل نم ناك ام

 دقلو «بذكلا نم هيلإ ضغبأ قلخ نم ناك ام

 ريعشلا زيخ نم هتدئام ىلع ىقيي ناک ام
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 ءادردلا' وبأ

 ' 'ةريره وبأ

 دوعسم نبأ

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع

 تماصلا نب ةدابع

 ةشئاع

 سابع نبأ

 رباج

 سابع نبا
 ةشئاع

 ةريره ويأ

 دعس نب لهسو دوعسم وبأ

 0 يراصنألا بويأ وبأ
 سنأ

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 قي هباحصأ نم نالجر

 ةريره وبأ

 رمع نبا

 ةشئاعو سيق تنب ةلوح

 ةريره وبأ

 ىسوم وبأ
 هللا لوسر مداح ىملس '



 (ض) نم ءيشل هتيب نم جرخي ناك ام

 (ض) ءام نم ةعرجب الإ هغيسي ناك ام
 ريعشلا زبخ هتيب لهأ نع لضفي ناك ام

 (ض) عقرت يح ًابوث دجتست ةشئاع تناك ام
 (ض) ليربج يل لثمت الإ رمأ يبرك ام
 ةدي لمع نم بيطأ ًابسك لحرلا بسك ام

 باحح ءارو نم الإ ًادحأ هللا ملك ام

 سانلا بونذ ةلاسغ ىلع كلمعتسأل تنك ام

 ةحاح اهيف اهلهأل ام

 ربك ىح هيناس كنأ معز «كوكشي كريغبل ام

 (ض) لإ ثعبو يحفاص الإ طق هتيقل ام
 ؟نيفزفزت كل ام

 (ض) ال نأ وه قلخلا نسح ؟هقفت ال كل ام
 «نيزاوملا مضنو :هللا باتك أرقت ام ؟كل ام

 (ض) راتلا لهأ ةياح كيلع ىرأ يل ام

 (ض) ؟ًانيزح ليربح اي كارأ يل ام
 بكارك الإ ايندلا يف انأ ام ءايندللو يل ام

 بكارك الإ ايندلا لثمو يلثم ام ءايندللو يل ام

 طق ًاكحاض ليئاكيم ىرأ ال يل ام

 سلاج وهو هتالص رثكأ ناك يح تام ام

 .(ض) ؟ةرحشلا هذه لثم ام

 (ض) ءيش حشلا قحم مالسإلا ىح ام

 (ض) يذلاو الإ هرهد نم ثالث هب رم ام

 ةكئالملا نم الع يب يرسأ ةليل تررم ام

 لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام

 لئاسلا نم ملعأب اهنع لووسملا ام

 (ض) لئاسلا نم ملعأب اهنع لووسلا ام

 (ض) ذخآلا نم لضفأب ةعس نم يطعملا ام
 نطب نم ارش ءاعو يمدآ الم ام

 كلم ديب ةمكح هسأر يف الإ يمدآ نم ام

 هدسح يف ءالبب باصي ساتلا نم دحأ نم ام

 لثم الإ هلام ةاكز يدؤي ال دحأ نم ام
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 هجا دلاح نب ديز

 نبدا

 ةمامأ وبأ

 ةورع

 ةريره وبأ

 بركي نب مادقملا

 رباج

 يلع

 ءادردلا وبا

 ةرم نب ىلعي
 رذ وبأ

 رباح

 ريخشلا نب ءالعلا

 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نبا

 ةملس مأ

 بلطملا دبع نب سابعلا

 سنأ

 صاعلا نب ورمع

 سابع نبا

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ

 لوحكم

 رمع نبا

 بركي دعم نب مادقملا

 ةريره وبأو سابع نبا
 ورمع نب هللا دبع

 دوعس نبا



 يلصيو ءوضولا نسحيف أضرتي دحأ نم ام
 (ض) هنآ هللا ملعي ًايند نادي دحأ نم ام ٠

 يحورأ يلإ هللا در الإ ءيلع ملسي دحأ نم ام

 ' نيعبرأ ةالص هل لبقتف اهرشي دحأ نم ام

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دحأ نم ام

 (ض) :رومأ نم ءيش ىلع نوكي دحأ نم ام

 (ض) هب يهابيل ًابوث سبلي دحأ نم ام
 (ض) مدن الإ تومي دحأ نم ام

 سانلا انثإو ًامره الو ًاطقس تومي دحأ نم ام

 ًاشاغ ءادوس ةليل تاب لاو الو مامإ نم ام

 هللا مرح الإ هتيعرل ًاشاغ تيبي مامإ نم ام

 ةلخلاو ةجاحلا يوذ نود هباب قلغي مامإ نم ام

 (ض) .اهنيد يف اهيبن دعب تعدتيا ةمأ نم ام

 (ض) سانلا رمأ نم يلو دحأ ييمأ نم ام

 اهجوز تيب ريغ ف اهيايث عضت ةأرما نم ام

 ٠ نسحْيف ةبوتكم ةالص هرضحت ءىرما نم ام
 ٠ ليلب ةالص هل نوكت ءىرم

 ةيوتكم ةالص هرضحت ملسم ءاكرمأ نم ام
 (ض) ًاملسم أرما لذخي ملسم ءىرما نم ام

 (ض) تعنص ام عنصف هتباد بكري ءیرما

 ثععبأ الإ ًاملسم دوعي ملسم ءىرما نم ام

 ةءوضاو نيحايقا ريا هرم
 (ض) هاسني مث نآرقلا أرقي ءىرم

 (ض) ةمايقلا موي هللا ىتأ الإ ةرشع ريما
 موي ًالولغم هب ىتؤي الإ ةرشع ريما

 ةمايقلا موي هب ىتؤي الإ ةرشع ريم

 مهل دهجي ال مث نيملسملا رومأ يلي ريمأ نم ام

 اهقح ريغب اهقوف امف ًاروفصع لتقي ناسنإ نم ام
 (ض) هل دبعتي نأ هللا ىلإ بحأ مايأ نم ام

 (ض) بحأ الو هللا دنع مظعأ مايأ نم ام

 يذ رشع مايأ نم هللا دنع لضفأ مايأ نم ام

 (ض) لمغلا الو“ هلا دنع لضفأ مايأ' نع ام
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 ةشئاع '

 كلاع نب ديزو رماع نب ةبقع

 ةشئاع

 ٠ ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 0 مادقمل

 ينزملا لفغم نب هللا دبع
 ينزلا لفغم نب هللا دبع

 يهجلا ةزم نب ورمع ميرم وب
 ' ثراحلا نب فيضغ

 ٠ سابع نب

 بويأ وب

 " ةشئاع



 هللا ىلإ بحأ اهيف حاصلا لمعلا مايأ نم ام
 لضفأ اهيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام

 (ض) رشع نم لضفأ هللا دنع مايأ نم ام
 اوركذاف ناطيش هتورذ يف الإ ريعب نم ام

 (ض) وأ ةالصب اهيلع هللا ركذي ةعقب نم ام
 مهيف ماقت ال ودب الو ةيرق يف ةثالث نم ام

 ةعرج نم ًارحأ هللا دنع مظعأ ةعرج نم ام

 (ض) ام هللا ىلإ ناعفري نيظفاح نم ام

 (ض) الإ سانلا نيب مكحي مكاح نم ام

 (ض) بحأ اهيلع دبعلا نوكي ةلاح نم ام

 ملعلا بلط يف هتيب نم جرحت جراح نم ام

 (ض) فقو الإ ءيش ىلإ وعدي عاد نم ام

 مهللا نم لضفأ دبعلا اه وعدي ةوعد نم ام

 دوقعم ريرح هسأر ىلع الإ ىثنأ الو ركذ نم ام .

 هبحاصل هللا لجعي نأ ردجأ بنذ نم ام

 (ض) ءوس نم هللا دنع مظعأ بنذ نم ام

 هلأسيف همحر اذ ينأي محر يذ نم ام

 (ض) هللاب هريسم يف رلخي بكار نم ام
 (ض) وأ نيتملك وأ ةملك مّلعت لحر نم ام
 هلغشف دحاسملا نطوت ناك لحر نم ام

 هتزانح ىلع موقيف تومي ملسم لحجر نم ام
 ةمايقلا موي هب ينأ الإ ةرشع يلو لحجر نم ام

 ءاج الإ هلام ةاكز يدوي ال لحر نم ام

 رمأ امك ةعمدلا موي رهطتي لحر نم ام
 قدصتيف ةحارج هدسح يف حرجي لحجر نم اه

 همتكيف ًاملع ظفحي لحر نم ام
 رهطتيف موقي مث ًابنذ بنذي لحر نم ام

 (ض) ظقويف ليللا نم ظقيتسي لحجر نم ام

 (ض) هدسح يف ءيشب باصي لحر نم ام
 (ض) سمخلا تاولصلا يلصي لحجر نم ام

 هل هللا رفغ الإ ةئم هيلع يلصي لحجر نم ام

 (ض) هللا ليبس يف ههجو ربغي لجر نم ام
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 سابع نب

 دوعسم نبأ

 رباح

 يعازخلا سال وب

 كلام نب سن
 ءادردلا وبأ

 رمع نب

 نيثأ

 دوعسم نب هللا دبع

 ةئيدخ

 يدارملا لاسع نب ناوفص

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 رباح

 ةركب وبأ

 نارهم نب نوميم

 هللا دبع نب ريرح

 رماع نب ةبقع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 سابع نبأ

 ةريره وبأ

 يسرافلا ناملس

 تماصلا نب ةدابع

 ةريره وبأ

 ركب وبأ

 يرعشألا كلام وبأ

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 رمع نبأ
 ةمامأ وبأ



 (ض) هلا بتك الإ ًاسرغ سرغي لحر نم ام
 مهيف لمغي موق يف نوكي لجر نم ام
 كلذ قوف امف ةرشع رمأ يلي لحجر نم ام

 (ض) هبلق ڼو تومي نيح تومي لحجر نم ام

 (ض) لمعُي ًاقح هناسل شعتي لجر نم ام
 ناك الإ ْبيغلا رهظب هللا يف اباحت نيلجر نم ام
 (ض) هللا ركذي مو مدآ نياب رمت ةعاس نم ام
 قلخلا نسح نم نازيملا يف لقثأ ءيش نم ام

 (ش) بحاص الإ ةبوت هل الإ ءيش نم ام
 ركذ نم هللا باذع نم ىحنأ ءيش نم ام

 هيذؤيل هدسح ي نمؤملا بيصي ءيش نم ام

 نزح الو. بصن نم نمؤملا بيصي ءيش نم ام

 اهقح اهيف لعفي ال لبإ بحاص نم ام

 يدؤي ال ةضف الو بهذ بحاص نم ام

 (ض) ليو :نايداني ناکلمو الإ حابص نم ام
 هادان ال هللا يف هروزي هاحنأ یتا دبع نم ام

 هيلع اهغبسأف ةمعن هيلع هللا معنأ دبع نم ام

 هلل انإ :لوقيف ةبيصم هبيصت دبع نم ام

 (ض) يف للا الإ هلإال) :لاق دبع نم ام
 هنيد ءادأ يف ةين هل تناك دبع نم ام

 موي لك يف هلل يلصي ملسم دبع نم ام

 (ض) اذإو حبصأ اذإ لوقي ملسم دبع نم ام

 ةثالث هل دهشيف' تومي ملسم دبع نم ام

 ءالحأ ةثالث هلو الإ ةمأ الو دبع نم ام

 (ض) موي يل هللا رفغتسي ةمأ الو دبع نم ام

 (ض) اهقفني ةقفنب نضي ةمأ الو دبع نم ام
 ا نک سم د ام

 ةعاس مايقي هسفن ثدحي دبع نم ام

 (ض) اهنع هلئاس هللا الإ ةبطحخ بطخي دبع نم ام

 (ضر دنع الإ ةنحلا لعند دبع نم ام

 رهف نحف اتد تنل دع ماع
 توم موي تومي ةيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام
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 :ئراصنألا بويأ وبأ

 هللا دبع نب ريرج

 ٠ ةمابمأ وبأ

 رماع نب ةبقع

 كلام نب سنأ
 ,ءادردلا وبأ

 ةشئاع

 ءادردلا وبأ 1

 ةشئاع

 رمع نب هللا دبع
 : اش

 .يردخلا دعس وبأ

 ةيبأ نع دابع نب ةبلع



 هل هللا بتك الإ ةدجس هلل دجسي دبع نم ام

 هلعب الإ ضرم نم ةعرص عرصي دبع نم اه

 (ض) سمخلا تاولصلا يلصي دبع نم ام

 هللا ليبس يف امري موصي دبع نم ام

 (ض) ةرافك ناك الإ ملعلا بلطي دبع نم ام

 ءاسمو موي لك حابص يب لوقي دبع نم ام

 ةعمس ماقم ايندلا يف موقي دبع نم ام

 (ض) هللا رمأ الإ ًاضرم ضرع دبع نم ام
 (ض) اهدحأ لغتسي نيباحتم نيدبع نم ام
 ًارجأ مظعأ الو هللا دنع ىكزأ لمع نم ام

 (ض) دبك عابشإ نم لضفأ لمع نم ام

 نوبيصيو نوملسيف...وزغت ةيرس وأ ةيزاغ نم ام

 ةمينغلا نوبيصيف. . .وزغت ةيرس وأ ةيزاغ نم ام

 (ض) ةمايقلا موي دو الإ ؛ريقف الو يغ نم ام

 رحس لك دنع هل نذؤي الإ يبرع سرف نم ام

 و اوقرفتف سلب يف اوعمتجا موق نم ام

 نوديري ال هللا نوركذي اوعمتحا موق نم ام

 (ض) هللا باتك ىلع نوعمتجي موق نم ام
 (ض) اوذحأ الإ ابرلا مهيف رهظي موق نم ام

 نوردقي مث يصاعملاب مهيف لمعي موق نم ام

 هللا نوركذي ال سلحب نم نوموقي موق نم ام

 (ض) عومد هينيع نم جرخي نمؤم نم ام

 اهبسنحي ايندلا يف ةكوشب كاشي نمؤم نم ام
 لاصخلا هذه نم ةلصخ بلطي نمؤم نم ام

 هاسك الإ ةبيصمم هاخنأ يزعي نمؤم نم ام

 (ض) ىح هموي هلل يحضي مرح نم ام

 (ض) كلملا ناحبس) :لوقي:ضيرم نم ام

 ريرح هيلعو الإ ماني ىثنأ الو ركذ ملسم نم ام

 (ض) ناك الإ ًابوث ًاعلسم اسك ملسم نم ام

 ام امهيلإ نسحيف ناتنبا هل ملسم نم ام

 (ض) ةروس أرقيف هعجضم ذخأي ملسم نم ام

 راعتيف ًارهاط تيبب ملسم نم ام
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 ر ن لرسم

 ةعيبر نب رماعو رباح

 ةصقارف نب جاجح

 رباح

 سابع نبا

 سابع نبا

 سوا نب دادش

 لبج نب ذاعم



 بتك يلا ةراهطلا متيف رهطتي ملشسم نم ام
 موقي مث ءوضولا غبسيف اضوتي ملسم نم ام

 (لض) يف املسم أرما لذخي ملسم نم ام
 (ض) ًارفس ديري هتيب نم جرخي ملسم نم ام
 منإ اهيف سيل ةوعدب وعدي ملسم نم ام

 بتك الإ اهقوف انف ةكوش كاشي ملسم نم ام
 ٠ ناك الإ هدسحج نم ىذأ هبيصي ملسم نم ام

 (ض) كلملا فقو الإ ًاينذ لمعي ملسم نم ام

 ىلص الإ ةودغ ًاملسم دوعي ملسم نم ام

 ًاعرز عرزي وأ ًاسرغ سرغي ملنسم نم ام

 لكأ ام ناك الإ ًاسرغ سری ملسم نم ام
 تذحأ الإ ءالوه نم ةلصح لعفي ملنسم نم ام

 نيترم ًاضرق ًاملسم ضرقي ملسم نم ام
 , عضو رغ اشف فق علسم نعام
 قفنيف تائب ثالث هل نوکی ملسم نم ام

 لهأ ةعبرأ هل دهشيف تومي ملم نم ام

 (ض) ةثالث هيلع يلصيف تومي ملسم نم ام

 | اوغليي مل ةثالث هل تومي ملسم نم ام
 دلولا نم ثالث هل تومي ملسم نم ام

 ةليل وأ ةعمجلا موي تومي ملسم نم ام

 الإ ةلأسم يف هلل ههحو بصني ملسم نم ام

 (ض) ةقمر لوأ ةأرما ىلإ رظني ملسم نم ام

 (ض) ةأرها نساحم ىلإ رظني ملسم نم ام

 (ض) امهدحأ ذأف ايقتلا نيملسم نم ام

 (ض) نم رتس امهنيبو الإ نیمّلسم نم اه
 (ض) نم ةثالث امه قوتي نيِمّلسم نم ام
 ثنحلا اوغلبي مل ةثالث نامدقي نيملسم نم ام

 ناحفاصتيف نايقتلي نيملسم نم ام

 دلولا نم ةثالث امهنيب تومي نيملسم نم ام

 (ض) طارقأ ةعيرأ ام تومي نيملسم نم ام
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 رباح

 رذ وي ,

 دوعسم نبا

 ' هللا دبع. نب رباح

 كلام نب فوع

 عشنا

 ةريبه نب كلام

 ١ 00 نست

 ٠ يملسلا دبع نب ةبتع
 | ورمع نب

 ةريره وب

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ

 سن

 .دوعسم نب هللا دبع

 ' : ذاعم

 ' شيقأ نب ٹراحلا ,
 ٠٠ ءاربلا ١

 وبأو كلام'نب سنأ مأو رذ وبأ

 ةريره

 ةزرب وبأ



 ٠ (ض) دالوأ ةعبرأ امل تومي نيملسم نم ام
 مل دلولا نم ةثالث امه تومي نيملسم نم ام

 (ض) كلمو هني نع كلمو الإ لصم نم ام

 هللا رفك الإ ملسملا بيصت ةبيصم نم ام
 ءاج الإ هللا ليبس يف ملكي مولكم نم ام

 هلاشو هني نع ام یل الإ بلم نم ام

 نيملسملا نم ةمأ هيلع يلصي تيم نم ام

 سانلا نم ةمأ هيلع يلصي تيم نم ام

 لرقيف مهيكاب موقيف تومي تيم نم ام
 يلبق ةمأ يف هللا هثعب ين نم ام

 محرت نأ بحت اهر اهضبقي ةملسم سفن نم ام

 هرمأت ةناطب :ناتناطب هلو الإ لاو نم ام

 (ضو ةلولغم هللا يقل الإ ةثالث يلاو نم ام

 ًاديبع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ موي نم ام

 اهيتبنحي ناكو الإ هس تعلط موي نم ام

 (ض) ةقدص هيف هللو الإ ةليلو موي نم ام

 ناكلم الإ هيف دابعلا حبصي موي نم ام

 نينسلاب هللا مهالتبا الإ ةاكزلا موق عنم ام

 ؟نييلوألا نيترملا يف يبيت نأ كعنم ام

 انعم يجحت نأ كعنم ام

 انعم يحرخت نأ كعنم ام

 (ض) انعم عّمجَج نأ نالف اي ٌكعنم ام

 ضمضميف هءوضو برقي لجر مكنم ام
 هنيب سيل هللا هملكيس الإ دحأ نم مكنم ام

 غبسيف وأ غلبيف اضوتي دحأ نم مكنم ام

 مث ءوضولا نسحيف اضوتي دحأ نم مكنم ام

 (ض) الإ ةنجلا لخدي دحأ نم مكنم ام
 دلولا نم ةثالث مدقت ةأرما نم نكنم ام

 هللا لزنأ يح :لاق دحأ كلذ نم احب ام

 (ض) نم لضفأ لحن نم ًادلو دلاو لحن ام

 دبع ملظ الو ةقدص نم دبع لام صقن ام
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 بوم

 ىسوم وبأ

 دوعشم نبا

 ةريمع يبأ نبا
 يردخلا ديعس وبأ

 ءادردلا وبأ

 ةشئاع

 ءادردلا وبأ

 رذ وبأ

 ةريره وبأ
 ةديرب

 بدنج نب ةرعم

 سابع نيا

 لقعم مأ
 كلام نب سنأ

 ةسبع نب ورمع

 متاح نب يدع

 باطخلا نب رمع

 رماع نب ةبقع

 ةمامأ وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 سابع نبا

 نع هيبأ نع ىسوم نب بويأ :
 ةهدج

 يرامنألا ةشبك وبأ



 ًادبع هللا داز امو لام نم ةقدص تصقن ام

 عضو دلع دامو لام نم ةد تضقت:ام

 مهردع مهيلع طلس الإ دهعلا موق ضقن ام

 مهنيب لتقلا ناك الإ دهعلا موق ضقن ام

 (ض) ًافنآ لحرلا اذه ضرع نم امشلن ام
 (ض) ؟ليربج اي توصلا اذه ام
 (ض) ؟ةشئاع اي سَمّتلا اذه ام

 ؟ماعطلا بحاص اي اذه ام

 ؟نقاكز نيدؤتأ. ..؟ةشئاع اي اذه ام

 , ةشئاع اي هيدر. ..؟ةشئاع اي اذه ام

 ؟هللا دبع اي اذه ام

 (ض) ؟هذه ام

 هقئاوب هراح نمأي مل نم نمؤمم وه ام

 (ض) الإ موي نم ربقلا اذه ىلع ياي ام
 (ض) يف هسأر عفر اذإ مكدحأ نمؤي ام

 (ض) لبق هسأر عفر اذإ مكدحأ نمؤي ام
 ؟باطخلا نبا اي كيكبي ام

 (ض) ؟هللا دبع اي كيكبي ام

 دجي امك الإ لتقلا سم نم ديهشلا دجي ام

 (ض) ؟نكنسلجي ام
 هلسر الو هدعو هللا فلخي ام

 ملكتي ناک هلعل !؟ديهش هنأ كيردي ام

 هينعي ال اميف ملكتي ناك هلعل !؟كيردي ام

 ال ام لاق ًابعك لعل ؟بعك مأ اي كيردي ام

 هدلوو هنسفن يف ةنمؤملاو نمؤملاب ءالبلا لازي ام

 (ض) عادصلاو ةليلملا هب ملسملا ءرملا لازي ام

 (ض) موي لك لمعي نأ مكدحأ عيطتسي ام
 ًايهذ دحأ لثم يدنع نأ ينرسي ام

 مه الو بصو الو بصن نم نموملا بيصي ام

 الو بصو الو بصن نم نمؤملا بيصي ام
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 '؟ةريره وبأ

 سابع نبا

 ' سابع نبا

 باطخلا نب رمع

 دوعنسم نبأ

 ةريره وبأ

 ` سنأو يلع

 ' ١  ةشئاع

 ةريره وبأ

 سنأ

 ةرجع نب بعك

 .ةريره وبأ

 : ءادردلا وبأ

 نيصحلا نب :نارمع

 ارذ وبأ

 ةريره وبأو ديعس وبأ

 ةريره وبأو ديعس ربأ



 ؟كعم ةجح لدعي ام

 (ض) اهومتيأرل كلذ الولو ؛عقُر اهنم لبقي ام

 مكنع هرخّدُأ نلف ريخ نم يدنع نوكي ام
 ؟هب كيصوأ ام يعمست نأ كعنمب ام

 هب كرمأي ام لعفت نأ كعنمب ام

 هل برش امل مزمز ءام

 (ض) امث عسوأ اهاياوز نم ةيواز دلخلا ةدئام

 هيلع ىلصف امب دلو نمم ةئيدملاب لجر تام

 (ض) لعجف هباحصأ نم لجر تام

 (ض) ؟هنولبقتستو مكلبقتسي اذام
 رانلا يق ةمايقلا موي ةاكزلا عنام

 لحرک هلمعو هلهأو هلامو مدآ نبا لثم
0000 

 امهيلع نيلحر لثمك قفنملاو ليخبلا لثم

 يذلا تيبلاو هيف هللا ركذي يذلا تيبلا لثم

 نيميظعلا نيلبحلا لثم

 (ض) ينعي .نوؤّشدُت هنم لدرح ةبح لثم

 ةثالث هل لحر لثمك توملا لثمو لحرلا لثم
 (ض) نازيملا لثمك ةبوتكملا ةالصلا لثم

 راج رق لثمك سمخلا تاولصلا لثم
 اهيف عقاولاو هللا دودح ىلع مئاقلا لثم

 هدوجس ېت رقنيو هعوكر متی ال يذلا لثم
 هب ثدحي ال مث ملعلا ملعتي يذلا لثم

 ةبيغملا شارف ىلع سلجي يذلا لثم

 (ض) هتالص يف هبلص ميقي ال يذلا لثم

 (ض) لثم هتوم دنع قدصتي يذلا لثم

 لثم هبر ركذي ال يذلاو هبر ركذي يذلا لثم

 ءيقي بلكلا لثمك بهو ام درتسي يذلا لشم

 (ض) لثمك هتوم دنع قتعي يذلا لثم
 جارسلا لثمك ...ريخلا سانلا ملعي يذلا لثم

 ةليتفلا لثم. . .ريخلا سانلا ملعي يذلا لثم

 بلكلا لثمك هتبه يف درعي يذلا لثم
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 سابع نبا

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 سنأ

 سنأ

 رباحو سابع نبا

 يلع

 ورمع نب هللا دبع

 يدعاسلا دعس نب لهس

 كلأم نب سنأ

 سنأ

 ةريره ربأ

 رمع نبأ

 ةريره ربأ

 يرعشألا ىسوم ربأ

 ةريره وبأ

 ديعس وبأ

 ريشب نب نامعنلا

 سابع نبا

 اک
 ريشب نب نامعنلا.

 يرعشألا هللا دبع وبأ

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 يلع

 ءادردلا وبأ

 ىسوم وبأ

 وزمع نب هللا دبع

 ءادردلا وبأ

 هللادبع نب بدنج

 ةزرب وبأ

 سابع نبا



 ريعب لثمك قحلا زيغ ىلع همرق نيعي يذلا لثم

 (ض) هللا ةيشحخ نم رعشقا اذإ نموملا لثم
 حيرلا اهثيفت عرزلا نم ةماخلا لثمك نموملا لثم

 هئيفت حايرلا لازت ال «حرزلا لثمك نمؤملا لثم
 ةحرتألا لثم نآرقلا أرقي يذلا نموملا لثم

 (ض) سرفلا لثمك نامبإلا لثمو نمؤملا لثم

 نيلجر.لثمك ليخبلاو قدصتملا لثم
 مئاقلا مئاصلا لئمك هللا ليبس يف دهاجملا لئم

 هرامن مئاصلا لثمك هللا ليبس يف دهاجملا لثم

 تناقلا لكمك هللا ليبس يف دهاجملا لثم

 دهاج نم. ملعأ هللاو هللا ليبس يف دهاحمل ثم

 ةتدصلاب ففكتملاك ليخلا ىلع قفنملا لثم

 رفن ةعبرأ لثمك ةمألا هذه لثم

 تءاضأ املف ًاران دقوتسا لحر لئثمك يلثم
 لعحف ًارات دقوأ لحجر لثمك مكلثمو يلثم

 (ض) ةنحللا ضاير ملعلا سلا
 ”ناطيشلا سلحب

 نئو دباعك هللا يقل تام نإ رمنلا نمدم

 ؟مهارد ةثالثب اهعيبت :تلقف «ةاشب يبارعأ رم

 هقيقر ضعب نعلي وهو ركب ياب رم

 مهللا :لوقي وهو ينلصي وهو شايع يبأب رم

 اوقبا :لاقف هنطبب هرهظ قصل دق ريعبب رم

 تبحو :لاقف ًاريخ اهيلع يأ ةزانجب رم

 '  لاقف ةتيم ةلخس اهيف موق ةنمدب رم

 هلجري هزمغف هنطب ىلع عجطضم لحرب ره

 (ض) بحاص اي :لاقف ًاماعط عيبي لحرب رم
 :لاقف اهلهأ اهاقلأ دق ةتيم ةاشب رم

 هيف هدي لحدأف «هنسح دقو ماعطب رم

 لاقق راصنألا نم لجر باب ىلع ةبقب رم

 تربك دق :تلقف «موی تاذ يب رم

 يمأو انأ يل ًاطئاح نيطأ انأو يب رم

 يدي تعضو دقو سلاح انأو يب رم
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 ةوعس نبأ دبع

 بلطملا دبع نب سابعلا

 : .كلإم نب بعك

 : . ةريره وبأ

 هوخانُب سنأو ىسوم وبأ

 : يردقل ديتا بأ
  iةريره وبأ ,

 ,ةريره وبأ

 ! ٠ ريشب نب نامعتلا

 ٠ ةريره ربأ

 ' ةريره وبأ

 3 ةريره وبأ

 يرامنألا ةشبك وبأ

 , ةريزه وبأ

 رباح

 . سابع نبا

 رباجو هو ؛باحصأ نم لحر

 ' . سابع نبأ

 ةشئاع

 2 ٠ كلام نب سنأ

 , ١ ةيلظنحلا نبا لهس
 1 سا

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 : ةزرغ يبأ نب سيق

 ش سابع نيا

 رمع نبأ

 سنا

 , ءناه مأ

 ورمع ني هللا دبع

 ؛ ' ديوس ىب ديرشلا



 (ض) يضكر ف يطب ىلع عجطضم انأو يب رم

 (ض) ةحبصتم ةعجطضم انأو يب رم

 هارخنم روفي ههجو يوك دق هب رام رم

 قيرطلا رهظ ىلع ةرجش نصغب لحجر رم

 هيف بعشب هباحصأ نم لحجر رم

 (ض) :لاقف رکذی وهو هيلع نالجر رم
 هلجر عضاو لجر ىلع رم

 اومرا :لاقف نولضتني موق ىلع رم

 نحنف ىهو انل ًاصخخ ملاعن نحنو انيلع رم

 هطاشنو هدلج نم هباحصأ ىأرف لحجر هيلع رم

 (ض) عيقب وحن رخلا ديدش موي يف رم

 ملعلا بلاط نإ «ملعلا بلاطب ابحرم

 (ض) بيغم لحرب يب يرسأ ةليل تررم

 مههافش ضرقت موق ىلع يب يرسأ ةليل تررم

 اريح اهيلع اونثأف ةزانجب هيلع اورم
 ةمايقلا موي ههحو يف نيش غلا ةلأسم

 رومعملا تيبلاو اذه يدجسم

 اياطخلا طحي اميلا نكر لاو رجحلا حسم

 اياطخلا طحي امهحسم

 ينني الو عقي ال عقبألا بارغلل رهش ةريسم

 ءيلم ىلع مكدحأ عبتأ اذإو «ملظ ينغلا لطم
 ينأرقأف افنآ ليربج يناتأ !سانلا رشاعم

 لك ربد نهلعاف وأ نهلئاق بيخي ال تابقعم

 ءيش لك هل رفغتسي ريخلا ملعم

 (ض) هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ةنحلا حيتافم

 (ض) ةالصلا ةنحلا حاتفم

 لضفأ هللا ليبس يف فصلا يف لحرلا ماقم
 مايأ ةثالث ةريسم رانلا يف رفاكلا دعقم

 (ض) ةنحلا لامعأ نم :قالخألا مراكم

 كيتآ ىح حربت ال كناكم

 (ض) دازي نأ بجأ نم :ةاروتلا يف بوتكم

 (ض) سلح نم دمحم ناسل ىلع نوعلم
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 رذ وبأ

 لک دمحم تنب ةمطاف

 ا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريخخس

 سابع نبا

 عوكألا نب ةملس

 ورمع نب هللا دبع

 ةرجع نب بعك
 ةمامأ وبأ

 لاسع نب ناوفص

 قراحملا وبأ

 كلام نب سنأ

 ةريره ربأ

 نيصح نب نارمع

 رباح

 رمع نبأ

 رمع نبا

 دبع نب ةبتع

 ةريره وبأ

 سنا

 ةرحع نب بعك

 ةشئاع

 لبج نب ذاعم
 هللا دبع نب رباح

 نيصح نب نارمع



 ' اهربد يف ةأرما ىتأ نم نوعلم

 لكس نم نوعلمو هللا هجوب لأس نم نوعلم
 طول موق لمع لمع نم نوعلم
 (ض) يبسلا يف ينعي قرف نم نوعلم

 (ض) مدآ نباب ىتؤيف نازيملاب لكوم كلم
 ريغ نم لاملا اذه نم اعيش هللا هاتآ نم

 هتاكز دؤي ملف الام هللا هاتآ نم

 (ض)أ هيلعو هللا هاذآ ةنيدملا لهأ ىذآ نم
 (ض) يناذآ نمو ياذآ دقف هراج ىذآ نم

 مهقرط يف نيملسملا ىذآ نم

 (ض) ءءاعفش هيف لأسو ءاضقلا ىغتبا نم
 نهيلع ربصف ثانبلا نم ءيشب يلتبا نم

 نونا ناف يب تافل له نم: نافيا نش

 همتك نمو «هرکش دقف ؛هركذف يلبأ نم
 هعم ناكوأ ًاباستحاؤ ًاناعإ ملسم ةزانح عبتا نم

 تاؤلصلاف هللا هرمأ امك ءوضولا متأ نم

 هعم اهولتقاو هولتقاف ةميه ىتأ نم

 (لض) طاربق هلف اهلهأ يف ةزانج ىتأ نم
 اهربد يف ةأرما وأ ًاضئاح ىتأ نم
 لوقي امب هقدصن ًانهاك وأ ًافارع ىتأ نم

 لوقي امب نموي انهاك وأ اذارع یتا نم

 هقدصن ءيش نع هلأسف ًافارع ىتأ نم

 يلصي موقي نأ يوني وهو هشارف ىتأ نم

 (ض) تبجح ءيش نع هلأسف ًانهاك یتا نم
 لزنأ اب رفك دقف لاق امب هقدصف ًانهاك یتا نم

 (ض) ءىرب دقف لوقي ام. هقدصن ًانهاك یتا نم
 رفك دقف نهزاحعأ يف. ءاسنلا ىتأ نم

 مل نمو «هب ءؤاكيلف فورعم هيلإ تأ نم

 هللا ىلع مهبستحاف هبلص نم ةثالث لكثأ نم

 ةنحللا هل تبحو اريح هيلع مقينثأ نم

 نم رثكيلف هتفيحص هرست نأ بحأ نم

 هقزر يف هل طسبي نأ بحأ نم
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 ةريره وبأ

 , ١ نافع نب نامثع

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 دوعسم نبأ

 أ٠ كي هجاوزأ ضعب :
 ,ءادردلا وبأ

 : . عقسالا نب هلثاو

 |٠1 هللا دبع نب رياح

 كلام نب سنأ



 ًامايق لاحرلا هل لثمتي نأ بحأ نم

 ران نم ةقلح هبيبح قلحي نأ بحأ نم

 لصيلف هربق يف هابأ لصي نأ بحأ نم
 (ض) هتيب ريخ هللا رثكي نأ بحأ نم

 هترخآ بحأ نمو «هترخآب رضأ هايند بحأ نم

 (ض) كبحأ نإ :لاقف هلل ًالجر بحأ نم
 هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم

 هلل ىطعأو هلل ضغبأو هلل بحا

 اناهإ هللا يبس يف ًاسرف سبح

 ءافش هل ناك رهشلا نم ةرشع عبسل مجتح

 ىدحإو ةرشع عستو ةرشع عبسل مجتح

 (ض) تبسلا موي وأ ءاعبرألا موي محتحا نم

 ةنحللا لحد «هبلص نم ةثالث بستحا نم

 (ض) امي يلاغي نأ ديري ةركح ركتحا نم

 (ض) ءىرب دقف ةليل نيعبرأ ًاماعط ركتحا نم

 (ض) مهماعط نيملسملا ىلع ركتحا نم

 ءىطاخخ وهف .رکتحا نم

 (ض) امي ياغي نأ ديري ركتحا نم
 در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم

e ا 

 (ض) سانلا هاري ثيح ةالصلا نسحأ نم

 ىضم ام هل رفغ «يقب اميف نسحأ نم

 ةبقر قتعك ناك ًاعوبسأ ىصحأ نم
 (ض) هل تبجو سمخلا يلايللا ايحأ نم

 (ض) مل ىحضألا ةليلو رطفلا ةليل ايحآ نم
 ض) موي هللا هفاحأ ةنيدملا لهأ فاحأ نم

 هللا هفاخأ ةنيدملا لهأ فاحأ نم

 ينج نيب ام فاخأ دقف ةنيدملا لهأ فاحأ نم

 (ض) نأ هللا .ىلع ًاقح ناك ًانمؤم فاحأ نم

 لمخي نأ فلك اهقح ريغي اضرأ عا نم

 ةنع هللا ىدأ اهءادأ ديرب سانلا لاومأ ذخأ نم

 (ض) «هلح ريغب ضرألا نم ائيش ذحأ نم
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 ةيواعم

 ةريره وبأ
 ةدرب وبأ

 كلام نب سنأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ورمع نب هللا دبع
 نب ةدابعو سنأو ةشئاع

 ًارصتخم تماصلا

 ةمامأ وب

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 ةريره وب



 دي! فسخ...ًارش ضرألا نم ذحأ نم

 هقوُط...ًاوش ضرألا نم طخأ نم
 (ض) ءاج ًاريش نيملسملا قيرط نم ذحأ نم
 (ضو هل هللا ىب دجسملا نم ىذأ جرخأ نم

 مهيذؤي اعيش نيملسملا قيرط نم جرخأ نم

 (ض) ترهظ ًاموي نيعبرأ لل صلخأ نم
 هرش هنع بهذ دقف هلام ةاكز ىدأ نم

 (ض) هيدؤي نأ يوني وهو ًانيد اڏا نم
 (ض) نوملسملا نم تيب لهأ ىلع لخدأ نم
 (ض هماصق ةكعب ناضمر رهش كردأ نم

 لم اهرب ملف امهدحأ وأ هيدلاو كردأ نم
 مل مث امهدحأ وأ ريكلا دنع هيدلاو كردأ نم

 جرح مث دجسملا يف ناذألا هكردأ نم

 هيلاوم ريغ ىلإ ىمتنا وأ هيبأ ربغ ىلإ ىعدا نم

 هيلاوم ريغ ىلوت وأ هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم

 ةنحجلا ةحئار حري مل هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم

 هيبأ ريغ هنأ ملعي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم
 هللاب رفك فرعي ال ابسن ىعدا نم

 ةنلبا هل تبجو «ةنس ةرشع ينا نذأ نم

 '(ض) هللا بتك نينس عبس ًايستحم نأ نم
 بستحاو ربصف هرصب هللا بهذأ نم

 ضرأ بستحاو زبصف هيتبيبح ٌتيهذأ نم

 (ض) نار باحتست نأ دارأ نم

 (ض) ًارهطم ًارهاط هللا ىقلي نأ دارأ نم

 (ض) ىلع مانف هشارف ىلع ماني نأ دارأ نم

 (ض) داع سانلا اضرو هللا طخخس دارأ نم

 هيأ ضرع يف ءرملا ةلاطتسا ابرلا ىبرأ نم

 (ض) يف ماقأو هللا ليبس يف ةقفن لسرأ نم

 هللا هافك سانلا طخسب هللا ىضرأ نم
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 رم نبا

 ا ةريره وبأ

 يملسلا ثراحلا نب مكحلا

 يردخلا ديعس وبأ

 ءادردلا وبأ

 رمع نبا

 ةريره ربأ

 : رمع نبا

 , كلام نب سنأ

 كلام نب سنا

 ةشئاع

 0 . ةريره وبأ

 ةزيره وبأو ءادردلا وبأو يلع

 , نباو رجع نباو ةمامأ وبأو

 نب نارمعو رياجو: ورمع

 ةشئاع



 (ض) هبر هب طخس امب.اناطلس ىضرأ نم

 ديهش رهف لتقف لئاقف قح ريغب هلام ديرأ نم

 (ض) ديدشلا دربلا يف ءوضولا غبسأ نم

 ءالي هتالص يف هرازإ لبسأ نم

 (ض) هللا ريج ةبيصملا دنع عجرتسا نم
 نمف تميلف ةنيدملاب تومي نأ عاطتسا نم

 ةندلا نيبو هنيب لوحي ال نأ مكنم عاطتسا نم

 ةنيدملاب الإ تومي ال نأ مكنم عاطتسا نم

 راتلا نم رتتسي نأ مكنم عاطتسا نم

 لعفيلف ةنيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا نم
 تميلف ةنيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا نم

 هللاب لاس نمو «هوذیعأق هللاب ذاعتسا نْم

 هللاب مكلأس نمو «هوذيعأف هللاب ذاعتسا نم

 (ض) مهيفو ةباصع نم ًالجر لمعتسا نم

 ًاقزر هانقزرف لمع ىلع هانلمعتسا نم

 ًاطيخم انمتكف لمع ىلع مكنم هانلمعتسا نم
 (ض) همتحو ريخب هرامن لوأ حتفتسا نم

 (ض) هللا باتك نم ةيآ ىلإ عمتسا نم
 هلهأ ظقبأو ليللا نم ظقيتسا نم

 (ض) طحخس ساتلا اضر يف هللا طخخسأ نم

 (ض) تيهتشا ام لك لكأت نأ فارسإلا نم
 ةكئالملا نإف ةديدحب هيأ ىلإ راشأ نم

 (ض) هيفو ؛مهارد ةرشعب ًابوث ىرتشا نم
 (ض) ةقرس اأ ملعي وهو ةقرس ىرتشا نم

 (ض) خأ هاكتشا وأ ًائيش مکنم ىكتشا نم
 (ض) اهنم طاتلا ايندلا بح برشا نم

 (ض) حبصأ ايندلا ىلع ًانيزح حبصأ نم

 يف لااعم هبرس ف ًانمآ مكنم حيصأ نم
 ؟ًامئاص مويلا مكنم حبصأ نم

 (ض) هللا نم سيلف ايندلا همهو .حبصأ نم
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 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 نصح نب هللا ديبع

 ةريره وبأ

 رذ وبأ



 (ض) نإف «هوزاجف افورعم مكيلإ عنطصا نم
 (ض) هرمأ هللا حلصأ سانلا نيب حلصأ نم

 (ضو هسفن يق وأ هلاك, ةبيصم, بيصأ نم

 , (ض) ثدحأف هتبيصم ركذف ةبيصع بيصأ نم
 : هيف للا ركذب م ًاعحضم عجطضا نم
 (ضإل نم هاقسو هعبشي يح هاخخأ معطأ نم
 (ض) ءاملا نم هعبشي يح ًانمؤم معطأ نم
 ؟انيكسم مويلا منم معطأ نم

 اووقفف مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم
 لخ دقن مهفذإ ريغب موق تيب يف علطا نم
 (ض) ةمايقلا موي هللا هلظأ زاغ سأر لظأ نم
 (ض) دقف ًاقح هب ضح ديل لطابب ناعأ نم

 (ض) هل هللا تبث هتجاح يف ًادبع ناعأ نم
 ٍبْضْعِب ءاب دقف ملظب ةموصمخ ىلع ناعأ نم
 قح ريغب ةموصخا ىلع ناعأ نم

 (ض) رطشب ملسم ءىرما مد ىلع ناعأ نم
 (ضا :ةملك رطشب نمؤم للتق ىلع ناعأ نم
 : (ض) وأ هللا ليبس ف ًادهاجج ناعأ نم

 (ض) هرذع لبقي ملف هيأ ىلإ رذتعا نم
 (نض) لبقي ملق ملسملا هيخأ ىلإ رذتعا نم
 اهنم وضع لكب هللا قتعأ ةبقر قتعأ نم

 هئاضعأ نم وضع لكب هللا كف ةبقر قتعأ نم
 رانلا نم هكاكف يهف ةنمؤم ةبقر قتعأ نم

 وضع لكب هللا قتعأ ةملسم ةبقر قتعأ نم
 رأنلا نم هؤادف يهف ةملسم ةبقر قتعأ نم
 (ض) ناك ناضمر يف ًارشع فكتعا نم

 (ض) رصف يلتباو ركشف يطعأ نم
 : هلل بحأو هلل عنمو هلل ىطعأ نم
 , يطعأ دقف قفرلا نم هظح يطعأ نم
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 رمع نبا

 كلام نب سنأ

 0 هباجصأ نم لحجر

 ا: سابع نبا
 اهيبأ نبع نيسحلا تنب ةمطاف

 ِ ةريره وبأ
 ' ورمع نب هللا دبع
 لبج نب ذاعم

 ةريره وبأ |

 ٠ ةريره وبأ

 :٠ ةريرهوبأ

 باطخلا نب رمع

 ۰ سابع نبا

 رمع نبا

 رمع نبأ

 رمع نبا

 رمع نبا

 .. .ةريره وبأ
 فينح نب لهس

 يلع. نب نيسج

 | ةربخس

 سنأ نب ذاعم

 , ءادردلا وبأ



 دجي مل نإف هب زجيلف دجوف ءاطع يطعأ نم
 مرح هللا ليبس يف هامدق تربغا نم

 همرح هللا ليبس يف هامدق تربغا نم

 امهف هللا ليبس يف هامدق تربغا نم

 (ض) نم سبل مث ةعمجلا موي لستغا نم
 مث ةبانجلا لسغ ةعمجلا موي لستغا نم

 (ض) هنع ترفك ةعمحلا موي لستغا نم

 ىلإ ةراهط يف ناك ةعمجلا موي لستغا نم

 ىلإ ًارهاط لزي مل ةعمحبا موي لستغا نم
 هتأرما بيط نم سمو ةعمجلا موي لستغا نم

 نإ بيط نم سمو ةعمجلا موي لستغا نم

 (ض) هترصن عاطتساف هوعخأ هدنع بيتغا نم

 (ض) ملف ملسملا هوخأ هدنع بيتغا نم

 (ض) هلهأ ىلع ةفاخم هراج نود هباب قلغأ نم

 مدآ قلح هيف ةعمجلا 7 مكمايأ لضفأ نم

 (ض) ةصخخر ريغ نم ناضمر نم ًاموي رطفأ نخ

 (ض) رذع ريغ نم ناضمر نم اموي رطقأ نم

 ةمايقلا موي هترثع هللا هلاقأ ًاعيب هاحخأ لاقأ نم

 موي هترثع هللا هلاقأ هتعيب ًاملسم لاقأ نم

 موي هترثع هللا هلاقأ هترثع ًاملسم لاقأ نم

 (ض) موي هسفن هللا هلاقأ ًامدان لاقأ نم

 (ض) جحو ؛ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأ نم
 (ض) ماصو ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأ نم

 ةبعش سبتقا موحنلا نم ًاملع سبتقا نم
 دقف هنيميب ملسم ءىرما قح عطتقا نم

 ةرجاف نيميب هيخأ لام عطتقا نم

 ةيذاك نيميب ملسم ءىرما لام عطتقا نم

 هللا مرح هنيميب ملسم ءیرما لام عطتقا نم

 ةيشام وأ ذيص بلك الإ ًابلك ئيتقا نم
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 رباح

 ءادردلا وبأ

 رباحو سبع وبأ

 نب نمحرلا دبعو سبع وبأ
 ربج

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 نب نارمعو ركب يبأ قيتع

 ةمامأ وبأو نيصملا

 ةداتق وبأ

 ةداتق وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأو

 يراصنألا بوي وبأ

 يئراحلا ةباعث نب سايإ

 ءاصربلا نب ثراحلا

 ةت نب للا دبع

 كيتع نب رباح

 رمع نبا



 ةيشام الو ديص بلكب سيل ًابلک ىتقا نم
 . ةيراض وأ ةيشام بلكب سيئ ًابلك ىتقإ نم
 نيدلاولا قوقعو ءللاب كارشإلا رئابكلا ربكأ نم

 هر هب لوف منم نم الام بستكا نم

 لوتعيلف وأ انلرتعيلف ًاموث رأ ًالصب لكأ نم
 نيرقي الف ثاركلاو موثلاو لصبلا لكأ نم

 يذلا هلل دمحلا :لاق مث ًاماعط لكأ نم

 معطأ يذلا دمحلا :لاقف ًاماعط لكأ نم

 (ض) نمأؤ ةنس يف لمعو ًابيط لكأ نم

 (ض) :لاقف ىورف برشو عبشف لکا نم

 (نض) بر ايندلا يف هيجأ محل لكأ نم
 (ض) موثلا :تاورضخملا هذه نم لكأ نم
 انيذؤي.الف «موثلا :ةرجشلا هذه نم لكأ نم

 نيرقُ الف ةئيبخلا ةرجشلا هذه نم لكأ نم
 انبرقي الف ةثيبخلا ةرحشلا هذه نم لكأ نم

 ةحجاسلف نيرقي الف ةرحشلا هذه نم لأ نم

 ٠ انبرقي الف ةرجشلا هذه نم لكأ نم
 (موفلا ينعي) ةرحشلا هذه نم لكأ نم '

 هللا يضر سانلا طخسب هللا اضر سمتلا نم

 هللا هافك سانلا طخخسب هللا اضر سمتلا نم

 (ضر هللا ةفلأ دجسملا فلأ نم

 ةالصلا متأو تقولا باصأف سانلا مأ نم

 ماعلا مملو مامتلا هلف متأ نإف ًاموق مأ نم

 (ض) أن ماض هنأ ملعيلو هللا قتيلف ًاموق مأ نم
 هل تبتك نيملسملا قيرط نم ىذأ طامأ نم

 (ض) ىسمأ هدي لمع نم ًالاك ىسمأ نم
 لك هلمع نم صقني هنإف ًابلك كسمأ نم
 (ض) تلص ضار هنع وهو هكرغ فرصنا نم
 (ض) هللا هرظنأ هترسيم ىلإ ًارسعم رظنأ نم
 للا ةلظأ هلع قدصت وأ ا رظنأ نم

 هلظ ف هللا هلظأ هل عضو وأ ًارسغم رظنأ نم
 موي هللا هلظأ هل عضو وأ ًارسغم رظنأ نم
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 ٠ ةريره وبأ

 , رمع نبا
 :١" سين نب هللا دبع

 ةرميخم نب مساقلا

 8 را

 رباج

 سنأ نب ذاعم

 '. 20 سنأ نب ذاعم

 ٠ يردخلا ديعس وبأ

 ةدرب وبأ

 ٠ , ةريره وبأ

 رباح

 ةريره وبأ

 رباح

 .ديعس وبأو ةبلعت وبا

 , رمع نبا



 (ض) هللا هاقو هل عضو رأ ًارسعم رظنأ نم

 نأ لبق ةقدص موي لك هلف ًارسعم رظنأ نم

 هلثم موي لك هلف ًارسعم رظنأ نم

 (ض) اهءاقب دارأف ةمعن هيلع هللا معنأ نم

 ةبارق يناوذ وأ نيتحأ وأ نيتتب ىلع قفنأ نم

 يهف ا فعتسي ةقفن هسفن ىلع قفنأ نم

 هل تبتك هللا ليبس يف ةقفن قفنأ نم

 (ض) ةنؤم لك هللا هافك هللا ىلإ عطقنا نم

 هداوج رقعو همد قيرهأ نم

 (ض) دحسملا نم ةرمع وأ جحب لهأ نم

 (ض) دحسملا نم ةرمعلاو جحلاب لهأ نم

 (ض) رفغ سدقملا تيب نم ةرمعب لهأ نم
 (ض) ناك سدقملا تيب نم ةرمعب لهأ نم

 (ض) ةرمعب ىصقألا دحسملا نم لهأ نم

 (ض) هللا ركذي ًارهاط هشارف ىلإ ىوأ نم

 (ض) ءاروشاع موي هلهأو هلايع ىلع عسوأ نم

 هقفني ملو ةضف وأ بهذ ىلع ىكوأ نم

 فورعم هيلإ يدسأ وأ ًافورعم يلوأ نم

 ءانثلا الإ ءازج هل دجي ملف ًافورعم يلوأ نم

 هركذ نمف «هركذيلف ًافورعم يلوأ نم

 ؟نبللا اذه نيأ نم

 كلم هراعش يف تاب ًارهاط تاب نم

 راجح هل سيل تيب رهظ ىلع تاب نم

 عقدي ام هل سيلو رادج رهظ ىلع تاب نم

 سيل تيب قوف وأ راحإ قوف تاب نم

 (ض) ماعطلا نم ةفح يف ةليل تاب نم
 (ض) هباصأف رمغ حير هدي ڼو تاب نم

 ءيش هباصأف رمغ حير هدي ييو تاب نم

 ىل ةيحضأ الق هتيحضأ دلج عاب نم ٠

 (ض) ريزانخلا صقشيلف رمخلا عاب نم
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 . (ض) تقم يف لزب ل هنيبي.مل ابيع عاب نم
 ىتآ نمو لفغ ديصلا عبت نمو افنج ادب نما

 (ض) ف هللا داز ؛هل ىبوط هيدلاو رب نم

 (ض) تءاحج .اهراوي ملو ةلبق یف قصب نم

 ٠ هبست هب عرسي مل هلمع هب أطب نم

 ةنجلا يف ةحرد هل وهف مهسب غلب نم
 ةحرد هل وهف هللا يبس يف مهسب غلب نم

 , ةحرد هل هللا عفر مهسب ودعلا غلب نم

 ةلأسم ريغ نم فورعم هيأ نع هغلب نم

 (ض) ءادتعا الو ملظ ريغ يف اناينب نب نم

 . (ض) لام نم هيف هللا دبعي ًاتيب نب نم
 (ض) هلمحي نأ فلك هيفكي ام قوف یب نم
 .. نجلا يف اعيب هل هللا ىب ًادجسم هلل ئب نم

 (ض) ابك وأ ناك ًاريغص ًادحسم هلل یب نم
 للا قب اف ضحفك ادخن كل قا نم

 : هل هللا ب هيف ركذي ًادحسُم هلل نب نم

 (ش) هللا نب هيف ىلصي ًادجسم هلل نب نم
 ةعمس الو ءایر هب ديري ال ًادجسم نيب نم

 هللا نب هللا هجو هب يغتيي ًادجسم یب نم

 اهرغم نم سمشلا علطت نأ لبق بات نم
 "طارق هل نإف اهبلع يلصي نح ةزانح عبت نم

 . ؟ةزانج مويلا مكنم عيت نم

 (ض) زرابو نوحي ام. سانلا ىلإ ببحت نم

 (ض) زرابو هنوبحي امه سانلا ىلإ ببحت نم

 نيب دقعي نأ فلك هرب مل ملحب ملحت نم
 (ض) ةعمحلا موي سالا باقر ىطخت نم

 ران يف وهف هسفن لتقف لبج نم ىدرت نم

 ةمايقلا موي هل لثم ارك هدعب كرت نم
 اه ًانوامت غمج ثالث كرت نم

 نم بنتك رذع ريغ نم تاعمج ثالث كرت نم

 (ض) يذوب نأ ةفاخع لوألا فصلا كرت نم
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 ىسوم 'وبأو عقسألا نب ةلثاو

 ' سابع نباو ةريره ربأ

 1 ا سنأ نب ذاعم

 ةفيذح

 ةريره وبأ

 ةسبع نب ورمع

 يملسلا حيحبت وبأ

 ةرم نب بعك

 :يهجلا يدع نب دلاخ

 سنا نب ذاعم

 ةريره وبأ

 : دوعشم نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 نأ

 رذ وبأ

 باطخلا نب رمع

 عقسألا نب ةلئاو

 ةشئاع

 نافع نب امتع
 ةريره وبأ

 ا رمع نبا

 .٠ ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 كلام نب ةمصع

 سابع نبا

 سنا نب ذاعم

 ةريره وبأ
 ٠ نابوث

 ١ يرمضلا دعجلا وبأ

 ةماسأ

 ` سابع نبا ,



 هلمع طيح دقف رصعلا ةالص كرت نم

 هلمع طبح دقف ًادمعتم رصعلا ةالص كرت نم

 (ض) هيلع وهو هللا يقل ةالصلا كرت نم
 (ضو هللا طبحأ ًادمعتم الص كرت نم

 (ض) رفك دقف ًادمعتم ةالصلا كرت نم

 (ض) مث هؤافو هسفن ټو نيدب نيادت نم

 (ض) هيضقي نأ ديري وهو نيدب نددت نم

 هيلع ردقي رهو «لامج بوث سبل كرت نم
 ذبن دقف تايلاوتم عمج ثالث ةعمجل كرت نم

 ةرورض ريغ نم تارم ثالث ةعمحلا كرت نم

 هللا عبط ةرورض ريغ نم ًاثالث ةعمحلا كرت نم
 قفانم وهف رذع ريغ نم ًاثالث ةعمجلا كرت نم

 اتم سيلف نهملظ ةفاخع تايحلا كرت نم

 هنيقسأل هيلع ردقي وهو رمخلا كرت نم
 امنأكف ةدحاو ةرم ًاركس ةالصلا كرت نم

 هيلع ردقي وهو هلل ًاعضاوت سايللا كرت نم
 يف تيب هل يب لطبم وهو ءارملا كرت نم
 ال نأ يوني وهو قادص ىلع ةأرما ج وزت نم

 (ضو) هللا هدزي مل ؛اهزعل ةأرما جوزت نم
 (ض) اهديري ال وهو ةرحآلا لمعب نيزت نم
 (ض) هل ةرافك ناك هنود وأ مدب قدصت نم

 بيط بسك نم ةر لدعب قدصت نم

 ءابق دجسم ىتأ مث هتيب يف رهطت نم
 هللا الإ هلإ ال :لاقف ليللا نم راعت نم

 هتيشم ف لامعا وأ هسفن يف مظعت نم

 7 هيلإ لکو اعيش قلعت نم
 (ض) سانلا ملعيل ملعلا نم ًاباب. ملعت نم
 (ض) ناصع دقف هكرن مث يمرلا ملعت نم

 اهدحح ةمعن يهف هيسن مث يمرلا ملعت نم

 (ضو) هب يسيل مالكلا فرص ملعت نم

 ءاملعلا هب يهابيل ملعلا ملعت نم
 (ض) ريغ هب دارأ وأ هللا ريغل الع ملعت نم
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 هديرب

 ءادردلا وبأ

 سابع نبا

 باطخلا نب رمع

 كلام نب سنأ

 ةمامأ وبأ

 ًاغالب ةيواعم ىلوم مساقلا

 و هباحصأ نم لحر

 سابع نبا
 ةداتق وبأ

 رباح

 يرمضلا دعجلا وبأ

 سابع نب



 هلل هجو هب ىفتيب ام ًاملع ملعت نم

 ةلفتو ةمايقلا موي ءاحن ةلبقلا هاحت لفت نم

 (ض) هيلإ هللا برقت ًاريش هللا ىلإ برقت نم
 ايش سانلا لاشي ال نأ يل لفكت نم
 (ض) بطخي مامإلاو ةعمدلا موي ملكت نم

 (ض) ديلاب ذحألا ةيحتلا مات نم

 (ض) يمأ داسف دنع ينسب كسمت نم

 (ض) يلع ذرب مل ليقي ملف هيلإ لّصْنُت نم
 (ض) هللا هعفر ملسملا هيخأل عضاوت:نم

 (ض) ةحرد هللا هعفري ةحرد هلل عضاوت نم

 (ض) شعتنا لاقو هللا هعفر هلل عضاوت نم

 , (ض) ىلصق دخسملا ىتأ مث اضوت نم
 (ض) رشع هل بتك رهط ىلع اضوت نم
 ةعمجلا ئتأ مث ءوضولا نسحأف أضوت نم

 ًادماع جرخ مث ءوضولا نسحأف اضوت نم

 (ض) لحد مث ءوضولا نسحأف اضوت نم

 (ض) ىلص مث ءوضولا نسحأف اضوت نم
 ىلص مث ءوضولا نسحأف اضوت نم
 ىلصف ماق مث ءوضولا نسحأف اضوت نم

 هاياطحن تجرح ءوضولا نسحأف اضوت نم
 (ض) هاعخأ داعو ءوضولا نسحأف أضوت نم

 (ض) نكر لا ىتأ مث ءوضولا غبسأف أضوت نم
 حوف حار مث هءوضو نسحأق اضوت نم

 (ض) ىلإ دمع مث ءوضولا غبسأف اضوت نم
 ةالص ىلإ ىشم مث ءوضولا غبسأف اضوت نم

 (ض) هيدي لسغ ؛ءوضولا غبسأف اضوت نم
 (ض) هيدي لسغف ءوضولا غبسأف اضوت نم

 ا(ض) ضمضم مث هيدي لسغف أضوت نم
 ىنأ مث ءوضولا نسحأف هتيب يف اضوت نم
 رفغ زمأ امك ىلصو «رمأ امك اضوت نم

 ىشم مث ءوضولا غبسأق ةالصلل اضوت نم

 دجسملا ىتأ مث اذه يئوضو لثم أضوت نم
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 ةريره ربآ
 ةفيذح

 يرافغلا رذ وبأ

 نابوث

 سابع نبا

 دوعسم نبا

 ؛ ةريره وبأو سابع نبا

 هللا دبع نب رباج

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وب

 باطخلا نب رمع

 : ٠ ةمامأ وب

 رمع نب

 ةريره وبأ

 ةريره وب

 فينخ نب لهس

 : ءادردلا وبأ

 ٠ يئهجلا دلاح نب ديز

 : ءادردلا وبأ

 أ نافع نب نامثع

 سنأ

 ورمع نب هللا دبع'

 ٠ ةريره وبأ

 ةرجع نب بعك
 0 نامش

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ

 نافع نب نامثع

 ٠ ناملس

 بويأ وبأ
 نافع نب نامثع

 نافع نب نامثع



 نيتعكر ىلص مث اذه يئوضو وحن أضوت نم
 هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اذكه أضوت نم

 (ض) ءوضولا ةفيظو كلتف ةدحاو أضوت نم

 ةالص يلصي ماق مث اذه يئوضو أضوت نم

 (ض) نم هدعقم وبتيلف هيلاوم ريغ ىلوت نم
 ةليللاو مويلا يف ةعكر ةرشع يث ىلع رباث نم
 ريخ الإ هتأي مل اذه يدجسم ءاج نم

 (ض) هريعب بكرف مارحلا تيبلا موي ءاح نم

 ثالث نم ًاعيرب ةمايقلا موي ءاج نم

 (ض) ملعلا بلطي وهو هلجأ هءاج نم
 (ض) سانلا همتكف جاتحا وأ عاج نم

 هللا ىلع ًانماض ناك هللا ليبس یف دهاج نم

 ةليخملا الإ كلذب ديري ال هرازإ رج نم

 (ضر) هيلإ هللا رظني مل ءاليمخ هبوث رج نم

 هيلإ هللا رظني مل ءاليح هبوث رج نم

 ةمايقلا موي ءاج هللا ليبس يف ًاحرج حرج نم

 (ض) هللا يقل قح ريغب ملسم رهظ درج نم
 مه هللا هافك ًادحاو امه مهنا لعج نم

 هللا هافك داعملا مه ًادحاو امه مومملا لعج نم

 نأ لبق لاقف هطغل هيف رثك اسل سلح نم

 (ض) رذع ريغ نم نيتالص نيب عمج نم
 هب قدصت مث ًامارح الام عمج نم

 لسو ابان هجر ايزاغ هج نم

 (ض) لثم هل ناك لقتسي نوح ًايزاغ زهج نم
 هفلح وأ هللا ليبس ٍق.ايزاغ زهح نم

 ازغ دقف هللا ليبس يف ًايزاغ زهج نم
 هرجأ لثم هلف هللا ليبس يف ًايزاغ زهح نم

 (ض) رصعلا لبق تاعكر عبرأ ىلع ظفاح نم
 (ض) ترفغ ىحضلا ةعفش ىلع ظفاح نم

 نهعوكر سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نم
 تابوتكملا تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاح نم

 (ض) ًاناهربو ًارون هل تناك اهيلع ظفاح نم
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 سابع نيا

 ةريره وبأ

 لبج نب ذاعم

 رمع نبا

 رمع نبا

 دوعسم نبا

 لبح ني ةاعم
 ةمامأ وبأ

 رمع نبأ

 دوعسم نبا

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 يهجلا دلاح نب ديز

 باطنخلا نب رمع

 نهجلا دلاح نب ديز

 يهجلا دلاح نب ديز

 تباث نب ديز

 نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ

 ةريره وبأ

 بتاكلا ةلظنح

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع



 (ض) دودح نم دح نود هتعافش تلاح نم
 هللا دودح نم دح نود هتعافش تلاح نم

 ١ عحيراوسفي و. قرب ملف جنس نع

 (ض) عجري ىح ًايشام ةكم نم جح نم
 بذك هنأ ىري ثيدحب يع ثدح نم

 دقق رمتلا نم عبشن انك اننأ مكثدح نم

 (ض) رحبلا لحاس ىلع ةليل سرح نم

 (ض) ليبش يف نيملسملا ءارو نم سرح نّم
 هينعي ال ام هكر ت ءرملا مالسإ نسح نم

 (ض) ةنحللا يف اتيب هل هللأ ب ًاربق رفح نم
 ىرح دبك هنم.برشي مل ءام رفح نم

 (فهكلا) ةروس لوأ نم تايآ رشع ظفح نم

 (ض) موي هرصبو هعمسو هناسل ظفح نم
 ةنجلا لحد. هيذحخفو هيمقف نيب ام ظفح نم

 ةئملا لعد هجرفو هيمقف نيب ام ظفح نم
 (ض) موصت ال نإ:ةخوزلا ىلع جوزلا قح نم
 احيقو امد هارخنم لاس ول نأ هقح نه

 اتم سيلف ةنامألاب فلح .نم

 كرشأ وأ رفك دقق هللا ريغب فلح نم

 ًابذاك مالسإلا ريغ ةلمب فلح نم

 هقح ريغب ملسم ءىرما لام ىلع فلح نم

 يربتم دنع ةلئآ ني ىلع فلح نم
 ًابذاك مالسإلا ريغ ةلع نيم ىلع فلح نم

 : لام اب عطعقي ربص نيكي ىلع فلح نم

 فلخ امك وهف نيب ىلع فلح نم
 ةبذاك ةروبصم نيمي ىلع فلح نم

 مالسإلا نم ءيرب ينإ :لاقف فلح نم

 (ض) ثعب ايندلا يف ةيخأ ضرع ىمح نم
 (ض) هللا ثعب قفانم نم ًاتمؤم ىم نم
 ٠ اتم سيلف حالسلا انيلع لمح نم
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 هئاضق يف دهح مث نيد مآ نم لمح نم
 لرلا غلب جلدأ نمو ءجلدأ فاح نم

 '(ض) ءيش لك هنم هللا فرح هللا فاح نم

 ليللا رعآ نم موقي ال نأ فاح نم

 (ضر) هيلع هنمتلا اميف .هل ًاكيرش ناح نم

 (ض) همصح انأف هنمتئا نم نان نم

 اتم سيلف هلهأ ىلع ًادبع ببع نم

 هللا هجو هب ديري موي مايصب هل متحخ نم
 جاخلا رحأ هل بتك تامف ًاجاح جرخ نم

 (ض) يدجسم الإ ديري ال رهظ ىلع جرح نم

 هللا ليبس يف وهف ملعلا بلط يف جرح نم

 (ض) ةرمع وأ جحل هحولا اذه يف جرت نم

 اهيلع ىلصو اهتيب نم ةزانج عم جرح نم

 (ض) :لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جرح نم

 (ض) :لاقف دجسملا ىلإ هتيب نم جرح نم

 ةبوتكم ةالص ىلإ ارهطتم هتيب نم جرح نم
 هتروع هللا رتس هناسل نزح نم

 كسم لحجر محل. سانلا شاعم ريح نم
 (ض) ةنسح يا لحد تيبلا لحد نم
 هدحو هللا الإ هلإ ال :لاقف قوسلا لحد نم

 (ض) نيملسملا راعسأ نم ءيش يف لحد نم
 (ض) نذأتسي نأ لبق هنيع تلجد نم

 رحألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم

 (ض) لك ربد يف تاوعدلا ءالؤمي اعد نم
 (ض) مل سمخلا تاملكلا ءالؤمب اعد نم

 (ض) هللا ىصع دقف بجي ملف يعد نم
 (ض) هباذع هنع هللا عفد هبضغ عفد نم

 هلعاف رجأ لثم هلف ريخ ىلع لد نم

 ًاقح ناك ةبيغلاب هيأ ضرع نع بذ نم

 ههحو نع هللا در هيخأ ضرع نع بذ نم
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 ةشئاع

 ةريره وبأ

 عقسألا نب هلثاو

 رباح

 ريشب نب نامعنلا

 ةريره وبأ

 نباو رمع نباو ةريره وبأ

 سابع

 ةفيذح

 ةريره ربأ

 فينح نب لهس

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 رمع نباو باطنملا نب رمع

 راسي نب لقعم

 - تماصلا نب ةدابع

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 نايفس يبأ نب ةيواعم

 رمع نب هللا دبع

 سنأ

 دعس نب لهسو دوعسم وبأ

 . ديري ثنب ءامسأ

 ءادردلا وبأ



 ' (ض) ةيشح نم هانيع تضافف هللا ركذ نم

 (ض) هبيعيل هيف سيل ءيشب أرمأ ركذ نم

 ءىطج يلع ةالصلا ءىطخف هدنع تركذ نم
 لخبأ كلذف «يلع لصي ملف هدنع تركذ نم

 لص نمو «يلع لصيلف هدنع تركذ نم.
 ءىطح يلع ةالصلا يسنف هدنع تركذ نم

 (ض) مكملع يف دازو هور هللا مکر کذ نم
 (ض) ءیرب دقق هللا ريغل هللاب ىءار نم
 يذلا هلل دمنلا :لاقف ءالب بجاف ىأر نم

 ءامئرب دقف هديب هريغف ًارکنم مكنم ىأر نم

 مل نف هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم

 فلاك تناك هللا ليبس يف ةليل طبار نم

 (ض) لحاوس نم ءيش يف طبار نم

 (ض)؛نيملسملا ءارو نم ًاسراح ةليل طبار نم

 (ض) هللا لعج هللا ليبس يف ًاموي طبار نم

 ؟لمجلا اذه بر نم

 هنيجو نع هللا در هيخخأ ضرع نع در نم

 ' " هناعأ دقف ةحلاص ةأرما هللا هقزر نم

 ًانيد مالسإلابو ابر هللاب يضر نم

 1 يم سيلف ينس نع بغر نم

 ةنلح هل تبتك قيرطلا نم ًارجح عفر نم

 هل عفر ةدحس دجس وأ ةعكر عكر نم

 | همهس غلبف مهسب ودعلا ىمر نم

 لدع هل وهف هللا ليبس يف مهسب ىمر نم

 غلب وأ رصق هللا ليبس يف مهسب ىمر نم

 .نمك ناك هللا ليبس يټ مهسب ىمر نم

 ًازون هل ناك هللا ليبس ف مهنسب ىمر نم

 (ض) لب وأ ٌرنصق هللا ليبسأ يف ةيمر ىمر نم

 ` (ض) دقر نمو انم سيلف ليللاب انامر نم

 (ض) ةمحرلا يف ضاح نمؤملا هاحأ راز نم

 . ةعيش وجم ةوطخف ةعامحلا دجسم ىلإ حار نم

 نه
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 ءادردلا وبأ

 5 ئلع نب نيسح

 رذ وبأ

 كلام نب سنأ

 يلع نب نيسح

 سابع نبأ

 يرادلا دنه وبأ

 رمع نباو ةزيره وبأو رمع

 ',  يرذخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 نافع نب نامثع

 ءادردلا مأ

 سنأ

 رباج

 ورمع نب هللا دبع

 رفعج نب هللا دبع

 . ءادردلا وبأ

 سنأ

 ديعس وبأ'



 (ض) ًاديهش وأ ًاعيفش هل تنك يريق راز نم
 (ض) ف ينراز امنأكف ينوم دعب راز نم
 (ض) ًاديهش وأ ًاعيفش هل تنك ينراز نم
 ةيفاعلا وأ ريطلا هتم لكأف ًاعرز عرز نم
 (ض) هنم هللا عزن رمخلا برش وأ نز نم
 (ض) بات نإف ناميإلا هنم جرح نز نم
 ةنحبا تلاق تارم ثالث ةنحبا هللا لأس نم
 هللا هغلب قدصب ةداهشلا هللا لأس نم
 رثكتسي اهنإف هينغي ام هدنعو ًائيش لأس نم
 (ض) يلإ رظني نأ هرس وأ ٍنيع لأس نم
 (ض) نمو هسفن ىلإ لكو ءاضقلا لأس نم
 امي رثكتسا نيغ رهظ نع ةلأسم لأس نم
 يغ اهنع وهو ةلأسم لاس نم
 رمدلبا لكأي امنأكف رقف ريغ نم لأس نم
 ًارمج لاسي اغا ًارثكت ساتلا لاس نم
 هب تلزن ةقاف ريغ ين سائلا لأس نم

 يه اغإف هلام ىرثيل سانلا لأس نم
 رانلا نم رثكتسي امنإف هينغي ام هدنعو لأس نم

 موي رشحي ةلأسملا نع يغ وهو لأس نم
 . ةمايقلا موي مدلجأ همتكف ملع نع لس نم
 (ض) موي ءاج همتكف ملع نع لشس نم
 نيثالثو ًاثالث ةالص لك ريد ین هللا حبس نم
 (ض) يشعلاب ةئمو «ةادغلاب ةغم هلل حبس نم
 ايحأ اهئأكف ةروع نمؤم ىلع رتس نم

 هتروع هللا رتس هيحأ ةروع رتس نم

 (ض) يف ةدوؤم ايحتسا امنأكف ةروع رتس نم
 ةنسح هل اك هللا بتك ةدحس هلل دحس نم

 ةحرد امي هللا ةعفر ةحجرف دس نم

 (ض) هل رقغ فصلا يف ةحرف دس نم
 (ض) هدنع ناطيشلا دج ال نأ هرس نم
 هقزر يف هل طسبي نأ هرس نم

 نامبإلا ةوالح دجي نأ هرس نم
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 ' (ض) دهتجمل بئادلا قبسي نأ هرس نم
 ذئادشلا دنع هل هللا بيجتسي نأ هرس نم

 ' ةرعخآلا يف رمنلا هللا هيقسي نأ هرس نم

 ' (ض) تمصلا مزليلف ملسي نأ هرس نم

 (ض) هل عفرتو ناينبلا هل فرشي نأ هرس نم
 لظ ال موي هلظ يف هللا هلظي نأ هرس نم

 ظفاحيلف ًاملسم دغ هللا ىقلي نأ هرس نم

 هقزر يف دازيو هرمع يف هل دي نأ هرس نم
 (ض) عسويو هرمع يف هل دي نأ هرس نم
 سفدَيلف . .. برك نم هللا هيجني نأ هرس نم

 هلظي نأو. . .برك نم هللا هيحني نأ هرس نم

 ةنحجا لهأ.نم لحر ىلإ رظني نأ هرس نم

 يأر هناك ةمايقلا موي ىلإ رظني نأ هرس نم
 : (ض) هبر هتراختسا مدآ نبا ةداعس نم

 ةوقش نمو ةثالث مدآ نبا ةداعس نم

 (ضر) هللا ةراختسا ةرثك مدآ نبا دا

 (ض) هاضرو هبر هتراختسا ءرملا ةداعس نم

 (ض) هقزريو هرمع لوطي نأ ءرملا ةداعس نم

 ءيفا بكرملاو حلاصلا راخلا ءرملا ةداعس نم

 (ض) قرط نم قيرط ىلع هتميخس لس نم

 لهس ًاملع هيف سمتي ًاقيرط كلس نم
 (ض) مهنع موقي نيح موق ىلع ملس نم

 بهي ملف (حالفلا ىلع يح) عح نم

 دجسملا يت ةلاض دشني الحر عم نم

 (ض) لوقي ام لثم لاقف نذؤملا عم نم

 بحي ملف ًاحيحص ًاغراف ءادنلا عمس نم

 , (ض) ال نأ دهشأ :لاقف ءادنلا عمس نم

 , | هل ةالص الف بحي ملف ءادنلا عمس نم

 .(ض) هعابتا نم هعنمي ملف ءادنلا عمس نم
 مث امني ملف: ةعمحملا موي ءادنلا عمس نم

 هب هللا عم ؛عّمس نم

 هب هللا عم «هلمعب سانلا عّمم نم

VTE 

١ 

Yo 

 ' ثراحلا دبع نب عفان

 ةريره وبأ

 ,ةريره وبأو ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 ةريره ربأ



 ةريره وبأو ةفيذح Ty 1Y هرجا هل ناك هب نتساف اريخ نس نم

 عقسألا نب ةلثاو و اه لمع ام اهرحأ هلف ةنسحب ةنس نس نم

 ريرح 3 ةنسح ةنس مالسإلا ين نس نم

 سيقلا دبع دفو ضعب ا (ض) ؟مكميعزو مک دیس نم
 ديبع نب ةلاضف 4 !هرون فتتيلف ءاش نه

 حيبحن وبأو ةمامأ وبأ الو رااح ًارون هل تناك مالسإلا يف ةبيش باش نم

 نب ورمعو ديبع نب ةلاضف و۲ ًارون هل تناك مالسإلا يف ةبيش باش نم
 نع ا

 باطخلا نب رمع i8 هل تناك هللا ليبس يف ةبيش باش نم

 سابع نبأ الب (ض) هللا لبقي مل رمح نم ٌةوسح برش نم
 ةدابع نب دعس نب سيق 41۷ (ض) ةمايقلا موي ناشطع ىتأ رمخلا برش نم

 ةريره وبأ AOA (ض) نم ناميإلا رون جرح رمخلا برش نم

 ةشئاع NEY (ض) هيلع هللا طس رمخلا برش نم

 رمع نبأ 14 (ض) ميمح نم هللا هاقس رمخلا برش نم

 ةيواعم ۳۸1 داع نإف هودلحاف رمخلا برش نم

 ورمع نب هللا دبع ۳ (ض) مل هنطب يف اهلعحف رمخلا برش نم
 ورمع نب هللا دبع TAS ةالص هل لبقت مل «رکسف رمخلا برش نم

 رمع نبا اف ةالص هل لبقت مل شتني ملف رمخلا برش نم
 رمع نبا 2 اهنم بتي مل مث ايندلا يف رمخلا برش نم

 رمع نبا 11 مل ءبتي ملو ايندلا يف رمخلا برش نم

 رمع نیا TAY نيعبرأ ةالص هل لبقت مل رمخلا برش نم

 ديزي تنب ءامسأ ۲۱۵۸و (ض) هنع هللا ضرب مل رمخلا برش نم

 ةملس مأ اكل ةضف وأ بهذ نم ءانإ يف برش نم

 ةمامأ وبأ € هل يدهأف دحأل ةعافش عفش نم

 صاقو يبأ نب دعس 3 (ض) هللا ةراختسا هكرت مدآ نبا ةوقش نم

 تماصلا ني ةدابع 101 ًادمحت نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهش نم

 تماصلا نب ةدابع 101 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم

 ةريره ويأ ۳4۹۸ طاروق هلف اهيلع ىلصي يح ةزادجلا دهش نم

 ةريره وبأ AT (ض) اه سیل ةداهش ملسم ىلع دهش نم
 بويأ وبأ 43 (ض) ؟ةملكلا بحاص نم

 ةمامأ وبأو سابع نبا 51و 5٠ (ض) ةعمجلاو سيمخلاو ءاعبرألا ماص نم

 رذ وبأ ليل هل مت دقف رهش لك نم ماي ةثالث ماص نم

١ 



 إ هل رفغ ًاباستحاو اناكإ ناضمر مان

 ا ارش نم ًاتبس هعبتأ مث ناضمر ماص نم
 لاوش نم تسب هعبتأو ناضمر ماص نم
 (ض) لارش نم أتس هعينأو ناضمر ماص نم
 لاوش نم ًاتسو ناضمر ماص نم
 (ض) ظفحتو «هدودح فرعو ناضمر ماص نم

 (ض) قدصت نمو كرشأ دقف ءاير ماص نم
 ةنسلا مامت ناك رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم

 (ض) ةعباتتم رطفلا دعب مايأ ةتس ماص نم

 مايأ ةثالث رهش لك نم ماص نم

 (ض) ېلص نمو كرشأ دقف يئاري ماص نم

 (ض) تبتك سيمخلاو ءاعبرألا موي ماص نم
 (ض):ةعمجلاو سيمخلاو ءاعبرألا موي ماص نم
 (ض) مويو سيمخلاو ءاعبرألا موي ماص نم

 (ض) ةرشع هل هللا بتك ةعمجلا موي ماص نم
 نونيس.بينذ.هلزرفغ ةفرع موي ماص نم
 همامأ ةنس هل رفغ ةفرع موي ماص نم
 همامأ ةنس هل رفغ ةفرع موي ماص نم

 (ض) ةزافك هل ناك ؛ةفرع موي ماص نم
 (ض) هدعاب هللا هجو ءاغتبا ًاموي ماص نم
 (ض) ههحو هللا دعب هللا ليبس يف اموی ماص نم
 هنم تدعب .هللا ليبس ف ًاموي ماص نم

 هللا لعج هللا ليبس يف اموی ماص نم

 . ههحبو هللا حزحز هللا ليبس يف ًاموي ماض نم

 (ض) ًاعوطتم هللا ليبس يف اموي ماص نم

 (ض) هللا ليبس يف هسأر عدص نم
 (ض) رصعلا لبق تاعكر عبرأ ىلص نم

 (ض) مل رصعلا لبق تاعكر عبرأ ىلص نم

 ةنجلا لحد نيدربلا ىلص نم
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 ٠ ةريره وبأو رصيق نب ةملس

 ةمامأ وب

 ةيقعو ةسبع نب ورمع

 ,ءادردلا وبأو ةمامأ وب

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأو سنأ نب ذاعم

 رمع نب هللا دبع

 ةملس مأ

 وربع نب هللا دبع

 . یسوم وبأ



 (ض) ةليل يف (ناحدلا) ةروسب ىلص نم

 (ض) ترفغ تاعكر تس برغملا دعب ىلص نم

 (ض) ملكتي مل تاعكر تس برغملا دعب ىلص نم
 (ض) ةعكر نيرشع برغملا دعب ىلص نم

 (ض) عبرأ ملكتي نأ لبق برغملا دعب ىلص نم

 (ض) نيتعكر ملكتي نأ لبق برغملا دعب ىلص نم

 قح هسلجم يف سلح مث حبصلا ىلص نم

 هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص نم
 اورفخت الف هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص نم

 مكتبلطي الف هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص نم
 هباسحو هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص نم

 ىح تبث مث ةعامج يف حبصلا ىلص نم

 هللا ركذي دعق مث ةعامج يف حبصلا ىلص نم

 هللا ةمذ يف وهف ةعامج يف حبصلا ىلص نم

 (ض) ركذي دعق مث رحفلا ةالص ىلص نم

 (ض) امل غبسأو اهتقرل تاولصلا ىلص نم

 (ض) ةعكر ةرشع يينث ىحضلا ىلص نم

 (ض) بتكي مل ؛نيتعكر ىحضلا ىلص نم

 (ض) مايأ ةثالث ماصو ىحضلا ىلص نم

 (ض) ةعامج يف ةرحآلا ءاشعلا ىلص نم
 (ض) ذأ دقف ةعامج يف ءاشعلا ىلص نم

 فصن ماق امنأكف ةعامج يف ءاشعلا ىلص نم

 فصتن مايقك ناك ةعامج يف ءاشعلا ىلص نم

 دهش نإو طاريق هلف ةزانح ىلع یلص نم

 (ض) هللا ىلص ةدحاو يبنلا ىلع ىلص نم
 (ض) تيلصر هتالص يتغلب يلع یلص نم
 (ض) نيحو ًارشع حبصي نيج يلع ىلص نم
 ًارشع هيلع هللا ىلص يلع ىلص نم
 يلصت ةكئالملا لزت مل «ةالص يلع ىلص نم

 (ض) هللا ىلص ةدحاو ةالص يلع ىلص نم
 ًارشع هيلع هللا ىلص «ةالص یلص نم
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 ةريره وبأ

 رساي نب رامع

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 لوحكم
 لوحکم
 رمع نبأ
 بدنح نب ةرمس

 رمع نباو ركب وبأ

 هللا دبع نب بدنح

 هيبأ نع يعجشألا كلام ربأ

 ربأو «دبع نب ةبتعو ةمامأ وبأ

 ةريره

 كلام نب سنأ

 کرا
 هيبأ نع ذاعم نب لهس

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ
 ءادردلا ربأ

 رج نبأ

 رمع نيا

 ةمامأ ربأ

 نامثع

 نامثع

 نابوٹ

 ورمع نب هللا دبع

 كلام نب سنأ
 ءادردلا ويأ

 ةمامأ وبأ

 ةعيبر نب رماع

 سنأ

 فوع نب نمحرلا دبع



 هيلع هللا ىلص «ةدحاو ةالص يلع ىلص نم

 : (ض) لزت مل باتك يف يلع ىلص نم

 (ض) تمي ل ةرم فلآ موي يف ىلع ىلص نم
 (ض) تارم ثالث موي لك يلع یلص نم

 (ض) رشع هل هللا بتك ؛ةرم يلع ىلص نم

 نم ًاصلخم ةالص مآ نم يلع ىلص نم
 رشغ هيلع هللا یلص «ةدحاو يلع ىلص نم

 (ض)أ علطت ىح هللا ركذ مث ةادغلا ىلص نم
 (لض) دقف هتمذ تبيصأف ةادغلا ىلص نم

 سلج مث ةعامج يف ةادغلإ ىلص نم

 (ض):علطت ىح هللا ركذ مث رجفلا ىلص نم
 (ض) ملف هدعقم يف دعقف رجفلا ىلص نم
 (ض) ابتكي مل ؛ةيآ ةئ ةليل ف ىلص نم

 (ض) نيعبرأ ةعامج دجسم يف ىلص نم

 (ض) ةالص نيعبرأ يدحسم يف ىلص نم

 (ءابق دجسم) ةرمع لدعك ناك هيف یلص نم

 (ض) امئأك تاعكر عبرأ رهظلا لبق ىلص نم
 (ض) 'لدعك ناك ًاعبرأ رهظلا لبق ىلص نم

 ةعامج ين ًاموي نيعبرأ هلل یلص نم

 (ض) رهجيلف ليللا نم مكنم ىلص نم
 (ض) ماص نمو كرشأ دقف يئارب ىلص نم

 اج تمص نم

 هلعابل لاقف فورعم هيلإ عنص نم
 , در وهف انرمأ ريغ ىلع ًارمأ عنص نم

 خفني نح هبذعم هللا نإف ةروض روص نم
 (ض) هتيححضأل ًابستحم هسفن ا4 ةبيط ىحض نم

 ةمايقلا موي هنم صتقا املظ طوس برض نم

 ةمايقلإ موي هنم ديقأ ًاملظ ًاكولمم برض نم

 موي هنمأ صققا ًاملظ ًاظوس هک ولم برض نم

 هماعط ىلإ نيملسم نيربأ نيب ًاميتي مض نم

 هبارشو هماعط يف نيملسم نيب ًاميتي مض نم

 (ض) نيملسم نيربأ نيب نم ًاميتي مض نم
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 ةمامأ وبأ '

 | كلام نب سنأو ةريره وبأ

 : ١ ۰ ةريره وبأ

 ١ سن
 '' لهاك وب

 بزاع نب ءاربلا

 راين نب ةدرب وبأ
 كلام نب سنأ

 يلع نب نسحل
 كلام نب سنأ '

 , ةمامأ وبأ '

 ةشئاع

 ةريره ربأ

 ١ ١ باطخلا نب رمع

 كلام ول سا

 أ رمع نبا

 . ١ ' بزاع نب ءاربلا

 هيبأ نع يراصنألا نب ورمع

 سنأ

 لبج نب ذاعم
 سوأ نب دادش

 ورمع نبا

 ديز نب ةماسأ

 ةشئاع

 سابع نبا .

 يلع نب نسح

 ' .ةريره وبأ

 رساي نب رامع

 ' ةريره وبأ

 . ١ ثراحلا نب كلام

 كلام نبا وأ كلام

 : يرينكقلا كلام نب ورمغ



 ًامدق عضي ال ًاعوبسأ تيبلاب فاط نم

 هيف وغلي ال ًاعوبسأ تيبلاب فاط نم

 (ض) الإ ملكتي الو ًاعبس تيبلاب فاط نم
 (ض) جرح ةرم نيسم تيبلاب فاط نم
 ًامدق عضي مو ًامدق عفري مل تيبلاب فاط نم

 نيتعكر ىلصو تييبلاب فاط نم
 هلمع نسحو هرمع لاط نم

 هلمع ءاسو هرمع لاط نم

 فافع يف هبلطيلف ًاقح بلط نم

 (ض) سمط ةرخآلا لمعب ايندلا بلط نم
 مل ولو اهيطعأ ًاقداص ةداهشلا بلط نم

 ءاملعلا هب يهابيل ملعلا بلط نم

 ءاملعلا هب يراجيل ملعلا بلط نم

 (ض) هل هللا بتك هکر داف ًاملع بلط نم
 (ض) هلاني ىح نيملسملا ءاضق بلط نم
 (ضو هللا يصاعم. سانلا دمام بلط نم

 عبس نم هقوط ضرألا نم ربش ديق ملظ نم

 (ض) نأ فلك ًاربش ضرألا نم ملظ نم
 (ض) دقف اذه نم ءيش ةعنص ىلإ داع نم
 هللا ىلع ًاقح ناك ةعبارلا يف داع نم

 دانم هادان هللا يف ًاخأ راز وأ ًاضيرم داع نم

 ةمحرلا يف ضاخن ًاضيرم داع نم

 هدنع لاقف هلحأ رضحي مل ًاضيرم داع نم

 ةمحرلا يف ضرخي لري مل ًاضيرم داع نم

 ءامسلا نم دانم هادان ًاضيرم داع نم

 (ض) ةعاسس هدنع سلحو اضيرم داع نم
 ؟اضيرم مويلا مكنم داع نم

 (ض) ذاعم. ذاع دقف هللاب ذاع نم

 اثالث وأ نيتحأ وأ اثالث وأ نيتنبا لاع نم

 (ض) نمك ناك ماتيألا نم ةثالث لاع نم
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 رمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 كلام نب بعك

 سابع نبا

 ةريره وبأو هللا دبع نب رباح

 هوحنب

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ
 ةريره وبأ

 رمع نب هللا دبع

 نشا

 سابع نبا



 ةمايقلا موي ءاج .اغلبت ىح نيتيزاج لاع:نم
 نيتاهك ةا وهو انأ تلخد نيتيراج لاع نم

 لخبو هدياكي نأ ليللا نع مكنم زجح نم

 ريغ نم ءيش قزرلا اذه نم هل ضرع نم

 (ض) ةنحللا ف ًادرب يسک ىلكت ىزع نم'

 | (ض) هرجا لثم هلف ًاباضم ىزع نم

 (ض) رحس دقف اهيف ثفن مث ةدقع دقع نم.
 | (ضر) هل هللا متأ الف ةميمت قلع نم
 كرشأ دقف قلع نم

 بجاو بوتكم قح ةالصلا نأ ملع نم

 اتم سيلف هکر ت مث يغرلا ملع نم

 هب لمع نم رجأ هلف ًاملع ملع نم

 !هللا رتس اهرتسف ةئيس هيخأ نم ملع نم
 رذعأ دقف ةنس نيعبس ييمأ نم رّمع نم

 (ض) ةلقل رسيألا دجسملا بناج رّمع نم

 (ض) نالفك هل بتك دجسملا ةرسيم رّمع نم

 أ در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم
 (ض) هلمعي ىح تمي مل ؛بنذب هامنأ ريع نم ٠

 (ض) ةيارب ادغ حبصلا ةالص ىلإ ادغ نم

 هل هللا دعأ حار وأ دجسملا ىلإ ادغ نم

 ملعتي نأ الإ ديري ال دجسملا ىلإ ادغ نم

 (شر هللا عتق هلل هملعتي ملعلا ديري ادغ نی

 قل الو يمدآ هنم لكأي مل ًاسرغ سرغ نم

 (ض) هللا ليبس يف ةوزغ رحبلا يف ازغ نم
 ' ًالاقع الإ وني ملو هللا ليبس يف ازغ نم

 (نض) ملو ةنامألا هيف ىدأف ًائيم لسغ نم
 (ضر)» نم هللا رهط هيلع متكف ًاتيم لسغ نم
 (ض) هل هللا رفغ هيلع متكف ًاتيم لسغ نم

 نيعبرأ هل هللا رفغ هيلع متكف ًاتيم لسغ نم

 (ض)'هلمحو ةطنخ و هتفكو ايم لسغ نم
 .برتقاو ركتباو اندو «لستغاو لسغ نم

 ركبو «لستغاو ةعمجلا موي لسغ نم
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 1و 4

 سنأ

 سنأ

 , سابع نبا

 ورمع نب ذئاع

 ةزرب وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 رماع نب ةبقع

 رماع نب ةبقع

 1 نامثع

 :رماع نب ةبقع
 شنا نب ذاعم

 رماع نب ةبقع

 لهس

 سابع نبا

 رمع نبا

 : ةشئاع

 لحج نب ذاعم

 ' ناملس

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 ءادردلا وبأ

 ءادردلا وبأ

 ' ورمع نب هللا دبع

 : نباو يفقثلا سوأ نب سوأ



 (ض) مهنم سيلف نوملسملا شغ نم
 انم سيلف ادشغ نم

 رانلا يي عادخلاو ركملاو ءانم سيلف انشغ نم

 وهو هللا يقل ءًاملظ ًاضرأ الجر بصغ نم

 هلامو هلهأ رتو امنأكف ةالص هتتاف نم

 (ض) رحبلا يف زغيلف يعم وزغلا هتاف نم

 (ض) هلل صالخإلا ىلع ايندلا قراق نم

 (ض) لخخد ناركس وهو ايندلا قراف نم

 ثالث نم ءيرب وهو دسحلا حورلا قراف نم

 (ض) امنإف  دوسألا رجحلا يعي  هضواف نم
 ةقاف ريغ نم ةلأسم باب هسفن ىلع حتف نم

 (ض) تحتف ءاعدلا باب مکنم هل حتف نم

 اهيلإ اهيدلو اودر !؟اهدلو ين هذه عجف نم

 (ضو) هئاريم هللا عطق هئراو ثاريم رف نم

 (ض) هل هللا لعج ؛ةبرك ملسم نع جرف نم

 نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم

 (ض) لتق وأ تانف هللا ليبس يف لصف نم
 (ض) نم بارشو ماعط ىلع ًامئاص رّطف نم
 لثم هل ناك ًامئاص رطف نم

 (ض) نم ناضمر رهش يف ًامئاص رطف نم

 (ض) مرح ةقان قاؤف هللا ليبس يف لتاق نم
 تبحو دقف ةقان قاوف هللا ليبس يف لتاق نم

 قاوف ملسم لحر نم هللا ليبس يف لتاق نم
 ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم

 وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسأ) :لاق نم

 لبق ةرم ةعم (هللا ناحبس) :لاق نم

 (دمحمو ميظعلا هللا ناحبس) :لاق نم

 هنع هللا طح (هدمحبو هللا ناحبس) :لاق نم

 هل تسرغ (هدمحبو هللا ناحبس) :لاق نم

 كناحبس «هدمحبو هللا ناحبس) :لاق نم

 الو لل دمحلاو هللا ناحبس) :لاق نم
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 سابع

 ةزرغ يبأ نب سيق
 ةشئاع

 دوعسم نبأ

 رجح نب لئاو

 ةيواعم نب لفون

 عقسألا نب ةلثاو

 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 نابوث

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 رمع نبأ

 تت أ
 سنأ

 ةريره وبأ

2 
 يرعشألا كلام وبأ

 ناملس

 ٰيهجلا دلاخ نب ديز

 ناملس

 ةسبع نب ورمع

 لبح نب ذاعم

 لبح نب ذاعم

 ىسوم وبأ

 دوعسم نباو ديز

 ورمع نب هللا دبغ
 رباج

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 معطم نب ريب
 سابع نبا



 رشع هل تبتك (مکیلع مالسلا) :لاق نم
 . | انو هل متخ ملا الإ هلإ ال) :لاق نم

 هرهد 3 ًاموي هتعفن (هللا الإ هلإ ال) :لاق نم

 هللا الإ هلإ ال ريكأ هللاو هللا الإ هلإ ال) :لاق نم

 هبر هقدض (ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال) :لاق نم

 هل كيش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) :لاق نم

 ابر هللاب تيضر) :حبصأ اذإ لاق نم

 (ض) هدمحبو هللا ناحبس :حبصأ اذإ لاق نم
 ر تنأ مهللا :ىسمأ اذإو حبصأ اذإ لاق نم

 (ض) هللاب انيضر :ىسمأ اذإو حبصأ اذإ لاق نم
 هدحو هللا الإ هلإ ال) :حبصأ اذإ لاق نم

 سما اذإو ةرم ةثم حبصأ اذإ لاق نم

 هلل دمحلا) :هشارف ىلإ ىوأ اذإ لاق نم.

 | (ض) لزنأو دمحم ىلع لص مهللا :لاق نم
 , (ض) لهاح وهف «ملاع ينإ ؛لاق نم
 (ض) هيلجر نا وهو حبصلا ةالص دعب :لاق نم

 0 (ضه دعبو تارم ثالث رجفلا دعب لاق نم
 ضر وه ام ًادمحانع هللا ىزج :لاق نم

 ٠ (ض) لك عضاوت يذلا هلل دمحلا :لاق نم
 (ض) اح نيملاعلا بر هلل دمحلا :لات نم

 (ض) هللا رفغتسأ :هشارف ىلإ يوأي نيح لاق نم
 . هللا الإ هلإ ال) :هشارف ىلإ يوأي نيح لاق نم
 (ض) هللا مسب :ليللا نم كرحتي نيح لاق نم
 دهشأ انأو :نذوملا عمسي نيح لاق نم

 بر مهللا) :ءادنلا عمسي نيح لاق نم

 (ض) حبصأ ام مهللا :حيصي نيح لاق نم

 (ض) ينإإمهللا :يسمي وأ حبصي نيح لاق نم

 (ض) ذوعأ :تارم ثالث حبصي نيح لاق نم
 (ض) كل.مهللا ؛تارم ثالث حبصي نيح لاق نم
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 'ةفيذح

 ةريره وبأ

 'ةريره وبأ

 ةزيره وبأو ديعسوبأ

 وبأو يئابسلا بيبش نب ةرامع

 ورمع نب هللا دبعو بويأ

 رذينملا

 سابع نبا

 ' 1 بددج نب ةرمس

 , يشبحلا روطمم مالس وبأ

 شايع وبأوإ بويأ وبأ

 : .ةريره وبأ

 كلام نب سنأ «ءادردلا وبأ

 يراصنألا تباث نبا عفيور

 ا رمع نبأ

 ءادزدلا وبأ .

 لبج نب ذاعم

 سابع نبا

 ' رمع نیا

 ' رمع نبأ

 . !يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 | ورمع نب هللا دبع

 ضاقو يبأ نب دعس

 , هللا دبع نب رباح

 . سابع نباو مانغ نب هللا دبع

 ٠٠٠ ٠ كلام نب سنأ

 , . راسي نب لقعم

 يلهابلا ةمامأ وبأ



 (ض) نيح هللا ناحبسف :حبصي نوح لاق نم

 هللا ناحبس) :يسك نيحو حبصي نيح لاق نم

 ذوعأ) :تارم ثالث يسع نيح لاق نم

 (ض) بر مهللا :يدانملا يداني نيح لاق نم

 :ةادغلا ةالص نم فرصني نيح لاق نم

 (ض) ميظعلا هللا احبس :ةالصلا ربد لاق نم

 (ض) يذلا هللا رفغتسأ :ةالص لك ربد لاق نم

 (ض) بر كبر ناحبس :ةالص لك ربد لاق نم
 (ض) لثم ناك ؛هدمحبو هللا ناحبس :لاق نم

 (ض) هل بتك ؛هدمحبو هللا ناحبس :لاق نم

 (ض) [هللا الإ] هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس :لاق نم

 هدحو هللا الإ هلإ ال) :ةودغ لاق نم

 هللا الإ هلإ ال) :ةادغلا ةالص ربد يف لاق نم

 هيلحر ناث وهو رجفلا ةالص ربد يف لاق نم

 ةغدر هللا هتكسأ هيف سيل ام نمؤم ف لاق نم

 نم هيلحر ئثيو فرصني نأ لبق لاق نم

 (ض) ءيش لك لبق هللا الإ هلإ ال :لاق نم
 (ض) لدعك ناك. . .هللا الإ هلإ ال :لاق نم

 (ض) دهع ام هل ناك ؛هللا الإ هلإ ال :لاق نم
 (ض) يفلأ هل هللا بنك ...هللا الإ هلإ ال :لاق نم

 (ض) الإ ا4 ديري ال... .هللا الإ هلإ ال :لاق نم
 (ض) لمع اهقبسي مل ...هللا الإ هلإ ال :لاق نم
 (ض) ةنحلا لحد ًاصلخم هللا الإ هلإ ال :لاق نم

 «ض) قحعأ ؟ريكأ هللاو هللا الإ هلإ ال :لاق نم
 (ض) ءاود ناك ؛هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق نم

 (ض) ةئم هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق نم

 (ض) ةنجلا لحد هللا الإ هلإ ال. :لاق نم

 اهدا ام ءاب دقف رفاك اي :هيحأل لاق نم

 هطعي مل مث كاه لاعت :يبصل لاق نم
 انيقي اذه لاق ام لثم لاق نم

 (ض) لثم دهشو هتلاقم لثم لاق نم
 (ض) يف هللا هلعج ءادنلا دنع اذه لاق نم
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 سايع نبا

 ةريره ريأ

 ةريره ربأ

 هللا دبع نب رباح

 لبح نب ذاعم
 سنأ

 بزاع نب ءاربلا

 مقرألا نب ديز

 ةمامأ وبأ

 رمع نيا

 ةريره وبأو رمع نب هللا دبع

 يراصنألا بويأ وبأ

 ةمامأ وبأ

 رذ وبا

 رمع نبأ

 منغ نب نمحرلا دبع

 سابع نبا

 بويأ وبأ

 رمع نبأ
 قوأ يبأ نب هللا دبع

 رمع نبأ
 ةمامأ وبأ

 مقرأ نب ديز

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 يهجلا رذنملا وبأ

 ةحلط وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره ربأ

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 ءادردلا وبأ



 رانلا همعطت مل تام مث هضرم يف اهلاق نم
 رهش يف وأ ةليل يف وأ موي يف نحلاق نم
 (ضو) ًاضوتف سمشلا هتلبقتسا اذإ ماق نم
 نيلفاغلا نم بتكي مل تايآ رشعب ماق نم
 (ض) جرخ ؛ًاباستحأو ًانامإ ناضمر ماق نم
 هل رفغ اباستحاو اناعإ ناضمر ماق نم
 (ضر هيلع هللا در تفتلاف ةالصلا يف ماق نم
 هل رفغ ًاباستحاو ًانامإ ردقلا ةليل ماق نم
 (ض) تمي مل ًابستحم نيديعلا ليل ماق نم
 هب هللا ىءار ءءایر ماقم ماق نم
 أهي هللا ىءار ةعمسو ءاير ماقم ماق نم
 (ض) ماعط ىلإ نيملسم نيب نم ًاميتي ضبق نم
 (ضو) اشم لتق افاكف ًابرقع وأ ةيح لتق نم
 (ض) لخ دق اکر شم لتق امئكف ةيح لبق نت
 (ض)انمو «تانسج عبس ةيح هلف لتق. نم.

 ديهش وهف هلام نود لتق نم

 لتق نمو «ديهش وهف هلام نود لتق نم
 :ديهش وهذ ًامولظم هلام نود لتق نم

 دیه رهف لطم نرد لعق نم

 حيز دج مل ةمذلإ لهأ نم ًالجر لتق نم
 (ض) موي هللا ىلإ جع ًاثبع ًاروفصع لتق نم

 ةحئار حري مل ةمذلا لهأ نم ًاليتق لتق نم

 هللا ليقي مل هلتقب طبتغاف ًانموم لتق نم
 (ض) ةّجئار حري مل هدهع يف ًادهاعم لتق نم
 هللا مرح ةهنكأ ريغ يف .ادهاعم لتق نم

 ! ةنبللا ةجحئارب حري مل ًادهاعم لتق نم
 حري مل اهقح ريغب ةدهاعم ًاسفن لتق نم

 ةئم هل تبتك ةبرض 'لوأ يف اغزو لتق نم
 اذكو اذك هلف ةبرض لوأ يف ةغزو لتق نم
 هربق يف بذعي مل هنطب هلنق نم
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 ةريره وبأو .ديعس وبأ

 . ةريره وبأ

 رماع نب ةبقع

 ,ورمع نب هللا دبع

 فؤع نب نمحرلا دبع
 : ةريره وبأ

 ءادردلا وب

 ةريره وب

 . ةمامأ وب

 يعجشألا كلام نب فوع

 يراذلا دنه وبأ

 سابع نب

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب'هللا دبع

 دوعسم نب

 ٠ اورمع ني هللا دبع

 ١ | ديز نب ديعس

 'ورمع نب هللا دبع

 : ديرشلا

 أ ةريره وبأ
 ورمع:نب هللا دبع

 , اتماصلا نب ةدابع

 ةركب وبأ

 ةركب وبأ

 قرم وب هللا دبع

 ةركب وبأ .

 ةريره وبأ

 |. ةويرهوبأ
 نب دلاخو درص نب ناميلص



 دحلا هيلع ميقأ «لاق ام ًائيرب هكولمم فذق نم

 موي دحلا هيلع ماقي انزلاب هک ولم فذق نم

 (ض) ركفتي ملو نارمع لآ# رخآ أرق نم

 (ض) ةالصلا ربد يف 4يسركلا ةيآأل أرق نم
 نم هعنمي ل ةالص لك ربد يسركلا ةيآ أرق نم

 (ض) هبتك هللا ليبس يف ةيآ فلأ أرق نم
 ةليل يف ةرقيلا ةروس رحآ نم نيتيآلاب أرق نم

 ةليل لك كلما هديب يذلا كرابتإلا أرق نم

 (ض) (فهكلا] لوأ نم تايآ ثالث أرق نم
 ةت هب هلق هللا باک نم افرح ارق نم

 (ض) ةرفاغ محإلا لوأو اهلك «ناحخدلاإل أرق نم

 (ض) حبصأ ةليل يف (ناحدلا محإلا أرق نم
 (ض) ةعمجلا ةليل يف #ناحدلا محإل أرق نم

 (ض) رفغ ةعمجلا ةليل (ناحدلإ محإلا أرق نم

 (ض) (نارمع لآل اهيف ركذي يلا ةروسلا أرق نم
 (ض) ةعمجلا موي يف «فهكلاإل ةروس أرق نم

 ءاضأ ةعمجلا موي يف «فهكلاإلا ةروس أرق نم

 ًارون هل تناك (فهكلاإلا ةروس أرق نم

 هل ءاضأ ةعمجلا ةليل (فهكألا) ةروس أرق نم

 (ض) ًاروفغم حبصأ ةليل يف «سي]) ةروس أرق نم

 (ض) ةعمجلا ةليل يف سيل ةروس أرق نم

 راطنق هل بنك" ةليل يل تايآ رشع أرق نم
 نم بتكي مل ةليل يف تايآ رشع أرق نم

 (ض) بتكي مل ةليل يف تايآ رشع أرق نم
 (ض) هللا ره لقأل ةرم ةئم موب لك يف أرق نم

 (ض) ءاقل وحري ناك نمفإل :ةليل يف أرق نم
 (ض) هلالح لحأف هرهظتساف نآرقلا أرق نم
 (ض) نيب ةوبنلا جردتسا دقف نآرقلا أرق نم

 هي هللا لأسيلف نآرقلا أرق نم

 سبلأ هب لمعو هملعتو نآرقلا أرق نم
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 ةطفرع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 نايفس

 يلع نب نسحلا
 ةمامأ وبأ

 سنأ نب ذاعم

 دوعسم وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 ءادردلا وبأ

 دوعسم نبا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 رمع نبا

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ
 ةمامأ وبأ

 يرادلا ميمتو ديبع نب ةلاضف

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 كلام نب سنأ
 باطخلا نب رمع

 بلاط يآ نب يلع
 ورمغ نب هللا دبع

 نيصح نب نارمع

 ةديرب



 (ض) ًاجات مادلاو سيلا هب لمعو نآرقلا رف نم
 (ض) ةقاف هبصت مل 6ةعقاولاإل ةليل لك أرق نم
 ًارون هل ثناك تلرتأ امك «فيهكلا# أرق نم

 (ض) اهمتخي ىح أدحأ هللا ره لقإ# أرق نم

 (ض) هللا هجو ءاغتبا ةليل يف (سيإلا أرق نم

 (ض) مل اليل هتيب يف  ةرقبلا ينعي  اهأرق نم
 (ض) هنيب ليح ايندلا يف هتمهف ىضق نم

 (ض)ل عضعضتف نيغ ىلإ سلج وأ دعق نم
 (ض) هللا ضيق ةبيغم شارف ىلع دعق نم

 (ض) نم فرصني نيح هالصم يف دعق نم
 نم هيلع ناك ,هيف هللا ركذي مل ًادعقم دعق نم

 (ض) هتالصإ تتسحو ُهلايع ترثكو هلام لق نم
 ةمايقلا موي هل هللا لعح نيناسل اذ ناك نم

 " ((ض) هؤاضق همه نيد هيلع ناك نم

 لذرحخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم

 (ض) نم ناك دهبملاب'ىضقف ًايضاق ناك نم

 (ض) يرحلابف لدعلاب .ىضقف ًايضاق ناك نم
 وأ تاوحأ ثالث وأ تانب ثالث هل ناك نم

 (ض) هللا هلخدأ يما. نم ناطّرَف هل ناک نم '

 ةمايةلا موي هل ناك ايندلا يف ناهجو هل ناك نم

 (ض) ةليل نايبي الف ًاييحتسُم مكنم ناک نم
 (ض) حتي م مث حكتي نال ًارسوم ناك نم
 رانلا ىلع هللا هفرح ءابيرق انيل انيه ناك نم

 ,(ض) اطلس يذ .ىلإ هيخأل ُةَلِصٌو ناك نم
 (ض) يذ ىلإ ملسملا هيخأل ةلصو ناك نم

 (ض) ةاكز ٌدؤيلف هلوسرو هللاب نمؤي ناك نم
 ٠ هراج ىلإ نسحنيلف رخآلا مويلاو هللاب نموي ناك نم

 (ض) مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم
 :هراج مرکیلف: . .هللاب نمؤي ناك نم

 هفيض مرکیلف: . .هللاب نمؤي ناك نم
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 سنأ نب ذاعم

 دوعسم نبا

 ' يردخلا ديعس وبأ

 ياا شا نفاع

 اا ديع نب بدنح

 دعس نب لهس

 بزاع نب ءاربلا

 ءادردلا وبأ

 ةداتق وبأ

 هيبأ.نع ذاعم نب لهس

 1 ةريره وبأ

 يردنملا ديعس وبأ
 سنا

 ورمع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 .' رمع ني هللا دبع

 يردخلا ديعس وبأ

 سابع نبا

 ' رساي نب رامع
 ةشئاع

 حين وبا
 ةرلره وبأ .

 ءادردلا وبأ

 ةشئاع

 ١ رمع نبا

 يعازخلا حيرش وبأ

 .ةريره وبأ

 يراصنألا"بويأ وبأ

 دليوخو ةريره وبأو:ورمع نبا

 يردتملا ديس وبأو ورمع نبا



 (ض) الف رخآلا مويلاو هللاب نموي ناك نم
 هراج يذؤي الف. . .هللاب نمؤي ناك نم

 مامحلا لحدي الف. . .هللاب نمؤي ناك نم

 رمخلا برشي الف... .هللاب نموي ناك نم
 ةدئام ىلع ندعقي الف... للاب نمؤي ناك نم

 ًاريرح سبلي الف. . .هللاب نمؤي ناك نم

 (ض) دهشيو رخآلا مويلاو هللاب نموي ناك نم
 هبلق يق هانغ هللا لعح همه ةرخآلا تناك نم

 هلمش هللا قرف همه ايندلا تناك نم

 هرمأ هيلع هللا قرف همه ايندلا تناك نم

 صحش اهو «همدسو هتم ايندلا تناك نم

 امهنيب لدعي ملف ناتأرما هدنع تناك نم

 وأ ضرع نم هيخأل ةملظم هدنع تناك نم

 (ض) دحأ ىلإ وأ ةحاح هللا ىلإ هل تناك نم

 امهادحإ ىلإ لامف ناتأرما هل تناك نم

 ىلع امهادحإل ليك ناتأرما هل تناك نم

 (ض) اهنهي ملو اهدئي ملف ىثنأ هل تناك نم
 يف ىغلا هللا لعج ةرخآلا هتين تناك نم

 (ض) نمك ناك اهيلإ يعد اذإ ةداهش متك نم
 (ض) سانلا هب هللا عفني امم ًاملع متك نم

 ةمايقلا موي هللا همدملأ ًاملع متك نم

 ًاعجضم ًاوبتيلف ًادمعتم ةبذك يلع بذك نم

 رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم يلع بذك نم

 (ض) هللا رتس يف لزي مل ابو املسم اسك نم
 لصوو «هنم قتعأف مارح نم الام بسك نم

 هذفني نأ ىلع رداق وهو ًاظيغ مظك نم

 ..«ض) ةبارق ال وأ ةبارق وذ هل امیني لفك نم
 (ض) نهموصي نأ عاطتسا نم ؛مايأ ةثالث رهش لك نم

 (ض) نهئاوأل ىلع ربصف تانب ثالث هل نك نم

 نهم ريو نهيوؤي تانب ثالث هل نك نم

 نولكأت ام مهومعطأف مكيكر لم نم مكممال نم
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 نر ازا ھا هسا ر تول سيل نم
 (ض) موي هللا هسبلأ ريرح بوث سبل نم

 (ض) هنع هللا ضرعأ ةرهش بوث سبل نم
 خوي هاب فا هسا هش توك ' دبل قم
 هللا هسبلا ايندلا يف ةرهش بوث سبل نم

 عضو ا محلا «لاثق اديدح او سبل نم

 (ض) غلبي نيح لاقف ًاديدح ًابوث سبل نم

 هيلي نأ همرح ايندلا يف ريرحلا سبل نم
 (نض) هسبلي مل ايندلا يف ريرحلا سبل نم

 ' يف هسبلي مل ايندلا يف ريرحلا سبل نم

 (ض) ةضفلا ةينآ يف برشو ريرحلا سبل نم

 ۰ (ض) ؟نّدَل نم
 (ض) لك نم هل هللا لغج رافغتسالا مزل نم
 هقتعي نأ هترافكف هبزض وأ هل ًاكولمم مطل نم

 محل يف هدي غبص امنأكف ريشدرنلاب بعل نم

 يق هدي سمغ امنأكف ريشدرتلاب بعل نم
 هللا ىصع دقف ريشدرن وأ درب بعل نم
 (ض) هرسيل بحي اع ملسملا هاحأ يقل نم
 (ض) يقل ؛داهح نم رثأ ريغب هللا يقل نم

 نثو دباعك هيقل رمح نمدم هللا يقل نم
 : ًائيش هب كرشي ال هللا يقل نم

 (ض) ضرم وأ ةرهاظ ةجاح هسبحت مل نم
 (ض) هللا اهللخ ءاملاب هعباصأ للخي مل نم
 ةجاح الف بذكلاو ادخلا عدي مل نم

 هب لمعلاو لهجلاو روزلا لوق عدي مل نمأ
 هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم
 هللا همحري مل سانلا محري مل نم

 : اهربدتسي ملو «ةلبقلا لبقتسي مل نم
 مل نمو ريثكلا ركشي مل ليلقلا ركشي مل نم
 ايزاغ فلخي وأ ايزاغ زه وأ زغي مل نم:
 ٠ (ض) مال! نم هيلع ناك هللا ةصحر لبقي مل نم
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 رذ وبأ

 رمع نبأ

 ١ رمع نبا

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ

 دلخم نب ةملسم

 ايردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأو سنأ

 رمع نبا

 سابع نبا



 (ض) نم ءىرب دقف هللا ركذ رثكي مل نم

 (ض) لضف كرتو ىلبلاو ربقلا ىسني مل نم
 نييبنلا نم ناك اذه ىلع تام نم

 (ض) ةنسو ليبس ىلع تام ةيصو ىلع تام نم

 (ض) نينمآلا نم ثعُب نيمرحلا دحأ يف تام نم

 (ض) ًاعجار وأ ًايهاذ ةكم قيرط يف تام نم

 مهبستحاف دلولا نم ةثالث هل تام نم

 ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل تام نم

 (ض) هلحدأ مالسإلا يث نادلو هل تام نم

 (ض) رم نم هللا هاقس رمخلا نمدم تام نم
 ٠ يرحأ هللا ليبس يف ًاطبارم تام نم

 رمخلا برشي وهو يما نم تام نم

 نم يضق مهرد وأ رانید هيلعو تام نم

 هسفن هب ثدحي ملو زغي ملو تام نم

 نيدلاو لولغلاو ربكلا نم ءيرب وهو تام نم

 (ض) ؟ًفنآ ملكتملا نم
 (ض) هللا لدم بتي مل مث حور يدب لم نم
 بر اي :لوقي هبر دبعلا ةبطاخم نم

 (ض) الإ هحسمي ل ميتي سأر ىلع حسم نم

 (ض) لكب هل ناك نيضرفغلا نيب ىشم نم

 (ض) .اهتبثي نح هيخأ ةحاح يف ىشم نم
 (ض) اريح ناك هيخأ ةجاح يف ىشم نم
 (ض) اهيف غلبو هيأ ةجاح يف ىشم نم

 (ض) هلظأ ملسملا هيخأ ةحاح يف ىشم نم

 (ض) بتك ملسملا هيخنأ ةجاح يف ىشم نم
 هاتآ دجاسملا ىلإ ليللا ةملظ يف ىشم نم

 هللا يقل دجسملا ىلإ ليللا ةملظ يف ىشم نم

 (ض) هنأ ملعي وهو هنيعيل ملاظ عم ىشم نم

 (نامع) ىلإ يماقم نم

 (ض) تيبلا هغلبت ةلحارو ًاداز كلم نم
 ىّده وأ قرو وأ نبل ةحينم حنم نم

 ىّده وأ نبل ةحينم وأ قرو ةحينم حنم نم
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 ةريره وبأ

 كاحضلا

 ييهجلا ةرم نب ورمع

 رباح

 كلام نب سنأ

 رباح

 رباح

 ريشب نب نمحرلا دبع

 يعجشألا ةبلعت وبأ

 ىسوم ربأ

 ةريره وبأ

 ورمع ني نمحرلا دبع

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 نايوث

 هيبأ نع دعس نب رماع

 رمع نيا

 سنأ

 ةمامأ وبأ

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأو رمع نبا

 سابع نبا

 سابع نب

 ةريره وبأو ورمع نب هللا دبع

 سن

 ءادردلا وب

 ءادردلا وب

 ليبح رش نب سو

 نار

 يلع

 بزاع نب ءاربلا

 بزاع نب ءاربلا



 (ض) ملسملا ماعطإ ةمحرلا تابحوم نم

 اميف هأرقف هنم ءيش نع رأ هبزح نع مان نم
 , | هلسغي م و رمغ هدي فو مان نم
 هللا تاملكب ذوعأ) :لاق مث الزم لزن نم

 دښت ل «ساتلاب اطزئأف ةقاف هب تلزن نم

 ةنحللا قيرط ءىطجن يلع ةالصلا يسن نم

 (ض) اهظفحب ىلع رصف ةرجش بصن نم
 ( اهيف هفيخت ةرظن ملسم ىلإ رظن نم

 ا هنع احم وأ هعيرغ نع سفن نم

 : برك. نم ةبرك نمؤم نع سفت نم

 ايندلا برك نم ةبرك ملسم نع سقن نم

 بذع باسحلا شقون نم

 كله باسحلا شقون نم

 اهيلع حين ام. بذعي هنإف هيلع حين نم
 نأ لاملاب لخب وأ هدياكي نأ ليللا هلاه نم

 : همد كفسك وهف ةنس هاحأ رجه نم

 زانلا يف رهف ثالث قوف هاحأ رجه نم

 (ض) ربكو ةرم ةثم حبسو ةرم ةثم لله نم

 ةنسح هل تبتک اهلمعي ملف هنسحب مه نم

 ٠ (ض) اباوص الإ لقي مل ةنإف ؟وه نم
 (ض) مل نمو هيلع رطفيلف ارت دحو نم
 الفن حضي ملف يحضي نأل ةعس دجو نم

 طول موق.لمع لمعي هومتدحو نم

 '  (ض) الاقثم منت الو «قرَو نم

 ًافص عطق نمو «هللا هلصو افص لصو نم

 رانلا يف هئطو ءاليتخ هتطو نم

 (لَض) نع اه يضرو ربصف ةليل كعو نم
 ةنحلا جلو نينثا رش هللا هاقو نم

 رشو هيبحل نيب ام رش هللا هاقو نم

 مالسإلا يف دالوأ ةثالث هل دلو نم
 . 3 ٠ ١

 بحتحاف نيملسملا رومأ نم.ائيش هللا هالو نم
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 . رباح

 .١ . باطخلا نب رمع

 ' ةمطافو ةريره وبأ

 , .دوعسم نب هللا دبع

 سابع نبا

 قي هباحصأ نم لحر

 . ةريرع وبأو ورمع نبا
 اإ 0 ةداق وبأ

 , ةريره وب

 , ةريره وب

 ةسبع نب ورمع

 ةرْم نب ورمع مرم وبأ



 نيكسملا نود هباب قلغأ مث سانلا رمأ يلو نم

 (ض) ترثك وأ تّلق يمأ نم ةمأ ير نم

 (ض) هب قَأ نيملسملا رمأ نم اعيش يلو نم

 (ض) رظني مل نيملسملا رمأ نم اعيش يلو نم

 (ض) اوبحأ امب مهنيب مكحف ةرشع يلو نم

 (ض) نع هباب بجحف ًالمع مكيلع يلو نم
 سانلا نيب ًايضاق لعج وأ ءاضقلا يلو نم

 (ض) رمأف ًائيش نيملسملا رمأ نم يلو نم

 نع بحتتحاف ًائيش سانلا رمأ نم يلو نم

 مهشفف كيش نيملسملا رمأ نم يلو نم

 اريح هب هللا دارأف ًالمع مكنم يلو نم

 (ضو) هللا ةا هيلعف مهيلع قشق ًائيش مهنم يلو نم
 هقئاوب هراح نمأي ال نم

 (ض) هرش نموي الو هريمخ ىحري ال نم

 يف نم همحري ال ضرألا يف نم محرري ال نم

 هللا همي ال سائلا محري ال نم

 محري ال محرب ال نم

 (ض) مهنم سيلف نيملسملا رمأب متهي ال نم
 نمي لمعيف تاملكلا هذه نيم ذحأي نم

 (ض) ايش ًادحأ لاست ال نأ ىلع ؟عيابي نم
 (ض) هنوضغبيو سائلا ضغبي نم

 رهظلا لبق تاعكر عبرأ ىلع ظفاحي نم

 ءاعدب هل وعدأو ةليللا انسرحي نم

 - ريخلا مرحي قفرلا مرحي نم

 معتيو «توع ال اهيف یی ةنجلا لحدب نم

 هبايث ىلبت الو سأيي الو معني هنا لحد نه

 هنم بصي ع هب هللا دري نم

 نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم

 (ض) ؟مهرد ىلع ديزي.نم

 هيلع هللا رسي.رسعم ىلع رسي نم

 هيلحر نيب امو .هييحل نيب ام يل نمضي نم
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 ةيواعم

 راسي نب لقعم

 باطخلا نب رمع

 سابع نبا

 سايع نبا

 ةفيحح وبأ

 ةريره وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 لبح نب ذاعم

 كلام نب سنأ

 ةشئاع

 ةشئاع

 يبعكلا حيرش وبأ

 سابع نبا

 يرجح

 هللا دبع نب ريرج

 ديعس وبأو

 ةريره وبأ

 ناميلا نب ةقيذح

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 سابع نبا

 ةبيبح وبأ

 ةناحير وبأ

 هللا دبع نب ريرج

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةيواعم

 سنأ

 ةريره وبأ

 دعس نب لهس



 ؟هللا همحر ةليللا اذه فيضي نم

 : اهقفاويف ردقلا ةليل مقي نم

 (ضو) هلثم هنإف ًالاغ متکی نم
 : ؟مهيفكي نم
 تنأو سانلا ىلع ملست نأ ةقدصلا نم

 ءادهشلاو لا نم

 هيدلاو لجرلا متش رئابكلا نم

 دتشا سرافك ةالصلا دعب ةالصلا رظتنم

 نم مكنمو ةلماك ةالصلا يلصي نم مكنم

 مهنمو «هيبعك ىلإ رانلا هذحأت نم مهنم

 (ض) !یلغ ناطلس هل نيدلا بحاص نإ !هم

 ٠ ةالصلا ىلإ وعدي هنإ ءالك !هم

 (ض) ناك نم كله امنإ !دمحم ةمأ اي ًالهم

 (ض) ةداهش ةبرغ توم

 مالسللا ءاشفإو ماعطلا ماعطإ !ةنملا بجوم

 اهيف امو ايندلا نم ريح ةنحلا يف طوس عضوم

 مايق نم ريح هللا ليبس يف ةعاس فقوم

 (ض): ف طحشتملا ديهشلاك بستحلا نذوملا

 هقدصيو هتوص ىدم هل رفغي نذوملا 1

 رجأ لثم هرجأو «هتوص دم هل رفغي نذوملا

 ؛ بطر لك هل دهشيو.هتوص دم هل رفغي نذوملا 1

 ةمايقلا موي ًاقانعأ سانلا لوطأ نونذؤملا

 ءانمض ةنئألاو ءءانمأ نونذوملا

 (ض مل دهاع اذإو قدص ثدح اذإ نمؤملا

 (ض) هعقر :ىلع كله نم ديعسف «عقار هاو نمؤملا

 ! ميفل بح رحافلاو «مرك رغ نموملا :
 ملس نم ملسملاو ؛سانلا هنمأ نم نموملا

 برشي رفاكلاو «دحاو ىعم يف برشي نمؤملا

 (ض) تدعب نإو:«نوداو ةحصن ضعبل مهضعب نونمؤملا
 (ةقدصلا لضفأ) .ءاملا
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 ١ رسيلا وہ

 | ١ بانج نب ةر +

 ! سابع نب

 , : سابع نب

 ةلثاوو ةمامأ وبأو ءادردلا وب

 سنأو

 م سابع نب

 , حرش وب
 سنا

 .' ةريره وأ

 :ورمع ناو رمع نبأ

 ا: ةريره وبأ
 ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ |

 | : ةريره وبأو ةيواعم

 ةمامآ وأو ةريره وبأ

 . .. يراصنألا .بويأ وبأ
i1  

 ةريره وبأ

 سنأ :
 , .ةريره وبأ

 كلام نب سنأ
 ةدابع نب دعس



 رحأ هل ءيقلا هبيصي يذلا رحبلا يف دئاملا

 ةرربلا ماركلا ةرفسنا عم نآرقلاب رهاملا

 لظ ال موي شرعلا لظ ين هللا يف نوباحتملا
 (ض) هللا يف نولذابتملاو هللا يف نوباحتملا

 (ض) ماعطلا نم نرللختملاو ءرضرلا يف نرللختملا

 (ض) ءاسنلاب لاجرلا نم نوهبشتملا
 نوربكتملا نوقهيفتملا

 (ض) سلاجب ةثالث الإ ةنامألاب سلاما

 لحو زع هلل هسفن دهاج نم دهاجما

 (ض) ةيصولا مرح نم مورحنا
 هللا باتك يف هنودجت متنأو روخفلا لاتخملا

 روث ىلإ ريع نيب ام مرح ةنيدملا

 اهعدي ال «نوملعي اوناك ول مهل ريح ةنيدملا

 (ض) ضرأو ناميإلا رادو «مالسإلا ةبق ةنيدملا

 بحأ نم عم ءرملا

 ناطيشلا اهفرشتسا تحرح اذإف ءةروع ةأرملا

 اهتيب نم تحرح اذإ افإو «ةروع ةأرملا

 قح يدؤت ىح هللا قح يدوت ال ةأرملا

 رفك نآرقلا يف ءارملا

 (ض) رحأ هل بتك هطابر يف تام اذإ طبارملا

 رحشلا قرو تاحتي امك هاياطح تاحت ضيرملا

 (ض) هيونذ هنع طحت ضيرملا

 ههجو لحرلا امم دكي دك ةلأسملا

 ةمايقلا موي اهبحاص هجو يف حودك ةلاسملا

 هتعلس قفنملاو هءاطع ناتملاو هرازإ ليسملا

 فلحلاب هتعلس قفنملاو نانملاو لبسملا

 نارتاهتي ناناطيش نابتسملا

 امهنم ءىدابلا ىلعف الاق ام نابتسملا
 ةندب يدهملاك ةعمجلا ىلإ لجعتسملا

 (ض) هيلع ميقم وهو بنذلا نم رفغتسملا

 يقت لك تيب دحسملا
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 مارح مأ
 ةشئاع

 ذاعم

 ةريره وبأ

 سنأو يراصنألا بويأ وبأ

 ةريره وبأ

 رباح

 هللا دبع نب رباح

 ديبع نب ةلاضف

 كلام نب سنأ

 رذ وبأ

 يلع

 دعس

 ةريره وبأ

 سنأو رباجو دوعسم نبا

 دوعسم نیا

 دوعسم نبا

 مقرأ نب ديز

 تباث نب ديزو ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 زرك نب دسأ
 سنا

 بدنح نب ةرم

 رمع نبأ

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 1 رامح نب ضايع

 ةريره وبأ

 ةريزه وبأ

 سابع نبأ

 ءادردلا وبأ



 نم عاب اذإ ملسمل لحي الو «ملسملا وحأ ملسملا

 ةلذخي الو هملظي ال ملسملا وحأ ملسملا

 هملسي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا
 هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا

 أ رفاكلاو «دحاو ىعم ف لكاي ملسملا
 ءاملاو لكلا يف ثالث يف ءاكرش نوملسملا

 (ض) ءاملا يف :ثالث يف ءاكرش نوملسملا

 (ض) كفلوأ ملّظلا يف دجاسللا ىلإ نوؤاشملا

 (ض) دوست موي اهبحاص هحو ضيبت ةبيصملا :
 اهعنامك ةقدصلا يف يدتعملا

 (ض) عضي «هللا ركذب نورتهتسملا نودرفملا
 ةالصب ةمايقلا موي ينأي نم يمأ نم سلفملا

 (ض) نثو دباعك انزلا ىلع ميقملا
 : رانلا يف ةنايخلاو ةعيدخلاو ركملا

 ىلإ يدؤيو «هبر ةدابع نسحي يذلا كولممل
 ةقدصلاب هذي طسابلاك ليخلا ىلع قفنملا

 (ض) ىلإ برق اذإف تيزلا ركعك (لهملا)
 اهيف تومي يلا هبايث يف ثعبي تيملا

 هيلع حين اك.هربق يف بذعي تيملا

 نونلا فرح

 (ض) ةنجبا يف لالب قزر لضفو ءانقازرأ لكأت
 : ناميإلا ام :لاقف لحر ىدان

 نم ازز مدآ وتب دقوی ام هذه مکر ان

 هللا ليس يف ةازغ يلع اوضرع يما نم سان
 هبنخ يف رثأ دقو ماقف ريصح ىلع مان
 نيقيلاب ةمألا هذه لوأ احن

 ةمايقلا موي نولوألا تورحآلا نحن

 ”اهيركو رضح درمز نم اهعوذج ةنحلا لخن
 إدا الفأ لامعألا لضفأ داهجلا ىرن

 كوش نصغ طق اريح لمعي مل لحجر عزن
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 | ةريره وبأ |

 ماع نب ةبقع

 'ةزيره وبأو رمع نبا

 :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع 1

 : ةريره وبأ

 ,نيرجاهملا نم لحر

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 ' سابع نبا

0 
 ةريره وبأ

 السرم نسحلا

 .يرعشألا ىسوم وبأ

 ! ةيلظنحلا نبا لهس

 ,ديعس وبأ

 34 يردخلا ديعس وبأ /

 ٠ باطخلا نب رمع

 ٠ بريدة 

 سارف وبأ.

 ةريره وپا

 ا أ وما
 : دوعسنإ نب هللا دبع .

 رمع نب هللا دبع

 دوعسم نبا

 سابع نبا

 ةشلاع

 :ةريره وبأ -



 (ض) ءاعدلا ريخ نإ :لاقف ليئاربج لزن

 ًاضايب دشأ وهو ةنحلا نم دوسألا رجحلا لزن
 ةن هتغدلف ةرجش تحت ءايبنألا نم ين لزن
 (ض) عضوف ءامسلا نم دوسألا نكرلا لزن

 (ض) لاق ام هبذكي ءامسلا نم كلم لزن
 (ض) ةكم :نكامأ ةثالث نم ةوبنلا يلع تلزن

 ةمتعلا ىعدت لا ةالصلا راظتنا يف تلزن

 (ضو اهانّيَبسف ثيغاربلا انتذآف ًالزم انلرت

 (ض) نيعلا روحلا نم لضفأ ايندلا ءاشن
 (ض) لالا نم امه رثكأ هدابع نم نيدبع هللا رشن

 رذلا ليقاثم اهيف فئاحصلا رش

 يدنع نم قسو فصنو «كل قسو فصن

 (ض) ةقان قاوف «هعبر «هثلث «هفصن

 اهاعوو اهظفحف َلاقم عم أرما هللا رضن

 اهاعوف ييلاقم عمس أرما هللا رضن
 هريغ هغلبف اثيدح انم عم أرما هللا رضن

 هعمس امك هغلبق اشيش انم عمس أرما هللا رضن

 :لاقف هباحصأ هوجو يف وحلا ىلإ رظن
 (ض) شبك باهإ هيلع ًالبقم بعصم ىلإ رظن

 (ض) ًاليخب نموملا نوكي :ينعي
 (ض) لخلا ف كراب مهللا «لخلا مادإل
 (ض) لجرلاب .كاله هنإ ءلخلا ماذإل
 لخلا مادإلا معن «لخلا مادإلا

 رمتلا نموملا روحس

 (ض) رمتلا روحسلا

0: 0 

11 AÛ لبقم بستحم رباص تنأو تلتق نإ ؛ 

 لجرلا اه فك ةقرح :ثالث نم الإ مَعَ
 (ض) ؟كسملا ةرجشب نمؤت «معن

 (ض) امه رافغتسالاو امهيلع ةالصلا مَعَ
 كمأ يلص ؛معن
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 يردخللا ديعس وبأ

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 بيسملا نبا

 نادعم نب دلاح

 سنا

 بلاط يبأ نب يلع

 ةملس مأ
 دوعسم نبا

 ةملس مأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 معطم نب ريبحو كلام نب سنأ
 تباث نب ديزو ديعس وبأ

 تباث نب ديز

 دوعسم نبا

 دوعسم نب هللا دبع



 (ض) افخيو مدلا بهذي ماحملا ٌدبعلا مْ
 قح ربقلا باذع ؛معن

 ايندلا زمأ نم نئاك وه ام يلع ضرع ؛معن

 (ض) اهعمست قح ةملك ةيطعلا معن

 (ض) مكدالوأ ةماركك مهومركأف «معن

 سمشلا ةيؤر يف نوراضت لهف «معن

 مويلا كتئيهك «معن
 نودرُ ؛مكريغ دحأل تاس كلا منا

 (ض) يأت وأ ةدس باب ىلع مقت ل ام ؛معن
 (ض) سمشنا ةيؤر يف نورامتت له «معن

 (ض) ةيذوأل اهيف نإ هديب يسفن يذلاو «معن

 تيبلا اذه برو «معن
 ءاملب كيلعو «معن

 قباطت يه ىبوط ىعدت ةرحش اهيفو «معن
 مهادحأ نإ هديب دمحم سفن يذلاو «معن

 هدسح إف ةبيصم نم ايندلا يف هب ىزجي ؛معن

 , نيتبطر اتماد ام امهنع ففخمي «معن

 هابأ بسيف «لحرلا ابأ بسي ؛معن

 هديس قح يدويو هللا عيطي نأ مهدحأل اًمعن

 هنع ىضقي يح هنيدب ةقلعم نمؤملا سفن

 راتلا لهأ ديدص نم يرجي رف

 يهانملا

 معطت ىح ةرمثلا يرتشت نأ ىف
 دحاسملا باوبأب لابي نأ ىف

 (ض) رححبا ين لابي نأ ىف

 (ض) يراخلا ءاملا يف لابي نأ ىف

 سمشلاو لظلا نيب لحرلا سلجي نأ ىف

 موي لك اندحأ طشتمب نأ ىف

 روححاع سبيل حطس ىلع لحرلا ماني نأ ىف ٠
 !ةجاحلا انبلغف ثارككلاو لصبلا لكأ نع ىف
 رسكت نأ ئيعي ةيقسألا ثانتخا نع ىف
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 (ض) ًالحر نأو «ةيقسألا ثانتحا نع ىف

 (ض) مئاهبلا نيب شيرحتلا نع ىن

 كيدلا بس نع ىف

 حدقلا ةملث نم برشلا نع ىن

 تبسلا موي مايص نع ىه

 مسولا نعو هجولا يف برضلا نع ى

 تويبلا يف نوكت يلا ناندللا لتق نع ىف
 هجولا يف برضلاو هجولا يف يكلا نع ىف
 اعطقم الإ بهذلا سبل نع ىف

 عبسسلا شارتفاو بارغلا ةرقن نع ىم
 (ض) سمشلا عولط لبق مونلا نع ى
 ءامسأ ةعبرأ انقيقر يمسن نأ انا

 ةضفلاو بهذلا ةينآ ف برشن نأ انا

 عكار انأو أرقأ نأ نام

 (ض) تاسموملا جورف يف يرجي رف ةطوغلا رف
 ةالصلا يف رصخلا نع يه

 (ض) ةمحرلا هللا نم رظنني مدانلا

 لحرلاو ةنحملا يف قيدصلاو ةنجلا يف يبل

 هيحنت ءيشلاو ءاهنفدت دجسملا يف ةعاخنلا

 ةبوت مدنلا

 (ض) سيلبإ ماهس نم مومسم مهس ةرظنلا

 (ض) كلذ ردق ىلع ةقفنل

 (ض) هللا ليبس يف ةقفنلاك جملا يف ةقفنلا
 (ض) ءانبلا الإ هللا ليبس ين اهلك ةقفنلا

 (ض) راتلا يف ةيمحلاو ةميتشلاو ةميمنلا
 اذإ ةحئانلا نإو «ةيلهاجلا رمأ نم ةحاينلا

 ` (ض) رهدلا بغر امهيف ناتعكرلا ناتاه

 عقوف هللا هجو سمتلن هعم انرخاه

 ل هدي عضوو  هلحأ اذهو «مدآ نبا اذه

 (ض) اهدحأ سأر ةيناثلا ءامسلا يف ناحخفانل

 هته لار دس ىلحلا

 ءاها فرح
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 یسوم وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 ورمع نبا وأ ةيارٌم وبأ
 سنأ

 ةديرب

 راسي نب لقعمو سنأ
 دوعسم نب هللا دبع

 لبح نب ذاعم

 ةديرب

 سنأ

 رمع نبا

 يرعشألا كلام وبأ

 رمع نبا

 ترألا نب باب

 سنأ



 هلحأ اذه

 هءاج ذإ كلذك وه امنيبف لمألا اذه

 لحألا كاذو لّمألا اذه

 هب طيحم هلجأ اذهو نأسنإلا اذه
 (ض) ةثالث ذنم كوبأ هلكأ ماعط لوأ اذه
 مويلا حتف ءامسلا نم باب اذه

 (ض) همحل لکو هرحنب هلهأ مه دق ريعب اذه

 هبحتو ادبحي لبح اذه

 (ض) نم باب ىلع «هبغو انبحي لبح اذه
 نيعبس ذنم منهج يف هللا هلسرأ رجح اذه

 (ض) ةتكن ةلأسملا ءيجت نأ نم كل ريح اذه

 اذه لثم ضرألا ءلم نم ريح .اذه

 يعور يف ثفن ليربج 'ءنيملاعلا بر لوسر اذه
 (ُض) باوبأ هيف حتفف ءءاح دق ناضمر اذه
 ةمايقلا موي ىلإ مكدعب نم ىنأ نو مكل اذه

 ' اباذع امهروبق يف نابذعي نالجر ناذه

 رصحلا روهظ مث هذه

 ' (ضر علّطي هللا نإ نابعش نم فصنلا ةليل هذه
 ينإ :تلاقف يتلا تتأ ءادوسلا ةأرملا هذه

 ش ةرجشلا تحت هعم انأو يب لعف اذكه

 (ض) ؟دحأ كيدلاو نم يقب له
 ؟هللا قلح نم ةنحلا لععدي نم لوأ نوردت له

 ل ؟ديدشلا ام:نوردت له

 ' هذهو هذه لثم ام نوردت له

 (ض) ؟مكبر لوقي ام نوردت له

 كحضأ مم نوردت له

 : ؟ءاضق هنيذل كرت له

 (ض) ؟تحوزت له
 ١ (ض) ؟نالف اي تح ورت له
 ' ١ لحدت نأ دهاحملا جرح اذإ عيطتست له

 (ض) هيف تنأ يذلا تيّبلا يف نذوملا عمست له

 ةريهظلا ف سمشلا ةيؤز يف نوراضت له
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 شنأو دوعسم نبا

 كلام نب سنأ

 سابع نبا
 1 يرادلا ميمت

 سنا

 ربج نب سبنع وبأ

 . ٠ ةريره وبأ

 سنأ

 سنأ .

 ةريره ربأ

 يئبللا دقاو وبأو ةريره وبأ

 اع

 سابع نبا

 ئسرافلا ناملس

 سنأ

 ورمع نب هللا دبع

 ' .ةفصحت نبا أ ةفصخ
 ةديرب

 دوعسم نب هللا دبع 37

 سنأ

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 1 سنأ

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 !' ٠ ةريره وبأ



 ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف نوراضت له

 باحس اود سيل سمشلا يف نوراضت له

 باحس افود سيل سمشلا يف نورامت له

 هنود سيل ردبلا ةليل رمقلا يف نورامت له

 اففاذآ ًاحاحص كموق لبإ جتنت له

 مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت له
 ًاميظع ايت كمدغ نم كوبأ حبذ له

 (ض) ؟نيّد مكبحاص ىلع له

 داهج نم ءاسنلا ىلع له

 (ض) ؟نيد هيلع له

 ءيش نم مكد نع له
 يشرق الإ تيبلا يف له

 (ض) ؟بيرغ مكيف له

 مايألا نم ًائيش صخب ناك له
 (ض) ؟توملا ركذ رثكي ناک ٍله

 ةنحلا كلو ةعيبلا ىلإ كل له

 (ض) ؟ةنيب كل له

 ؟مأ نم كل له
 ؟نادلاو كل له

 (ض) تلتبا الإ ءاملا ىلع يشكي دحأ نم له

 (ض) ؟ءادغ نم له

 ةمايقلا موي انبر ىرن له

 لاق نم الإ نورثكملا كله

 ؟متنك قحلا بحاص عم الع
 كرابملا ءادغلا لإ مله

 جحلا ؛هيف ةكرش ال داهح ىلإ مله

 1 1 يلإ اومله
 نمف مكيديأ تحت هللا مهلعح مكناوخإ مه

 ىلع نوعمتجي لئابقلا عزاون نم عامج مه

 , هللا ءادهش مه
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 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةلضن نب كلام

 دعس نب بعصم

 دبع نب ةبتع

 ' سنأو ديعس وبأو يلع

 ةشئاع

 سنأ

 ءناه مأ

 ديعس وبأو ىسوم وبا

 نب ةدابعو سوأ نب دادش

 سنأ

 يردخلا ديعس وبأو ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 كيعس وبأ

 ةيراس نب ضايرعلا

 .يلع نب نييسح ا

 ةفيذح

 رذ وبأ

 ةسبع نب ورمع

 ةريره وبأ



 ' (ض) نيدلقتم هللا مهشعبي ءادهشلا مه

 ١ ءؤضرلا رثأ نم نولجح رغ مه

 | ماحرأ مغ ىلع هللا حورب اوباحت موق مه

 أ ماحرألا ريغ نم هللا روني اوباحت موق مه

 | لئابقلا عزاونو سانلا ءاتفأ نم سان مه

 ةبعكلا برو نورسحألا مه

 ٠ اذكه لاق نم الإ ًالاومأ نورثكألا مه

 «لضوأ اذإو هيلإ ولعب ٌةوركم ناك اذإ نيذلا مه
 (لض) اهتقو نع ةالصلا نورخؤي نيذلا مه
 ىلاعتو كرابت هللا لالحب نوباحتملا مه

 یش لئابق نم هللا يف نوباحتملا مه
 ' (ض) كرانو كتنح امه

 (ض) ةميمنلاب نوؤاشملاو نوزامللا نوزاّتمل

 نرق جرخي اهو نتفلاو لزالزلا كلانه

 الا ليبس يف ًاداهج ندع نم لضفأ نه
 (ض) زئاجع اينذلا راد يف نضبق ياوللا نه
 ْ : رهشلا مايص نه
 ةقرسلا أوسأو «ةبوقع نهيفو ؛شحاوف نه

 رب كوبأ !هللا دبع اي كل عينه

 حارخبا نب ةديبع وبأ انهه

 ؟نالف يب نم دحأ انه

 ئورأو أرمأ وه
 (ض) لا ألا بحأ ينعي ناسللا ظفح وه

 ا راتلا يف وه

 (یرصب) ىلإ (ءاعنص) نيب امك وه

 ا رهدلا ةئيهك وه

 هب نورحب ام وه

 اذه دم وه

 . اذه يدجسم وه

 يغب الو هيف مثإ ال يقتلا يقتلا وه
 ١ روحسلا ينعي .كرابملا ءادغلا وه

 (ض) تيم رطفلا ةليل تناك“ اذإف .مراصملا وه
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 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 رمع

 ةريره وبأ

 يرغشألا كلام وبأ

 رذ وبأ

 رذوب

 8 هباحصأ ضعب

 صاقو يبأ نب دعس

 سابع نب

 ءادردلا وبأ ٠۲٠٠و

 ةمامأ وب

 كراحلا نب ءالعلا

 رمع نبا

 رباح

 بلا
 ناحلم نب ةمادق

 ةرم' نب نامعنلا

 ''' رفعح نب هللا ديع

 يحشألا كلام نب فوع

 1 باددح نب ةر

 سنأ

 ةفيحح وبأ

 7 !ةريره وبأو ورمع ني هللا دبع 4١4١و

 : يملسلا ديع نب ةبتع

 أ: ناحلم نب ةمادق ١

 قيدصلا ركب وبأ

 ديغس وبأ
 دعس نب لهسو ديعس وبا ۱۱۷۷و

 ورمغ نب هللا دبع 5981و

 ءادردلا وبأ

 سابع نبا



 تانسحلا لضفأ يه

 قلح موي هللا اهقلح تيربك نم ةراجح يه

 راتلا نم كبسح يه

 (ض) فارصنالا ىلإ ةالصلا ماقت نيح يه

 رصعلا يه

 ةنجلا ي يه

 (ض) رخاوألا رشعلا يف ناضمر رهش يف يه

 رانلا ف يه

 ًائيش هللاب كرشي ال تام نمل يه

 ينأي لجرلا يعي .ىرغصلا ةيطوللا يه

 (ض) ىضقت نأ ىلإ مامإلا سلجي نأ نيب ام يه
 , (ض) باذع نم هيحنت ةيجنملا يه ؛ةعتاملا يه

 بيرقلا لهسلا «نيللا نيملا

 لثمك كلذ لثمو ءريثك هللا ركذب مكرمآو
 تاومسلا نإف هللا الإ هلإ الب امكرمآو

 (ض) نانثإو
 مكيلع اذه نم هللا ىلع نوهأ ايندلل هللاو

 ةلخسلا هذه نم هللا ىلع نوهأ ايندلل هللاو

 ديدش راظحي رانلا نم ترظتح- دّقل هللاو

 هتيطعأ دقل «كلذك ره ام ًانالف نكل هللاو

 نانيع هل ةمايقلا موي هللا هنثعبيل هللاو

 رذنملا ابأ ملعلا كنهيل هللاو

 (ض) الإ طق هللا لوسر دنع اعمتجا ام هللاو

 (ض) هقلخخو لحجر قلخ هللا نّسح ام هللاو

 (ض) يقل نح ءاشعو ءادغ نم عبش ام هللاو

 (ض) كلذ يف توميف موي ف دنع افاق ام لاو
 (ض) ىوطت ةفصلا لهأ عدأو مكيطعأ ال هللاو

 نمؤي ال هللاو «نمؤي ال هللاو ,نمؤي ال هللاو

 لالما ىلإ رظننل انك نإ يأ نبا اي هللاو

 عاطم حشف ؛تاكلهملا امأو
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 رذ وبأ

 دوعسم نبا

 ةشئاع

 ينزملا فوع نب ورمع
 رمع نبأ

 ةريره وبأ

 فوع نب نمحرلا دبع

 ةريره وبأ

 يعجشألا كلام نب فوع

 ورمع نب هللا دبع

 يرعشألا ىسوم وبأ

 سابع نبا

 نا

 يرعشألا ثراحلا

 ورمع نب هللا دبع

 ةزرب وبأو شيقأ نب ثراحلا

 رباح

 رمع نباو ءادردلا وبأ

 ةمقلع نب ريهز

 يردخلا ديعس وبأ

 سابع نبا

 بعك نب يبأ

 رمع نبأ

 ةريره وبأ

 نيصح نب نارمع

 يلهابلا ةمامأ وبأ

 يلع

 حيرش وبأو ةريره وبأ
 ةشئاع

 سینا



 اهقوف امف ةكوش نإو
 ًاكاوس ناك نإو

 كارأ نم ًابيضق ناك نإو

 ,لملا مهفست امنأكف تلق امك تنك نإو

 ىلع مكنم هانلمعتسا نم «نآلا هلوقأ انأو

 : يذلا يجرحأل هديب يسفن يذلاو انأو

 كارشإلا :ةمايقلا موي هللا دنع رئابكلا زبكأ نإو

 تاقفانملا نه تاعزتتلاو تاعلتخملا نإو

 أ هللا هجو اه يغتبت ةقفن قفنت نل كنإو

 : نيكاسملا بحي :عبسب يليلخ يياصوأو

 نانئاو

 كمحر اذ لصتو

 ةثالثو

 (ض) ةثالثو
 نينثالا وذو

 هللا كمحر اهتمحر نإ ةاشلاو .

 (ض) اهتقول دحأ اهيلصي ال يلالجو يتزعو
 نينمأو نيفوح يدبع ىلع عمجأ ال يتزعو
 يبيح نأ يأ اي كعنم ام «مالسلا كيلعو

 : (ض) مكيلعو
 , ؟ةداهشلا نودغت اميفو

 هللا لوسر دهع ىلع عرد نهنم يل ناك دقو

 ةرشع عستو ةرشع عبسل مجتحي ناكو

 (ض) نوعبس :ياميلا نكرلا يعي د هب لکو

 لمج ءاج ذإ موي تاذ ًاشلاج هعم تنكو

 .ةعناملا اهيمسن هدهع يف انكو :

 (ض) ايندلا يف متنأ ام قحاب دعب يذلاو

 (ض) هللا بذعي ال اين قحاب شعب يذلاو
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 يردنللا ديعس وبأ

 كيتع نب رباح

 ةبلعت نب سايإ ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ

 ' ةريمع نب يدع

 سابع نباو ةريره وبأ

 رمع نبأو

 مزح نب ورمع

 : نابوث

 ' صاقو يبأ نب دعس

 رذ وبأ

 باطخلا نب رمعو رباج

 اا
 بإطخلا نب رمعا

 | ةزرب وأو شيقأ نب ثراحلا

 ٠ شيقأ نب ثراحلا

 ٠ سايإ نب ةرق

 دوعسم نبا

 ةريره وبأ'

 ,ةريره وبأ

 مقرأ نب ديز
 , تماصلا نب ةدابع

 ةشئاع

 سنا

 ةريره وبأ

 ةرم نب ىلعي

 , دوعسم ني هللا دبع

 ٠ نع يظرقلا بعك نب دمحم

 1 راضنألا نم لحر

 ةريره وبأ



 (ض) موي هللا بذعي ال قحلاب ئثعب يذلاو

 يبن عبش ام هديب ةزيره يبأ سفن يذلاو
 نم مظعأ طاريقلا هديب دمحم سفن يذل

 (ض) تننظ دقل !هديب دمحم سفن يذلاو
 (ض) نوملعت ول !هديب دمحم سفن يذل
 وزغأ نأ تددول هديب دمحم سفن يذلاو
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 رانلا ريفش نيب ام دعب نإ هديب يسفن يذلاو

 (ض) ءيحيل لج رلا نإ !هديب يسفن يذلاو

 همأ رجيل طقسلا نإ هديب يسفن يذلاو

 (ض) ءافش اهرابغ يف نإ !هديب يسفن يذلاو
 نم نيعارصملا نيب ام نإ هديب يسفن يذلاو

 (ض) ىلع ففخيل هنإ !هديب يسفن يذلاو

 (ض) اوحرح اذإ مهنإ !هديب يسفن يذلاو

 فورعملاب نرمأتل هديب يسفن يذلاو

 ميعنلا اذه نع نلأستل هديب يسفن يذلاو

 (ض) ةرشع اهردتبا دقل !هديب يسفن يذلاو

 (ض) رشع ةثالث تيأر دقل !هديب يسفن يذلاو

 (ض) ةبرض برض ذقل !هديب يسفن يذلاو
 هللا ىلع نوهأ ايندلل هديب يسفن يذلاو

 (ض) موقزلا نم ةرطق نأ ول !هديب يسفن يذلاو

 (ض) امهغوطب يف اتيقب ول !هديب يسفن يذلاو
 متكحضل تيأر ام متيأر ول هديب يسفن يذلاو

 رشعلا تغلب ام هيتقوط ول هديب يسفن يذلاو
 بمهذل اوبنذت مل ول هديب يسفن يذلاو

 ّيمأ نم سانأ نعيبيل هديب يسفن يذلاو

 (ض) اموقف هريغ ئجرخأ ام !هديب يسفن يذلاو
 ةاروتلا يف هللا لزنأ ام هديب يسفن يذلاو

 قرفيف نانثا داوت ام هديب يسفن يذلاو

 اميايث عرتت ةأرما نم ام هديب يسفن يذلاو

 هتأرما وعدي لجر نم ام هديب يسفن يذلاو
 لوحت ًادحأ نأ نسي ام هديب يسفن يذلاو
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 سابع نباو ةريره وبأ

 رمع نباو

 ست

 بويأ وب
 ةمامأ وبأ

 سابع نبأ

 سابع نبا

 كلام نب سنأ
 * سنأ

 ليج نب ذاعم

 1 ةريره وبأ

 تماصلا ني ةدايع

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 رمع .نبا

 ءادردلا مأ

 ةريره وبأ

 رذ وبأ



 بم ني كابو خلا ب ت ىلا

 يدبكي دمتعأل تدك نإ وه الإ هلإ ال يذلاو

 ! هللا لوسر عم ةعبس عباس ييتيأر دقلو

 (ض) مل ةعبار حبص هذهو :هيهتشأ يبكلو
 نيرصقمللو

 عطقني ىح هفيسب برضي نأ ولو

 (ض) مترفكل مكين ةنس متكرت ولو
 ًامولظم وأ ًالاظ هاحأ لجرلا رصنيلو

 ؟اهن تددعأ امو

 هللا دنع لضفأ دحأ سيل ؟كلذ نم تركنأ امو

 (ض هللا هركذي ال نأ مكدخأ ريح امو

 ضبق نح ًالضق ةرسك هيدي نيب عفر امو

 (ض) يرشب رهظيو يسفن ,بيطت ال يل امو

 هتالص هب تغلب ام مكيردي امو

 كسملا بحاص لثمك حاصلا سيلحلا لثمو

 هللا ودع :لاق وأ رفكلاب الجر ىعد نمو

 نيتعكر ىلصو هبصحي ًاعوبسأ فاط نمو .

 ةئم موي يف (هدمحبو هللا ناحبس) :لاق نمو

 (ض) تبحو نذوملا عمس اذإ كلذ لثم لاق نمو

 «(ض) ؟ةقفوم اي طّرَف هل ناك نمو

 نجلا لحدي مل ةرحآلا يف هسبلي مل نمو

 ءاطع دحأ يطعأ امو هللا هربصي ربصتي نمو

 (ض) صلقتف راتلا هيوشت :(نوحلاك اهيف مهول ٠
 هتحرب هللا يدمغتي نأ الإ انآ الو

 هفيسب برضي نأ الإ هللا ليبس يف داهجلا الو
 ¡ اهقح اهنم يدؤي ال لبإ بحاص الو

 , اهقح يدؤي ال منغ الو رقب بحاص الو

 رطملا مهتع هللا سبح الإ ةاكزلإ موق عنم الو
 هباذأ الإ ءوسي ةنيدملا لهأ دحا ديري الو
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 نشا

 ةريره وبأ

 ناوزغ نب ةبتع

 رمع نبا

 . ةعينر نب كلامو ةريره وبأ

 كيعس وبأ

 ىسوم ريأو ديعس وبأو ةشئاع

 نب كيرشو كيرش نب ةماسأو

 ا قراط



 نمؤم وهو ينزي نوح ينازلا نري الو

 (ض) صلقتف (هعرجتي ديدص ءام نم ىقسيوإل
 كل ريح اهنع كسمت نألو ؛ةدحاو

 (ض) موي لك منهج هنم ذوعتت منهج يف داو
 ثارف هيتأي نأ ليربج هللا لوسر دعاو

 هيتأي نأ ةعاس يف ليربج هدعاو

 (ض) .تبعجو

 (ض) ملحق بضغأ نم ىلع هللا ةبع تبحو
 تبحو «تبجو «تبحو

 كملظ نمع فعا :هقيس مئاق يف اندحو

 (ض) مدق املف ةشبحلا دالب ىلإ رفعح هجو

 ةداهش لك ينو نجلا نم مكئادعأ رخو
 نجلا نم مهئادعأ نم يمأ بيصت ةزخو

 رهدلا معطي مل هنأ تددو

 (ض) نمؤم لك بلق يف اهنأ تددو

 يدنع نم قسوو «كل قسو

 هاياطخمل ةرافك نمؤملا بصو

 ˆ يتأت مو كل تسلحف ينتدعو
 بولقلا اهنم تلجو ةظعوم انظعو
 يزاغلاو رمتعملاو جاحلا :ةثالث هللا دفو

 بووت نأ سمشلا تداك دقو تافرعب فقو

 تآ يناتأف ناضمر ةاكز ظفحب نيلكو

 لمدللا اذه نمل رظنا كحيو

 ب بحاص باصأ ام تملع ام كحيو

 (ض) ؟هذه ام !كحيو

 (ضو هالتبا هللا نأ ول كيردي امو !كحيو

 رانلا نم باقعألل ليو

 ءوضولا اوغبسأ رانلا نم باقعألل ليو

 رانلا نم مادقألا نوطبو باقعألل ليو

 (ض) ةمايقلا موي ءارقفلا نم ءاينغألل ليو
 ءارمألل ليو ءافرعلل ليو ءءارمألل ليو

 ءانمألل ليو «ءافرعلل ليو ءءارمألل ليو
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 ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع

 سنأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ



 ر د ند توخ ع يذلا لبو

 رانلا نم بيقارعلل ليو
 راب بهذلا :نيرمحألا نم ءاسنلل ليو

 ! (ض) هيف يرهي نيلبج نیب داو «ليرأل

 : (ض) هيف يرهب منهح يف داو (ليرأل

 ةئالثلاو ناناطيش نانثالاو ناطيش دحاولا

 ةتحبا باوبأ طسوأ دلاولا

 . (ض) انم سيلف رتوي مل نمف «قح رتولا

 ةبوتكملا مكتالصك متي سيل رتولا
 (ض) ةهبشلا دنع فقي يذلا رولا
 (ض) رحإف الو رب ىقبي ال «لوحدلا :دورولا
 (ض) رون ىلع رون ءوضولا ىلع ءوضولا
 (ض) هللا ناوضر ةالصلا نم لوألا تقولا

 : . (ض) ال

 (ض) نامر مص ًاقح كيلع كلهأل نإ ءال

 , تالوصوملا نعل دق هنإ ءال

 ًالوسر ًادبع لب ال

 دحأ نم مظعأ وأ دحأ لثم لب ال
 : كفو ءاهقتعب درفت نأ ةمسنلا قتع ءال

 عيطتنسي ناك ام عيطتسي مكيأو ؛ةعد ناك ءال
 (ض) امو ؛رامخو عردو رازاب هتلخد نإو ءال

 نورحاهملا ءازقفلا مهنكلو ءريثك ريح مكلو ءال

 "هللا قاحبس :اولوق «رانلا نم مكتنج نكلو ءال

 (ض) اذإ هرجأ ىفوي امنإ لماعلا نكلو ءال

 (ْنض) ىلع ًايعاسم هنثعب نالق اذه نكلو ءال
 ,مئاق تنأو «كيدي نيب تلعن كدكلو إل

 يه امعتو ءال

 ` هلرحأال

 (ض) لالخ ثالث الإ ّيمأ ىلع فاح ال

 (ض) هيلع ليربج لأسأ نح يردأ ال

 ال فرح

¥۹٦ 

 ةديح نب ةيواعم

 ٠ | ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 . ديعس وبأ

 ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ



 كلذ نم لضفأ ال

 هتبقر ىلع ةمايقلا موي ءيحي مكدحأ نيفل ال

 بر هللا ناحبس «ميكحلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال

 هللا الإ هلإ ال ءميلحلا ميظعلا هللا الإ هلإ ال

 برتقا دق رش نم برعلل ليو هللا الإ هلإ ال

 هل دهع ال نمل نيد الو «هل ةنامأ ال نمل ناعإ ال

 (ض) ال نمل ةالص الو هل ةنامأ ال نمل ناعإ ال

 (ض) ةاش بلح ولو ليلب ةالص نم دب ال

 رفس يف ماصي نأ رب ال

 اهوتئا نكلو اماوبأ نم تويبلا اوتأت ال

 هللا نإف نهاتسا يف ءاسنلا اونأت ال

 تلاق الإ ايندلا يف اهحوز ةأرما يذوت ال

 مالسلاب ىراصتلاو دوهيلا اوؤدبت ال

 لقت الف ءريخ ىلإ الإ كدي طسبت ال

 ركذل الإ ًاقرط دحاسملا اوذحختت ال

 كرت نم هنإف ءادمعتم ةالصلا كرتت ال

 تول ا اونمدت ال

 (ض) ديدش علطملا لوه نإف توملا اونمتت ال
 هرهظ ميقي تح لحرلا ةالص ءىرحت ال

 ناطيشلا نإ رباقم مكتويب اولعجت ال

 (ض) ىح ديهشلا مد نم ضرألا فحت ال
 هيتأت نأ ًائيش فورعملا نم نرقحت ال

 ٠ غزفت نأ ولو ًائيش فورعملا نم نرقحت ال
 ىقلت نأ ولو ًائيش فورعملا نم نرقحت ال

 قدصيلف هللاب فلح نم مكئابآب اوفلحت ال

 مكيولق فطختف مكر ودص فلتخت ال

 مكيولق فلتختن مكفرفص فلتخت ال .
 مكيولق فلتختف اوفلتخت ال

 يلايللا نيب نم مابقي ةعممللا ةليل اوّصخت ال
 ملال ةمول هللا يف فخت ال
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 رمع نبا

 نرمل ةيواعم نب سايإ

 ورمع نب هللا دبع

 رسب نب هللا دبع

 ةحلط نب يلع

 لبج نب ذاعم

 ةريره وبأ

 مرصأ نب دوسأ

 رمع نبا
 نم مأ
 برضم نب ةثراح

 هللا دبع نب رباح

 يردبلا دوعسم وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يميجهلا يرج وبأ

 يميجملا يرح وبأ
 رذ وبأ

 رمع نيا

 بزاع نب ءاربلا

 بزاع نب ءاربلا

 بزاع نب ءارلا

 ةريره وبأ

 رذ وبأ



 اهنمأ دعب مكسفنأ اوفيخت ال

 (ض) هلا دابع ارنوکو ءاوعطاقت الو ءارريادت ال

 سرح هيف ًاتیب ةكئالملا لحدت ال

 (لض) الو لجلج هيف ًاتيب ةكئاللا لحدت ال

 (ض) الو ةروص هيف ًاتيب ةكئالملا لحدت ال
 ليثامت الو بلك هيف ًاقيب ةكئالملا لحدت ال

 ةزوص الو بلك هيف ًاتيب'ةكئالملا لحدت ال
 اونوكت نأ الإ ن نييذعملا ءالؤه ىلع اولحدت ال

 :مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم اولخدت ال

 ؛ اوتهؤت الو ءاونمؤت يح ةنجلا اولحدت ال

 : , هعدي ال ناك هنإف ليللا مايق عدت ال

 . (ض) مكتدرط ولو رحفلا يعكر اوعدت ال
 (ض) رحفلا ةالص لبق نيتعكرلا اوعدت ال

 | ىلع اوعدت الو ؛.مكسفنأ ىلع اوعدت ال

 | - (ض) أري ىح ضيرملا ةوعد درت ال
 فلظب ولو كلئاس يدرت ال

 تباغ اذإ مكنايبصو مكيشاوف اولسرت ال
 (ض) ندمحت الو هللا طبجخسب ًادحأ نيضرت ال

 عمتلتف ءامسلا ىلإ مكر اصبأ اوعفرت ال
 (ض) ملظ ملسملا ةعور نإف ملسملا اوعورت ال
 1 دلو مهيف شفي مل ام ريخب مآ لازت ال

 (ض) مل ام اهرمأ كسامتم ريخب ٍمأ لازت ال

 رظتنت ل ام ينس ىلع يمأ لات ال
 (ض) تاعكر:عبرألا هذه نولصي يمأ لازت ال
 هللا ىقلي' نح مكدحأب ةلأسملا لازت ال

 ,(ض) ًامئاق هللا تركذ ام ًاتناق ًايلصم لازت ال

 (ض) مكدحأ ىلع يلصت ةكئالملا لازت ال

 (ض) ةمألاو دبعلاب عادنصلاو ةليلملا لازت ال

 (ض) اهاق نم .عفنت' هلا الإ هلإ ال) لازت ال
 (ض) نهنسح ىسعق نهنسحل ءاسنلا اوجوزت ال

 | لأسي يح ةبايقلا موي دبع امدق لوزت ال
 ةرامإلا نع لأست ال
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 مئاص تنأو باست ال

 اهعمو الإ رهدلا نم نيموي ةأرملا رفاست ال

 ًادحأ نست ال

 (ضر) ةالصل ءايبنألا نم ًايبن ظفيأ هئإف هبسن ال

 اومدق ام ىلإ اوضفأ مهفإف تاومألا اوبست ال

 مايألا ءرهدلا انأ :هللا لاق ,رهدلا اوبست ال

 ةالصلا ىلإ وعدي هنإف كيدلا اوبست ال

 ةالصلل ظقوي هنإف كيدلا اوبست ال

 (ض) مكتظقيأ اإ ةبادلا تمعنف اهوبست ال

 مدآ يب اياطخخ بهذت اهنإف ءىمحلا يبست ال

 بحي ال هللا نإف ؛كرازإ لبست ال

 توميل دبع نكي مل هنإف «قزرلا اوتطبتست ال

 رهدلا ةبيخ :اولوقت الو مركلا بنعلا اومست ال

 كنتقدص يف دعت الو «هرتشت ال

 دحاسم ةثالثل الإ لحاورلا دشت ال

 تقرحو تبذع نإو ًائيش هللاب كرشت ال

 تقرح نإو تلتق نإو ًائيش هللاب كرشت ال
 تقرح وأ تعطق نإو ًائيش هللاب كرشت ال

 تقرحو تعطق نإو اعيش هللاب كرشت ال

 ةالصلا ميقتو عیش هللاب كرشت ال

 (ض) متقرح وأ متعطق نإو ايش هللاب اوكرشت ال

 (ض) عيبلل نبللا اوبوشت ال
 كماعط لكأي الو ءانموم الإ بحاصت ال

 سرح اهيف ةقفر ةكئالملا بحصت ال

 لحلج اهيف ةقفر ةكئالملا بحصت ال

 (ض) رمن دلح اهيف ةقفر ةكئالملا بحصت ال

 سرح وأ بلك اهيف ةقفر ةكئالملا بحصت ال
 لحلج مهعم ًابكر ةكئالملا بحصت ال

 (ض) مويلا انبحصت ال

 (ض) ةنِرُم الو ةحئان ىلع ةكئالملا يلصت ال
 ٠ موي دهاش اهجوزو ةأرما مصت ال

 مكيلع ضرتفا اميف الإ تبسلا موي اوموصت ال
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 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ميلس نب رباج يرح وبأ

 سنأ

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 هلا دلاخ نب ديز

 ٰيهجلا دلاح نب ديز

 بلاط يبأ نب يلع



 نم لضفأ ىلع برغت الو سمشلا علطت الا

 ' (ض) باحتسي الف اوعدتف ءاوملظت الا
 | (ض) همح ريف كيحأل ةتامشلا رهظت ال

 (لض) كلهي نل هنإف «ءاعدلا يف اوزجعت ال

 ˆ (ض) تلحعتسا نإ كنأ نظت ءيش ىلإ نلجعت ال
 ءاملعلا هب اوهايتل ملعلا اوملعت ال

 (ض) هقح ريغ نم لالا عماح نطبغت ال
 (ض) هلح ريغ نم لالا عماح نطبغت ال
 بضغت ال

 ةنحلا كلو بضغت ال

 | هللا ليبس يف مكدحأ ماقم نإف لفغت ال '

 (ض) هللا ىقلأ الإ دحأ ىلع ايندلا حتفت ال

 (ض) دوسأ انل مالغل لوقي ناك هنإف «لعفت ال
 (ض) دجسي نأ ًادحأ ًارمآ تنك ول ؛اولعفت ال
 نوعاطلاو نعطلاب الإ ّيمأ ئفت.ال

 اوضغابت الو اوزبادت الو اوعطاقت ال

 ذعأي الو قحلاب اهيف ىضقي ال ةمأ سدقت ال

 (ض) اهفراجم الو ليخلا يصاون اوصقت

 (ض) عنص نم هنإف نيكسلاب محللا ارعطقت

 مهيلع بوضغملا ةدعق دعقت

 فلس نم ريح انأف أريح الإ لقت
 تلق اذإ كنإق «ناطيشلا سعت :لقت ال

 ريصي ىح مظعي هنإف ناطيشلا سعت :لقت
 (مالسلا كيلع) نإف مالسلا كيلع :لقت ال

 كي نإ هنإف !ديم اي :قفانملل اولوقت ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 (ض) ْرَضِيقو.ئرننك شارف نإف اذه اولوقت ال

 (ض) اهضعب مظغي محاعألا موقت امك اوموفت ال

 * (ض) ةرثك نإف هللا ركذ ريغب مالكلا اورثكت ال
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 انايفس“ يبأ نب ةيواعم

 هو اخ

 سابع نبا

 ٠ سابع نبا

 ربأو 8 هباحصأ نم لجر

 نب ةيراحو رمع نباو ةريره

 اب ةمادق

 ءادردلا وبأ.

 + ةنانآ دوخ وا

 باطخلا نب رمع
 ةملس مأ

 دعس نب سيق
 ةشئاع

 نتا

 ةشئاعو ةيواعم

 ديعس وبأو دوعسم نباو

 ينلسلا دبع نب ةبتع

 ةشئاع

 ديوس نب ديرشلا

 سابع نبا

 4 هفدر ناك لحر

 هيبأ'نع حلما وبأ

 ميل نب راح يرح وبأ
 ا
 1 ةشئاع

 ` يلهابلا ةمامأ وبأ

 رمع نبأ



 (ض) سانلا نسحأ نإ :نولوقت ةعمإ اونوكت ال
 هبضغب الو هللا ةنعلب اونعالت ال

 ايندلا يف هسبل نم هنإف ريرحلا ارسبلت ال

 اوبرشت الو «جابيدلا الو ريرحلا ارسبلت ال

 ا انم جرخختسي نم هنإف ؛ةلأسملا يف اوفحلت ال

 يئلأسي ال هللاوف ةلأسملا ين اوفحلت ال

 اعيش نعل نم «ةرومأم اهنإف حيرلا نعلت ال
 ةالصلا ىلإ وعدي هنإف هبست الو هنعلت ال

 (ض) ةالصلل ءايبنألا نم ًايبن تهبن افإف اهنعلت ال

 ًالعاف دب ال تنك نإف يلصت تنأو حسم ال

 ريخ نٌمويبو «دحاسملا مكءاسن اوعنمت ال

 لجر :نيتنثا يف الإ مکنیب سفانت ال

 (ض) امكسوؤر تزهرمت ام قزرلا يف اسفانت ال
 ملسم نم ام هنإف بيشلا اوفتنت ال

 ةمايقلا موي رون هنإف بيشلا اوفتنت ال

 يقش نم الإ ةمحرلا عزت ال
 (ض) رانلاو ةنحلا :نيتميظعلا اوسنت ال

 اهحوز تيب نم اعيش ةأرما قفنت ال

 نهلهأ نذإب الإ نهرحكت ال

 كيلع ىكويف يكون ال
 اذه هللا هاتآ لحر :نيتنثا ىلع الإ دسح ال

 هللا هملع نجر :نيتنثا ىلع الإ دسح ال

 نآرقلا هللا هاتآ لجر :نيتنثا ىلع الإ دسح ال

 الام هللا هانآ لحر :نيتنثا يف الإ دسح ال

 (ض) فّيضي ال نميف روح ال

 (ض) هل ةالص ال نمل مالسإلا يف مهس ال
 هل ءيش ال

 كلدأ نكلو دبألا ماص نم ماص ال

 ءوضو الو هل ءوضو ال نمل ةالص ال

 عوكر لا يف هبلص ميقي ال نمل ةالص ال

 رهدلا رطش دواد موص قوف موص ال

 (ض) فكلاك عرو الو ريبدتلاك لقع ال
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 ةفيذح

 بدنح نب ةرمس

 باطخلا نب رمع

 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 نايفس يبأ نب ةيواعم

 سابع نبا

 دوعسم نب هللا دبع

 سنأ

 رمع نبأ

 ديعس وبأو سنخألا نب ديزي

 دلاح انبا ءاوسو ةبح

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 رمع نيا

 ةمامأ وبأ

 يردخلا ديعس وبأ
 ركب يبأ تدب ءامسأ

 رمع نيا

 ةريره بأ

 دوعسم نباو رمع نبا

 دوعسم نبأ

 رماع نب ةبقع

 ةريره وبأ

 ةمامأ وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 نابيش نب يلع

 ورمع ني للا دبع

 رذ وبأ ٠



 نم هقح اهفيعض ذعاي ال ةمأ هللا سدق ال
 هت اهيف فيعضلا ىطعي ال ةمأ تسدق ال

 (ض) مهورطأت ىح هديب يسفن يذلاو ال

 هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال
 ٍإ هللا مسي مل نمل ءوضو ال

 نالف نب ىلع ًايعاس هتنعب نالف اذه نكلو ال
 "هقح ريغب ضرألا نم ريش دحأ ذخأي ال

 . ًابعال هيأ عاتم مكدحأ نذأي ال

 :اه نيرشي الو هلامشب مكدحأ نلكاي ال

 بحي ام هيخأل بحي ىح مكدحأ نمؤي ال

 بذكلا كرتي يح هلك نامبإلا دبعلا نمؤي ال

 هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ ىح دبع نمؤي ال

 '  هقلاوب هراج نمأي تح دبع نمؤي ال

 (ض) ىح نيقتملا نم نوكي نأ دبعلا غلبي ال

 سانلل بحي نح نامبلا ةقيقح دبعلا غلبي ال
 (ض) نرخي ىح نامبإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال
 حأزملا عدي نوح ناميإلا حيرص دبعلا غلبي ال

 قح ءيش ىلإ مكنم دحأ نمدقتي ال
 'سانلا لخمأو ءاهدوحسو اهعوكر متی ال

 اهدوحس الو اهعوكر متي ال
 اهدوحس الو اهعوكر متي ال

 دادزي هلعلف ًانسحم امإ ءتوملا مكدحأ متي ال

 هب لزن رضل تاوملا مكدحأ نبدي ال

 نأ لبق نم هب وعدي الو توملا مكدحأ ئمتي ال

 امنهطئاغ ىلع نانثا ىحابتي ال
 هغبسيف هءوضو نسحيف مكدحأ أضوتي ال

 يلصي مث هءوضو نسحيف لحجر اضوتي ال
 | ١ (ض) محر عطاق مويلا انسلاجب ال
 نيقيدص نيناعل اًرنوكت نأ عمتجي ال

 منهج ناحدو هللا ليبس يف رابغ عمتجي ال
 هللا ليبس يف رابغ دبع فوج يف عمتجي ال
 ًادبأ رانلا يف هلتاقو رئاك عمتجي ال

 سيق تنب ةلوح 1411

A1۸أد يعينا  

 دوعسم نبا 4۸

 ,ورمع نب ديز نب ديعس 4
o ۲ 

 عقار وبأ 1

 ةريره ونأ 1مكك

  TA‘Aديعس نب ديزي !

  ' 1117رمع نيا 1

YA:نشا  

 ` ةريره وبأ 44

 سنأ ' انقل

 . ةريره وبأ ۸۱۹ ٠

 يدعسلا ةورع نب ةيطع أ ۸1

YA:0 نشا  

 سنأ لي

Afباظخلا نب رمع  

 ا! سنأ 1۲

 لغم نب هللا دبع ؟الاهو هله

osةرم نب نامعتلا  

orrgoYtةريره ونأو ةداتق وبأ  

 ! ' ةريره وبأ افا
E ذأ نقنأ YY. 

 5 رھ وی ۳14

 يردنملا ديعس وبأ لي

٠ iYةريره وبأ  

 ٤ نامثع 4

o.أ ' قوأ يبأ نب هللا دبع  

YAةريره وبأ  

 ةريره وبأ 7705و 8

 ةرريره وبأ سيلا

 ذاغمو ةريره وبأ : ٤١۳١و ۳



 (ض) ءىرما بلق يف ناميإلاو رفكلا عمتجي ال

 (ض) نمؤيو مهضعب رعديف ألم عمت ال

 نطوملا اذه لثم يف دبع بلق يف ناعمتج ال

 امهدحأ رضي ًاعامتجا راتلا يف ناعمتجي ال

 (ض) بحي ىح ناميإلا حيرص ديعلا دجي ال

 هيرتشيف اک ولم هدحي نأ الإ هدلاو دلو ءیزج ال

 امفذإب الإ نيلجر نيب سلجي ال

 (ض) يف ًارابغ دبع فوح يف هللا عمج ال
 اهجوز نذإب الإ ةيطع ةأرمال زوجي ال

 باوأ الإ ىحضلا ةالص ىلع ظفاحي ال

 (ض) مولظلا يلا هللا بمي ال

 ءىطاخ الإ ركتحي ال

 (ض) هسفن مكدحأ نرقحي ال

 ثالث قرف امرطصي نأ لحي ال

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ءىرما مد لحي ال

 هيف ام نيب الإ ًائيش عببي دحأل لحيال

 دهاش اهجوزو موصت نأ ةأرمال لحي ال
 تيم ىلع دحت نأ. ..هللاب نمؤت ةأرمال لع ال

 الث رفاست نأ. . .هللاب نموت ةأرمال لح ال

 اوفس رفاست نأ. : .هللاب نموت ةأرمال لحي ال

 موي ةريسم رفاست. . .هللاب نموت ةأرمال لحي ال

 ًاملسم عوري نأ لحرل ليال
 بهي وأ ةيطع لجرل يطعي نأ لحرل لحي ال

 امفذإب الإ نينلا نيب قرفي نأ لجرل لحي ال

 دهاش اهجوزو موصت نأ ةأرملل لحيال

 ثالث قوف ًانمؤم رحهي نأ نمومل لحي ال
 بيط ريغب هيخأ اصع ذخأي نأ ملسمل لحي ال

 ًاملسم عوري نأ ملسمل لحي ال

 نمف «ثالث قوف هاأ رحهي نأ ملسمل لحي ال

 لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال
 ثالث قرف ًاملسم رجهب نأ ملسمل لحج ال

 ًاملسم عوري نأ نمؤم وأ ملسمل لحيال

 ۳۸۹و

 و١945

 ةريره وبأ

 يرهفلا ةملسم نب بيبح

 سنأ

 ةريره وبأ

 حومجلا نب ورمع

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ءادردلا وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ىلع

 "ا يبأ نب رمعم

 لبح نب ذاعم

 رماع نب ماشه
 ةشئاعو دوعسم نب هللا ةو

 عابس وبأ
 ,ةريره وبأ

 ةبيبح مآ

 رمع نبا

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ريشب نب نامعنلا

 سابع نباو رمع نبأ

 ورمع نب هللا دبع

 . ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 يدعاسلا ديمح وبأ

 لَو دمحم باحصأ

 ةريره وبأ
 اا

 رماع نب ماشه

 رمع نبأ



 | (ض) رانلاو حلملاو ءاملا عتم لحي ال

 ٠ مايأ ةثالث قؤف رجحلا لحي ال

 نيب ىلع ةمأ الو دبع ربنا اذه دنع لحي ال

 ناثدحتي ناسلجيف طئاغلا ىلإ نانلا جرخي ال

 (ض) نح ةقدصلا نم ًائيش لحجر جرخي ال
 نيفشاك طئاغلا نابرضي نالحرلا جرخي ال

 قفانم الإ ءادنلا دعب دحأ دجسملا نم جرخي ال

 مرخع يذ عم الإ ةأرماب مكدحأ نولخي ال

 ٠ ةمهنلاث ناك الإ ةأرماب لجر نولخي ال

 ةبج لاقثم هبلق يف ناسنإ ةنجلا لععدي ال

 (ض) ءْيس الو بح الو ليخب ةندللا لدي ال
 ' يرظعتلا الو ظاوحملا ةنملا لحدي ال

 : مارحي يذغ دسج ةنبللا لعدي ال

 (ض) ليخب الو نانم الو بح ةا لدي ال
 (ض) ةكلملا ءيس ةا لحدي ال
 عطاق ةنحلا لدي ال

 تاتق ةنحلا لحدي ال

 (ض) قاع الو رم نمدم ةنحلا لحدي ال

 رحسب نمؤم الو رمح نمدم ةنحلا لحدي ال

 (ض) خيش الو ربكتسم نيكسم ةنحلا لحدي ال

 ربك نم ةلدرخ هبلق يڼ نم ةنحللا لحدي ال
 نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لحدي ال

 هقئاوب هراج نمأي ال نم ةنحلا لدي ال

 ٍ مامن ةنجلا لحدي ال

 | (ض) ةنحلا سكم بحاص لدي ال

 ةرجشلا باحصأ نم هللا ءاش نإ رانلا لدي ال

 (ض) لك هلل لمعي نأ مكنم لحر عدي ال
 هيستحيو ربصيف دبع بيب هللا بهذي ال

 (ض) اهرتسيف ةروع هيحأ نم نمؤم ىري ال

 الإ رمعلا يف ديزي الو ءاعدلا الإ ردقلا دري ال

 ٠ ةالضلا تماد ام ةالص يف مكدخأ لازي ال '

 لو

o¥ةشئاع  

TYنابع نبا  

A4۲ةريره وبأ  

 ةريره وبأ 10٦

 ةديرب 9۸

 :يردخلا ديعس وبأ 100

 بيسملا نب ديعس 14

iسابع نبا  , 

 0 رمع ۹۰۸

 ورمع نب هللا دبع ۹۹

 ,: ٠ قيدصلا ركب وبأ 1۸

 بهو نب ةثراح 4۲

 قيدصلا ركب وبأ ني

 ' قيدصلا ركب وبأ 102۱

Yaقيدصلا ركب وبأ  .' 

Totمعطم نب ريبج  

AY!ةفيذح  

 سابع نبا ١41

 ٍىسوم وبأ ۲و7

\VTag, 141هللا لوسر ىلوم عفان , 

 ,. ١ مالس نب هللا دبع 4۱۱ ٠

 ' ذوعسم نب هللا دبع 03549 ۲
Yeo.ةريره وبأ  : 

Aةفيذح  

A:رماع نب ةبقع  

 : ةيراصنألا رشيم مأ 14

۲A۹ءادردلا وبأ . 

 ( toةريره وبأ 5

  . fes'يردخلا ديغس وأ ..

 يسرافلا ناملسو نابوث ۳۹٣۱و ٨۸

A۹, 

EYةريرهوبأ ' 



 يف دبعلا ماد ام دبعلا ةجاح يق هللا لازي ال

 هتالص يف دبعلا ىلع ًالبقم هللا لازي ال

 سانلا لحع ام ًارهاظ نيدلا لازي ال

 (ض) بتكي ىح هسفنب بهذي لجرلا لازي ال

 لجعتسي مل ام ريخب دبعلا لازي ال

 «ض) بلط يف ماد ام ةالص يف دبعلا لازب ال
 هالصم يف ناك ام هتالص يف دبعلا .لازي ال

 (ض) قلخي ىح يغ وهو لأسي دبعلا لازي ال

 لوألا فصلا نع نورحأتي موق لازي ال

 هللا ركذ نم ًابطر كئاسل لازي ال

 سانلا لحع ام ريخج سائلا لازي ال

 رطفلا اولجع ام ريخج سانلا لازي ال

 اودساحتي مل ام ريخب سانلا لازي ال

 وأ ماب عدي مل ام دبعلل باحتسي لازي ال

 نمؤم وهو زي نيح ينازلا ينزي ال

 (ض) قرسي الو نمؤم وهو يتازلا ينزي ال

 ةمايقلا موي مدآ نبا امدق لوزي ال

 (ض) ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال

 هعنميف هدنع وه لضف نم هالوم لحر لأسي ال

 رهدلا وه هللا نإف رهدلا مكدحأ بسي ال

 (ض) هل هللا رفغ الإ ءوضولا دبع غبسي ال
 هللا هرتس الإ ايندلا يف ادبع دبع رتسي ال

 هبلق ميقتسي ىح دبع نامل ميقتسي ال

 (ض) هللا مايأ وجرب نم ريرحلاب عتمتسي ال
 (ض) يزي الو نمؤم وهو قراسلا قرسي ال

 جرخي مث اذه يدحسم يف ءادنلا عمسي ال

 رجح الو ردم الو رجش هتوص عمسي ال

 سنإ الو نح نذولا توص ىدم عمسي ال
 (ض) نوكي ئح ريح نم نموملا عيشي ال

 حالسلاب هيجأ ىلإ مكدحأ رشي ال

 لبقتف يمأ نم لحر رمخلا برشي ال

 سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال

Ano 

14۹۱ 

 او ١

LER 5H 

TAAY 

1548 

TAY, Yoo 

4: 

i 

Té 

TATog Yoot 

TEY 

YEY 

557 

۲ 

YY 

Fe 

A۹ 

YTAE 

 و ۹۷۱

 تباث نب ديز

 را

 ةريره ربأ

 عوكألا نب ةملس

 سنأ

 تباث نب ديز

 ةريره ربأ

 ورمع نب دوعسم

 ةشئاع

 رسب نب هللا دبع
 ةريره وبأ

 دعس نب لهس

 ةبلعث نب ةرمض

 ةريره ربأ

 ةريره وبآ

 ةريره ربأ

 دوعسم نبا

 رباح

 ةديح نب ةيواعم

 ةريره وبأ

 نافع نب نامشع

 ةريره وبأ

 سنأ

 ةمامأ وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأو سيق نب ثعشألا



 (ض) :لتقُي نأ ىسعف ًالينق مكدحأ دهشي ال
 (ض) نوكي نأ هلعل ًاليتق مكدحأ دهشي ال

 ًادحأ اهقدشو ةنيدملا ءاوأل ىلع ربصي ال

 ًاعيفش هل تنك الإ اهئاوأل ىلع دحأ ربصي ال

 ' (ض) هراج ىذآ نم مريلا انبحصي ال
 حلص ولو ءرشبل دحسي نأ رشبل حلصي ال

 موضي نأ الإ ةعمحلا موي مكدحأ موصي ال
 صف الإ اهقرف امف ةكوش.نمؤملا بيصي ال :

 ؛طح الإ ىرخأ عفري الو ًامدق عضي ال

 (ض) مدلاب نيعارذلا بحر كنبجعي ال

 (ض) ميتيلا محر نم ةمايقلا موي هللا بذعي ال

 عاطتسا اب رهطتيو «ةعمجلا موي لحجر لستغي ال

 لكايف ًاعرز عرب الو ًاسرغ ملسم سرغي ال

 (ض) عفني ءاعدلاو ءردق نم رذح ينغي ال

 اقلح اهنم.هرك نإ «ةنمؤم نمؤم كرفي ال

 (ض) نم ةبح لاقثم هيف المع هللا لبقي ال
 «(ضأ الو ًافوص ةعدب بحاصل هللا لبقي ال
 ىلإ تحرح ةالص ة أرما نم هللا لبقي ال

 هبلق دهشي يح ًالمع دبع نم هللا لبقي ال

 هلا يقل الإ نيميب الام دحأ عطتقي ال

 ةكئالملا مهتفح الإ هللا نوركذي مرق دعقي ال |

 (ض) لحجر هيف لقي ًافقوم مكدحأ:نفقي ال
 هللا نإف رهدلا ةبيخ اي :مكدحأ لقي ال

 (ض) هب ينأت ام رظتني دحأ امامك بلقي ال

 ' هتلج ن الحجر مكدحأ يقي ال

 ًاھرد مهرد سميف زاکب لجر یوکی ال

 ءادهش الو ءاعفش نرئاعللا نوكي ال

 ًاناعل نمؤملا توكي ال

 56 ثالث وأ تانب ثالث مكدحأل نوكي ال

 ةلالث قرف ًاملسم رجهي نأ ملسمل نوكي ال

 أ عامنا الإ دحأ ةنيدلا لهأ ديكي ال

 قاعلا الو ءرمح نمدم سدقلا طئاح جلي ال
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 رحلا نب ةشرحخ

 رجلا نب ةشرح

 ٠ ةريره وبأ

 ` ديعس وبأ

 | ورمع نب هللا دبع

 ًارصتخم هز ةريره .وبأو سنأ

 , !ةريره وبأ .

 ةشئاع

 رمع نبا

 دوعسم نباؤ سابع نبا

 ةمامأ وبأ

 يسرافلا ناملس

 هوحن ورمع نباو رباح

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 ا
 0 سابع نبا

 ةريره وبأ

 شرهد يا نب نامثع
 سيق نب ثعشألا

 ' ديعس وبأو ةريره وبأ

 , سابع نبا

 ةريره وبأ

 ' ىسوم وبأ

 رمع نبأ

 دوعنمم نبأ

 ءادردلا وبأ

 رمع نبا

 يزدخلا ديعس وبأ

 كلام نب نأ"



 ىح هللا ةيشحع نم ىكب لحجر رانلا جلي ال

 (ض) هللا ةيشح نم ىكب نم رادلا جلي ال

 (ض) هفقو الإ ًافيش سانلا نم دحأ يلي ال

 ةملسم الو ملسم الو ةنمؤم الو نمؤم ضرع. ال

 دلولا نم ةثالث نيملسملا نم دحأل توجب ال
 هيستحتف دلولا نم ةثالث نكادحإل توم ال

 لاب نظلا نسحي وهو الإ مكدحأ نتوميال
 ًاناعل نوكي نأ قيدصل يغبني ال

 نيقتملل اذه يغبني ال

 ينازلا طميشألا ىلإ هللا رظني ال

 اهجوزل ركشت ال ةأرما ىلإ هللا رظني ال
 ةأرما وأ ًالجر ىتأ لحر ىلإ هللا رظني ال

 يف هتأرما عماج لحر ىلإ هللا رظني ال

 هبلص اهيف ميقي ال دبع ةالص ىلإ هللا رظني ال

 هعوكر نيب هبلص ميقي ال دبع ىلإ هللا رظني ال
 ينازلا خيشلا ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال

 هرازإ رح نم ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال

 هبوث رج نم ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال

 تیبلا يف تسلط يف لوب عقتي ال

 لخبلا يل هللا ىأيو «يولأسي نأ الإ نوبأي

 (ض) رجم ًالبخع ةمايقلا مري ابرلا لكآ يتأي

 همونيف همانم يف ناطيشلا مكدحأ يقأي

 هل لوقيف هتالص يف وهو ناطيشلا مكدحأ يتأي

 سيبق يبأ نم مظعأ ةمايقلا موي نكر لا أي

 نوعاطلاب نوفوتملاو ءادهشلا

 قل نم :لوقي مكدحأ ناطيشلا يتأي
 ذحأ ام ءرملا يلابي ال نامز سانلا ىلع أي

 (ض) يذل ملسي ال'نامز سانلا ىلع ياب
 سمشلا رونك مهرون ةمايقلا موي موق يتأي

 هيدي ىدحإب هسأر ًاقلعتم لوتقملا ياي

 هيطعأف يلاسيف لحرلا ينيتأي
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 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يمشدلا مصاع نب رشي
 رياج

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 رباح

 ةريره وبأ

 رماع نب ةبقع

 رمع نبا

 ورمع نب هللا دبع

 سابع نبأ

 ةريره وبأ

 يفنحلا يلع نب قلط

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 رمع نبأ

 ديزي نب هللا دبع



 الو نوطختمي الو نوبرشيو ةنحلا لهأ لكأي

 (ض) الإ ناسنإلا نم ءيش لك بارتلا لكأي
 غبصيف رانلا لهأ نم ايندلا لهأ معنأب ىتؤي

 هل هللا لوقيف ةنحلا لهأ نم لجرلاب ىتوي
 رانلا يف ىقليف.ةمايقلا موي لحرلاب ىتؤي

 (ض) باسحلل فقويف ةمايقلا موي ديهشلاب ىتؤي

 ليبس يف لتق .نإو ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي

 (ض) ىلع فقويف ةمايقلا موي يضاقلاب ىتؤب
 اوناك .نيذلا هلهأو ةمايقلا موي نآرقلاب ىتؤي

 طارصلا ىلع فقويف ةمايقلا موي توملاب ىتؤي

 حلما شبك هنأك ةمايقلا موي توملاب ىتۇي

 حلمأ شبك ةئيهك ةمايقلا موي توم اب ىتؤي
 مامز لفلأ نوعبس امل ةمايقلا موي رانلاب ىتوي

 هسار لبق نم نأ اذإف هربق يف لحرلا ىتؤي
 لوقتف هالحر ىتؤتف هربق يف لحرلا ىتؤي

 (ض) بنصنتف ةمتخم فحصب ةمايقلا موي ىتؤي
 بارتلا الإ ءاهلك هتقفن يف لحرلا رجؤي

 (ض) ةنحلا ىلإ رانلا نم سانب ةمايقلا موي رمؤي
 عسر سما ي سلات كارأ يلام اذان ايأ اي

 (ض) فزع ًالحر فزعأل ينإ !ركب اب 6
 (ض) عارسأ وهام ىلع كلدأ الأ !ركب .ابأ اي
 ثنك نثل «مهتبضغأ كلعل !ركب ابأ اي

 (ض) كملعأ الأ كوبحأ الأ !ءازوملا ابأ اي
 (ض) تاملك كملعأ الفأ !نسحلا اب

 (ض) فی نيزمأب كيبنأ الأ !ءادردلا ابأ اي
 ًادحأ رصبتأ !رذ ابأ اي

 ىغلا وه لاملا ةرثك :ىرتأ !رذ ابأ اي

 رثكألا لا بهذتو لقألا ىلإ بهذأ !رذ ابأ اي

 _ (ض) ةبقع انيديأ نيب نأ تملعأ !رذ ابأ اي
 (ض) ةدابعلا لضفأ ىلع كلدأ الأ !رذ ابأ.اي

 (ض) امه نيتلصمغ ىلع كلدأ الأ !رذ ابأ اي

 (ض) ملسملا هاخأ راز اذإ ملسملا نإ !رذ ابأ اي
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 سن ١
 ديز نب ةماسأ

 سابع نبا

 دوعسم نبأ

 4 دوعسم نب هللا دبع

 . . ناعم نب ساونلا

 :٠ ةريره وبأ |

 سنأ '
 ' !يردخلا ديعس وبأ '

 ذوعسم نبا

 ' ةريره ربأ .

 دوعسم نبا

 كلام نب سنأ
 ترش ةثراح

 متاح نب يدع

 يردخملا ديعس وبأ

 ! قوأ يلأ نب هللا دبع

 ! . ةريزه وبأ

 ورمغ نب ذئاع ' '

 سابع نبأ

 ' لسايع نبا
 ؛ءادردلا وبأ

 رذ ربا

 رذ وبأ

 رذ وبأ



 ةيلهاج كيف ؤرما كنإ !رذ ابأ اي

 ةنامأ اإ «فيعض كنإ رذ ابأ اي

 كل بحأ ينإو ءًافيعض كارأ نإ !رذ ابأ اي

 ةنجلا زونك نم رنك ىلع كلدأ الأ !رذ ايأ اي

 نم امب كردت تاملك كملعأ الأ !رذ ابأ اي

 (ض) باتك نم ةيآ ملعتف ودغت نأل !رذ ابأ اي

 (ض) مهتفلكل اه اوذخأ سانلا نأ ول !رذ ابأ اي

 ةضفو ًابهذ ًادحأ يل نأ بحأ ام !رذ ايأ اي

 (ض) فكلاك عرو الو ريبدتلاك لقع ال !رذ ابأ اي

 دوحسلا رثكأف يناقلت نأ تدرأ نإ !ةمطاف ابأ اي

 (ض) هاضق ءاضقب كريخأ الأ !لهاك ابأ اي

 (ض) موي لك يلع ىلص نم !لهاك ابأ اي
 هللا باتك نم ةيآ يأ يردتأ !رذنملا ابأ اي

 (ض) ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لق !رذنملا ابأ اي

 (ض) قح وه رمأب كربخأ الأ !ةريره ابأ اي

 (ض) زونك نم زك ىلع كلدأ الأ !ةريره ابأ اي

 (ض) ةدابع نم لضفأ ةعاس ٌلدع !ةريره ابأ اي
 لاق نم الإ نورثكملا كله !ةريره ابأ اي

 هللا قلن لوأ ةثالثلا كتلوأ !ةريره ابأ اي

 ةمايقلا موي يأت ال هللا قنا !ديلولا ابأ اي

 (ض) الو ؛يدنع كرتك نم غ رفا !مدآ نبا اي

 كل ريح لضفلا لذبت نإ كنإ !مدآ نبا اي

 تاعكر عبرأ نم ينزجعت ال !مدآ نبا اي

 هديب ًاذحخآ هللا لوسر عم تنك !يعأ نبا اي

 سانلا ف داف بهذا !باطخلا نبا اي

 ةرحآلا انل نوكت نأ ىضرت امأ !باطخلا نبا اي

 كسقن ثدحت الف تحبصأ اذإ! رمع نبا اي

 (ض) كهحو برت !رمع نبا اي

 اودعأق اذه لثمل «يناومخإ اي

 هللا دودح نم دح يف عفشتأ :ةماسأ اي

 ضيحما تغلب اذإ ةأرملا نإ !ءامسا

 م ةنجلا يف نانج امنإ !ةثراح م
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 رذ وبأ

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 ةريره وبأ
 رذ وبأ

 رذ وب

 رذ وبأ

 رذ وب

 ةمطاف وبأ

 لهاك وبأ

 لهاك وبأ

 بعك نب يبأ
 يهجلا رذنملا وبأ

 ةريره بأ

 ةريره وبأ

 ةريره ربأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 تماصلا نب ةدابع

 نسحلا

 ةمامأ وبأ

 رام نب ميعنو ءادردلا وبأ

 رذ وبأ

 سابع نبا

 باطخلا ني رمع

 رمع نبا

 ةملس مأ

 ءاربلا



 (ض) ءرملا لام هيف بهذ ام رش نإ !ةملس مأ اي

 (ض)' مهنسحلأ راتختف ريخت اهإ !ةملس مأ اي

 ةجح لدعت' ناضمر ف ةرمع !ميلس مأ اي

 , انعم يجحت. نأ كعنم ام !لقعم مأ اي

 (ض) لجر نم ةقدص هللا لبقي ال. ..!دمحم ةمأ اي

 للا نإق اورتوأ !نآرقلا لهأ اي

 ىهني هتعمس ؟مكؤاملع نيأ ةنيدملا لهأ اي

 (ض) اوکایتف اوكبت م نإ ءاوكبا !سادلا اهيأ اي

 بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتا !سادلا اهيأ اي

 ىفخأ هنإف كرشلا اذه اوقتا !سادلا اهيأ اي

 ةفحارلا تءاج هللا اوركذا !سانلا اهيأ اي

 مكيلع هللا ةمعن اوركذا !سانلا اهيأ اي

 هللا نأ اوملعاو ءاولقعاو اوعمسا !سانلا اهيأ اي

 | اومعطأو مالسلا اوشفأ !سانلا اهيأ اي

 : (ض) !؟نويحتست الآ !سانلا اهيأ اي
 مكابأ نإو ءدحاو مكبر نإ !سانلا اهيأ اي

 فورعملاب اورم :مككل لوقي هللا نإ !سانلا اهيأ اي
 , ٠ نضرعلا ,ةرثك نع سيل غلا نإ !سانلا اهيأ اي

 (ض) ةكئالملا نم ايارس هلل نإ !سانلا اهيأ اي
 ةافح هلا لإ نوروشحم مكنإ !سانلا اهيأ اي

 ملعتلاب ملعلا امنإ !سانلا اهيأ اي

 (ض)ل سبل نع مك ءاسن اوا !سانلا اهيأ اي .٠
 مكر خب مكيلإ هللا لوسر لوسر نإ !سانلا اهيأ اي
 (ض) مكر مأ اع الإ مكرمأ ام نإ !سانلا اهيأ اي

 ' رئارسلا كرشو مكايإ !ساتلا اهيأ اي

 (ضر اوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبوت !سانلا اهيأ اي

 ًادانجأ اونوكت نأ. نوكشوت !سادلا اهيأ اي

 نإف نوقيطت ام لامعألا نم اوذح !سانلا اهيأ اي

 (ض) اًهئامدب اوبستحاو اوحض !سانلا اهيأ اي
 اوهتنت نأ مكل نآ دق !سانلا اهيأ اي
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 (ض) ركنا نع اواو فورعملاب اورم !سانلا اهيأ اي

 (ض) ًالمع مكيلع يلو نم !سانلا اهيأ اي
 (ض) ام نإف مكبر ىلإ اومله !سانلا اهيأ اي

 (ض) مكيف انأو ليتق لتقي !سانلا اهيأ اي
 (ض) ةمايقلا موي هل هللا ميقي ال اذه !ةديرب اي

 ؟ةنبا ىلإ يتقبس مب !لالب اي
 هتلمع لمع ىحرأب ئدح !لالب اي

 (ض) ًاينغ تمت الو ًاريقف تم !لالب اي
 نوكتف ملسف كلهأ ىلع تلد اذإ !يب اي

 هريخن وجرت سلجم ف تنك اذإ !ٰيب اي

 (ض) يسمتو حبصت نأ ىلع تردق نإ !يب اي

 (ض) ةالصلا يف تافتلالاو كايإ !يب اي

 مكراثآ بتكت ؛مكرايد !ةملس ينب اي

 رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ !يؤل نب بعك ينب اي

 (ض) الو كبر قزر يدهشا يموق !ةينب اي

 كيبأل هللا لاق ام كربحأ الأ !رباج اي

 (ض) يل تعناو رانلا يل فص !ليربح اي

 (ض) نرللا ريغتم كارأ يل ام !ليربج اي

 (نضز ام قحلاب كثعب يذلاو !ليربج اي

 (ض) الإ همست ًاوضع تدحو امف !ةدانج اي

 (ض) راتلا لهأ ةعجض هذه امنإ !بدينج اي

 هب ديري موي مايصب هل متح نم !ةفيذح اي

 هذحأ نمف ولح رضع لالا اذه !ميكح اي

 (ض) مأ كيلإ بحأ اهييحت سفن !ةزمح اي
 (ض) ساح دق يبا نأ تننظأ !ءاريمح اي

 (ض) قدصت امئأكف ًاران E !ءاريمح اي

 (ض) نهلوقت تاملك كملعأ الأ !دلا اي

 (ض) مرغ نم سيل هنإف هيضقاو هيدع !ةلوح اي

 (ض) .كهحو برت !حابر اي

 كيطعأق لس !ةعيبر اي

 رانلا لهأو ةبحلا لهأب كربخأ الأ !ةقارس اي

 (ض) باجتسم نكت كمعطم بطأ !دعس اي
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 باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمع

 سايع نبأ

 ةدارج نب ةدادح

 رذ وبأ

 ةفيذح

 مازح نب ميكح

 ورمع نب هللا دبع

 ةشئاع



 بحال هللا نإف ؛كرازإ لبست ال !تايفس اي

 اذه لعفأ مل يلاست الأ !نانملس اي

 رفاكلا ةنجو نموملا نحس ايندلا !ناملس اي

 اونزت الو «مکحورف اوظفحا !شيرق بابش اي

 (ض) الو اسمن نودبعي ال مهإ !دادش اي

 (ض) لثم اذه لفسأ !ماعطلا بحاص اي

 ربقلا ىلع نم لزنا !ربقلا بحاص اي

 ؟كماغط ام !كاحض اي

 (ض) كيلخدم نيذه كيبوث ىرتأ !ةرمض اي
 ضر !؟كنطب ايندلا تذختا !ةشئاع اي

 يلع ىلإ بهذلاب يثعبا ةشئاع اي

 دارأ اذإ هللا نإف يقفرا !ةشئاع اي

 ةر قشب ولو رانلا نم يرتتسا !ةشئاع اي

 موي هللا دنع اباذع سانلا دشأ !ةشئاع اي

 (ض) اديمعطأ !ةشئاع اي

 (ض) ساح دق يبلا نأ تننظأ !ةشئاع اي

 غض فيحي نأ نيفاخت تنكأ !ةشئاع اي

 (ض) لغش كل نوكي نأ نيبحت امأ !ةشئاع اي

 هتمقن لأب هتوطس لزنأ اذإ هللا نإ !ةشئاع اي ٠

 |[  بونذلا تارقحمو كايإ !ةشئاع اي

 (ضر ةليللا هذه مايق يف يل نينذأت !ةشئاع اي

 ' يرل ةليللا دبعتأ نيرذ !ةشئاع اي

 (ض) ناكل ًالحر ءايحلا ناك ول !ةشئاع اي

 ضر ةلأسم ريغب ءاطع كاطعأ نم !ةشئاع اي

 (ض) هبيصي ام. دبعلا هللا ةبتاعم هذه !ةشئاع اي

 (ض) يلد دق هللا نأ تملع له !ةشئاع اي

 يسفن ىلع ملظلا تمرخ نإ !يدابع اي

 توما نمتت ال !هللا لوسر مع سابع اي

 ةيفاعلاب ءاعدلا نم رثكأ !يبنلا مع سابع اي

 كحنمأ الأ كيطعأ الأ !هامع اي سابع اي

 (ض) ًابستحم ًارباص تلتاق نإ !هللا دبع اي
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 نوعلم ريعب ىلع انعم رست ال !هللا دبع اي

 موقي ناك «نالف لثم نكت ال !هللا دبع اي

 ةرامإلا نع لأست ال ار قي وحلا نبغي

 ؟اتئرق نيتروس ريخ كملعأ الأ !ةبقع اي

 امهلثمي ذوعتم ذوعت امف اممب ذوعت !ةبقع اي

 كمرح نم طعأو «كعطق نم لص !ةبقع اي

 ىلإ بحأ ةروس أرقت نل كنإ !رماع نب ةبقع اي

 (ض) كباصأ اذإ ءاعد كملعأ الأ !يلع اي

 (ض) دتشي نأ لبق يبا بلقت الأ !يلع اي

 اهينرق وذ كنإو ةنجلا يف اتك كل نإ !يلع اي

 (ض) يف هبلص ميقي ال يذلا لثم !يلع اي

 كل اغإف ةرظنلا ةرظنلا عبتت ال !يلع اي

 كلصأ الأ كعفنأ الأ «كوبحأ الأ !مع اي

 (ض) نم ًارصق ةنملا يف تيأر دقل !رمع اي
 (ض) تاريعلا بكست انهه !رمع اي

 (ض) ؟مهنم بجعاب كربخأ الأ !رامع اي

 (ض) كلحنأ الأ ؛كوبحأ الأ !مالغ اي

 (ض) ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لق !مالغ اي

 ةنبا ؛سانلا لوقي نأ كرغيأ !ةمطاف اي

 (ض) اهيدهشاف كتيحضأ ىلإ يموق !ةمطاف اي

 (ض) كتيحضأ يدهشاف يموق !ةمطاف اي

 (ض) هللا الإ هلإ ال :لق !قف اي
 (ض) ذم انهه انأ يلع تققش دقل !ىف اي

 ملس نم هنإف ءاونزت ال !شيرق نايتف اي '

 فيك 'رظنت الأ !هللا يقتت الأ !نالف اي

 هب عتمتت نأ كيلإ بحأ ناك امبأ !نالف اي

 هب كرمأي ام لعفت نأ كعنمي ام !نالق اي

 (ض) لقف حبصلا تيلص اذإ !ةصيبق اي

 ةئالث دحأل الإ لحت ال ةلأسملا نإ !ةصيبق اي

 (ض) رجش الو رجح تررم ام |!ةصيبق'اي

 نكبشت الف دجسملا يف تنك اذإ !بعك اي

 محل ةنمللا لحخدي ال هنإ !ةرجع نب بعك اي
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 , سابع نبا

 ءاسمحلا يبأ نب هللا دبع

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 سايإ نب ةرق

 سنأ

 قراخم نب ةصيبق

 قراخملا نب ةصيبق

 قراحنملا نب ةصيبق

 ةرحع نب بعك

 نب رباحو ةرحدع نب بعك



 ا نما تبن محل وبري ال هنإ !ةرحع نب بعك اي
 مايصلاو .نابرق ةالصلا !ةرجع نب بعك اي

 : هدلوم ريغب تام هتيل اي
 (ضو ًاليل هللا دبعت نأ كرس نإ !دمح اي

 تيم كنإف' تئش ام شع !دمح اي

 : (ض) سانلل كقلح نسحأ !ذاعم اي

 (ض) ولف هب وعدت ءاعد كملعأ الأ !ذاعم اي

 (ض)و قدصو هللا ىوقتب كيصوأ !ذاعم اي

 (ض) ؟كفّلَحم ام !ذاعم اي

 (ض) ؟كرأ مل يل ام !ذاعم اي

 (ضر مكناوحإ ارمركأ !راصنألا رشعم اي

 (ضر) اولصو هللا اوقتا !نيملسملا رشعم اي

 (ض) مكبغر اميف اوبغرا !نيملسملا رشعم اي

 ناميإلا لحخدي ملو هتاسلب نمآ نم رشعم اي

 , لخدي م و هناسلب 'ملسأ نم رشعم اي

 , ضفي ملو هناسلب ملسأ نم رشعم اي

 بذكلاو مكايإ !راجتلا رشعم اي

 ةءابلا مكنم عاطتسا نم ٍبابشلا رشعم اي

 ميقي ال نمل ةالص ال !نيملسملا رشعم اي

 (ض):ام ةضفلا يف نكل ام !ءاسنلا رشعم اي

 متيلتبا اذإ لاصحخ سمح نيرجاهملا رشعم اي

 نيلحت ام ةضفلا يف نكل ام ءاسنلا رشعم اي

 €, تاو يأ بنحب تنك !هللا يبن اي

 مكيلع فاحأ ام فوحأ نإ. . .!برعلا اياعن اي

 ١  مترمأ اذهب مآ تنعي اذهب !ءالوه اي

 رثكأ نإف ءكئاشح نم فك !اذه اي

 هيلإ تنأمطا ام ربلا ءكيلق تفتسا !ةصباو اي

 ىسننيو هيأ نيع يف ةاذقلا مكدحأ .رصبي

 (ض) ياميلا نكرلاو دوسألا رجحلا هللا تعيب
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 دعس نب لهس

 لج نب ذاعت

 لبح نب ذاعم

 ليج ن ذاعم

 لبج نب ذاعم

 ليج نب ذاعم

 , .لسیق دبع دفو ضعب
 1 هللا دبع نب رباح

 ستا

 ءارإلار يملسألا ةزرب وبأ :

 رمع نبا

 رمع نبا

 عقشألا نب ةلثاو

 ! :دوعسم نب هللا دبع

 نابیش نب ىلع

 ةفيذح تحأ

 ةديربو رمع نبا

 0 ةفيذح تخأ

 رذ ویا

 ٠ ديزأ نب هللا دبع

 , | يردخملا ديعس ربأ

 :  ةفيححج وبأ

 دبع نب ةصباو

 ٠ ةريره وبأ

 ورمع نباو سابع نبا



 (ض) ءاملعلا زيمب مث ةمايقلا موي دابعلا هللا ثعبي
 (ض) هل بنذ ال ًادبع ةمايقلا موي هللا ثعبي
 (ض) روص يف اسان ةمايقلا موي هللا ثعبي
 ةمايقلا موي ةلبقلا يف ةماخنلا بحاص ثعبي

 (ضو :دباعلل لاقيف دباعلاو ملاعلا تعبي

 ةالص لك ةرضح دنع دانم ثعبي

 ًالرغ ةارع ةافح سانلا ثعيي

 (ض) مهروبق نم موق ةمايقلا موي ثعبي

 (ض) معط ىلع ةمألا هذه نم موق تيبي
 هلمعو هلامو هلهأ ثالث تيما عبتي

 يف ةالصلا دهشيف ةمئاسلا مكدحأ ذختي

 يف ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي

 تبا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تيب

 (ض) كيلع ينثأو ءارش سائلا كيلع يشي
 ضر همصاختق ةمايقلا موي رئاملا مامإلاب ءاحُي

 (ض) يدي نيب فقويف جذب هنأك مدآ نباب ءاجي

 رانلا يف ىقليف ةمايقلا موي لحرلاب ءاجي

 لحدا :دباعلل لاقيف دباعلاو ملاعلاب ءاجي

 ءارقف نيأ :لاقيف ةمايقلا موي نوعمتجي

 انيلإ دهع انقراف نيح انبيبح نأ ٍنيعزجي

 هيلع جلتخا ام اهبحاص ىلع تانسحلا يزجي
 دحاو ديعص يف نيرحآلاو نيلوألا هلل

 فلزت يح نونموملا موقيف سائلا هلل
 نميلاب دنج ءادانجأ سانلا

 لوقيف ةمايقلا موي نآرقلا بحاص ءيجي

 (ض) ناك اذإ قح ةمايقلا موي ملاظلا ءيجي
 بشت هجادوأو هلتاق ًاذحآ .لوتقملا ءيجي

 كباقعو كوبذكو كوصعو كوناح ام بسحي

 (ض) ةحرد ف سفنألا ةلتقو نوركاحلا رشحي
  شانلا :لاق وأ ةمايقلا موي دابعلا هللا رشحي

 رذلا لاثمأ ةمايقلا موي نوربكتملا رشحي

 عم

 مولعم موي تاقيل نيرحآلاو نيلوألا هلل عمج

 مم

 دنجي
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 بعك نب يبأ

 ةريره وبأ

 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأو ةفيذح

 راسي نب لقعمو ةريره وبأ

 سينأ نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع



 ١ الرغ ةارع ةافح سانلا رشحي

 !نيبغار :قئارط ثالث ىلع ساتلا رشحي

 ,(ض) موي دحاو ديعص يف سانلا رشحي

 (ض) ةئالث ةمايقلا موي سانلا رشحي
 (ض) ةارع ةافح ةمايقلا موي سانلا رشحي '

 (ْنض) ةافح ةارع ةمايقلا' موي سانلا رشحي

 ءاضيب ضرأ ىلع ةمايقلا موي سانلا رشحي

 وقلي اهرطح لجرت نلت بلا رض

 هيلحر نيب امو هيمقف نيب ام لحرلا ظفحي
 ىلإ مهشارف ىلع توفوتملاو ءادهشلا مصتخي
 (ض) لجرلا رميف رانلا لهأ نم قلخ جرخي

 مويلا ثلكو :لوقي ملكتي رادلا نم قنع جرخي
 نائيع هل ةمايقلا موي رانلا نم قنع جررخي

 (نض) نولتخي لاجر نامزلا رخآ يف جرخي

 (ض) نيواود ةثالث ةمايقلا موي مدآ نبال جرخُي

 (ض) امهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ىلع هللا دي
 (ضو هنإو «نذوملا سأر قوف نمحرلا دي
 ارانلا لهأ لخديو «ةنحلا لهأ هللا لحدي

 ًاضيب ارم ادرج ةنحلا ةنجلا لهآ لحدي

 يب نيلحكم ًادرم ادرج ةنحللا ةنجلا لهأ لحدي

 نيعبررأب مهئايتغأ لبق ةنملجا يم ءارقف لحدي

 (ضر) ءاينغألا لبق ةنحلا نينمؤملا ءارقف لدي

 ءاينغألا لبق ةنحلا نيملسملا ءارقف لحدي '

 يصخي ال نم رانلا ةلبقلا هذه لهأ نم لحدي

 (ض) هنيميب هباتك ىطعيف مهدحأ ىعدي
 (ض) ةمايقلا موي لدعلا يضاقلا ىعدي

 (ض) ةمايقلا مري نيدلا بحاصب هللا وعدي

 :(ض) هفقوي ىح ةمايقلا موي نموملاب هللا وعدي

 ام يمريو اهسأر عطقي الو اهلكأيف اهحبذي

 (ض) هيف لقي ال مث ًالاقم هیف هلل نأ ىري

 (ض) ةئم سم ةريسم نم ةنحلا حير حارب

 (ض) سلاجلا بحي هنإ !ةحاور نبا هللا محر

 ام

 ارا
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 ةشئاع

 ةريره ربأ

 ديزي تنب ءامسأ

 , ةريره وبأ

 ةملس مأ

 ا! دعس نب لهس
 - ورمع نب هللا دبع

 ٠ ىسوم وبأ

 . ةيراشن ني ضابرعلا
 سنا

 ديعس وبأ

 ةريره وبأ..

 '|رصتخم ارمع نباو ةريره وبأ

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ

 سنا

 ' رمع نبا

 ةريره وبأ

 لبج نب ذاعم

 رج نب هللا دبع

 ' 5 هباحصأ ضعب

 | ارمع نباو ةريره وبأ |

 ورم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 للا دبغ نب رباح"

 ورمع نبا

 ٠ يرذخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 كلام نب سنأ



 (ض) .نيرحستملا هللا محري
 هللا همحري هللا همحري

 مهلامعأب اهتع نوردصي مث «رانلا سانلا دري

 (ض) نوكبيق رانلا لهأ ىلع ءاكبلا لسري

 (ض) ةنحملا لهأ نم لجر لك ىلإ جوزي

 (ض) ًارمز ةنحنا ىلإ مكر اوقتا نيذلا قاسي
 بسيو هابأ بسيف لجرلا ابأ بيسي
 هابأ بسيف لجرلا ابأ لجرلا بسي

 ةنسح فلأ هل بتكتف «ةحيبست ةئم حبسي

 :لوقي «لحعي مل ام مكدحأل باجتسي

 اورفنت الو اورشبو ءاورسعت الو اورسي

 (ض) ةعست هربق يف رفاكلا ىلع هللا طلسي
 دعاقلا ىلع يشاملاو يشاملا ىلع بكارلا ملسي

 ةنس ةئم اهنم ننفلا لظ يف بكارلا ريسي

 (ض) ءايلوأ ىداع نمو كرش ءايرلا نم ريسيلا

 قارملاو طابآلا يف جرخي ءلمدلا هبشي

 ريغب اهومسي 'رمخلا مآ نم سان برشي

 (ض) عيمج نم ةمايقلا موي مدآ هللا عفش
 (ض) ةوهش هل ضرعتف ًامئاص مهدخأ حبصي

 ةقدص مكدحأ نم ىمالس لك ىلع حبصي
 مث ءافوفص ةمايقلا موي سانلا فصي

 مكلف اوباصأ نإف :مكل نولصی

 (ضر الإ اهلك لالخلا ىلع نمؤملا عبطي
 (ض) ةنايخلا ريغ ةلخ لحر لك ىلع نمؤملا عبطي
 (ضو) ةنحلا لهآ نم لحجر مكيلع نآلا ملي

 فصنلا ةليل هقلح عيمج ىلإ هللا علطي

 (ض) نم فصنلا ةليل هقلخ ىلإ هللا علطي

 نابعش نم فصنلا ةليل هدابع ىلإ هللا علطي

 يف راحتلا.فلتخت نيح مالسإلا رهظي
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 ديعس وبأ

 ا

 ركب يبا تنب ءامسأ

 نع ملسأ نب ديزو رمعو ذاعم
 هيبأ

 ةشئاع

 يرعشألا كلام وبأ

 كلام نب سنأ
 سوأ نب دادش

 رذ وبأ

 كلام نب سنأ

 ةريره وبأ
 ةمامأ وبأ

 رمع نباو صاقو يبأ نب دعس
 كلام نب سنأ

 ىسوم وبأو لبج نب ذاعم .

 قيدصلا ركب زبأز

 رمغ نب هللا دبع

 ةبلعت وبأ

 باطخلا نب رمع



 (ض) الو ركني الف هللا يصاعمب لمعلا رهظي
 !  قدصتيو هسفن عفنيف هديب لمتعي
 ةيظش سأر يف منغ يعار نم كبر بحجعي
 ضرألا يق بهذي يح ةمايقلا موي سائلا قرعي

 (ض):ًامئاص رطف نم باوثلا اذه هللا يطعي

 (ض) نيب نإ يح رانلا ف رانلا لهأ مظعُي
 ره اذإ مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي
 اه رطيف ران نم ةرمج ىلإ مكدحأ دمعي
 /رض):دروي كلذ دنعف ةشيعملا قيضب هنوريعي

 فروهلملا ةجاحلا اذ نيعي

 نم ءاديبب اوناك اذإف «ةيعكلا شيج وزغي

 (ض) جاحلا هل رفغتسا نمو ؛جاحلل رفغي

 نيدلا الإ بنذ لك ديهشلل رفغي

 لك !هل رفغتسيو «هناذأ ىهتنم نذؤملل رفغي

 لترو قراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي

 ءامحلل نح ضعب نم مهضعب قلخلل صتقي

 (ض) هنم يندأ اذإف ههركيف هيف ىلإ برقي
 يل بحتسي ملف يبر توعد دق :لوقي

 أ ملف توعد دقو «توعد دق :لوقي .
 برلا لوقيف !هابر اي :ةمايقلا موي ميهاربإ لوقي

 مدآ نبا: اي كل لهو !يلام يلام :مدآ نبا لوقي

 !لمأ يدابعل غرفت !مدآ نبا :هللا لوقي

 (ض) 'يركذ نم رانلا نم اوجرحأ :هللا لوقي
 رصف يدبع يييرك تذحأ اذإ :هللا لوقي

 ايندلا, يف يدبع يميرك تذحأ اذإ :هللا لوقي

 ةئيس لمعي نأ يدبع دارأ اذإ :هللا لوقي

 ةنسح لمعي نأ يدبع دارأ اذإ :هللا لوقي

 ييضرقي ملف يدبع تضرقتسا :هللا لوقي
 (ض) ملط نم ىلع يبطغ دتشإ :هللا لوقي
 نوع الام نيحلاصلا دابعل تددعأ هللا لوقي
 (ْلض) مل ام نيكيرشلا ثلاث انأ :هللا لوقي

 , |٠ انأو ءيب يدبع نظ ذنع انأ :هللا لوقي
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 ةريره وأ,
 ةريره وبأ

 يلع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 سنآو ةريره وبأ



 همسح هل تححص ًادبع نإ ؛هللا لوقي

 يئادر ءايربكلاو يرازإ زعلا :هللا لوقي
 يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا :هللا لوقي

 (ض) دعق اذإ ةمايقلا موي ءاملعلل هللا لوقي

 نماض يلع وه يليبس يف دهاجما :هللا لوقي

 اذکه هتعفر. . .اذكه يل عضاوت نم :هللا لوقي

 (ض) بنذم مكلك !مدآ يب اي :هللا لودي

 (ض) عْمْجلا لهأ ملعيس :ةمايقلا موي هللا لوقي
 (ض) ناطيشلا نم كاب ذوعأ نإ مهللا :لوقي

 نوقلطنيف قوسلا ىلإ اوقلطنا :ةنحلا لهأ لوقي

 (ض) لاسم نع نآرقلا هلغش نم :برلا لوقي

 الما تدابعل غرفت !مدآ نيا اي :مكبر لوقي
 هلام نم هل اهنإو «يلام يلام :دبعلا لوقي

 فاصنأ ىلإ هحشر يف مهدحأ موقي

 بكارلا داز لثم مكدحأ يفكي

 (ض) كتعوح دس ام ايندلا نم كيفكي

 سانلا نم شاوح وأ شاوغ مهاشغت ءارمأ نوكي

 جورس ىلع نربكري لاحر ٍيمأ رحآ يف نوكي
 داوسلاب نامزلا رحآ يف نوبضخي موق نوكي

 تبأ اي :لوقيف ةمايقلا موي هابأ لحجر ىقلي
 (ض) مه ام لدعيف عوجلا رانلا لهأ ىلع ىقلي

 ةقدص اهنِإف رشلا نع كسمي

 اهرقش يف ليخلا نمي

 (ض) اهلهأل ايندلا اوعد :دانم يداني
 ةنامألا ضبقتف ةمونلا ّلحرلا ماني

 (ض) هب ترمأ ام اولوقت نأ هنم مكيجني

 (ض) مارحلا هتيب جاحح ىلع موي لك هللا لز
 ىقبي نيح ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني

 (ضو) ةملظم ءادوس ةباحس هللا ءىشني
 (ض) نم ىفصأ اهدح ين ههحو ىلإ رظني
 ىطعي نيح ةمايقلا موي ةيفاعلا لهأ دوي

 منغ ملسملا لام ريح نوكي نأ كشوي

1618 

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره ربأو ديعس وبأ

 سابع نبا

 مكحلا نب ةبلعت
 سنأ

 باطخلا نب رمع

 رذ وبا

 يردخلا ديعس وبأ

 لبج نب ذاعم

 كلام نب سنأ

 كيعس وبأ

 راسي نب لقعم

 ةريره وبأ

 رمع نبا

 ناملس

 نابوث

 يردخلا ديعس وبأ

 ورمع نب هللا دبع

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 ىسوم وبأ

 سابع نیا

 سنأ



 ٍذح لثم منهج ءاوس ىلع طارصلا عضوي

 (ض) نوسلجي رون نم ربانم ءايبنألل عضوي
 بتاومسلا هيف نزو ولق ةمايقلا موي نإزيملا عضوي

 هلجأ يدي نيب ًاحلاص ًالمع هل قفوي

 توملا لبق اص لمعل هقفوي

 اهيق دحوي ال ءةعاس ةرشع اتنثا ةعمجلا موي

 , نيملسملا طاطشف ىربكلا ةمحلملا موي'

 (ض) نيس ةدابع نم لضفأ لداع مامإ نم موي

 (ض) ىعدُي ببسي سانأ لك وعدن مى

 شر فلأ نیسم هرادقم ناك مري

 موق :لاق نيالا برا سانا موقي مويا

 فصن زادقم )س برل سانلا موقي مى

 نع أدباو ىلفسلا ديلا نم لضفأ ايلعلا ديل

 نمي أدباو ىلفسلا ديلا نم لضفأ ايلعلا ديلا

 يه ايلعلاو ىلفسلا ديلا نم ريح ايلعلا ديلا

 سومغلا نيميلا:

 لاملاب بهذت وأ  لاملا بهذت ةرجافلا نيميلا
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 ةفوقوملا راثآلا سرهف

 فلألا فرح

 يوارلا مقر رثألا
 رمع نبا 08 فوع نب ورمع نب يف دجسملا اذه مؤأ

 ةعافر نب ةيابع AY هللا ليبس يف هذه كاطح نإف رشبأ

 ورمع نب هللا دبع r۸ نوملعت ول اوكابتف ءاکب اودجت مل نإف اوكبا

 سابع نبا 8 ؟منهج ةعس ام يردتأ

 ًاغالب كلام هلو (ض) لاقثم نم ةبحلا هذه يف ىرت مك ؟بجعتأ

 مالس نب هللا دبع نب فسوي ۹r هيف ضيق يذلا هضرم ف ءادردلا ابأ تيتأ

 يدنكلا ناذاز ۲۷۸ هل ًاكولمم قتغا دقو رمع نبا تيتأ

 سابع نبا قل نذأ ةمحش نيب نإ يردت ام هللاو لحأ

 رمعم Fit ةحتاف نقلأ تنك نح يلقع بهذف تمحتحا

 دوعسم نبا ضفقح رئاهظلاب فيكف «نئاطبلاب متربخأ
 سابع نبا 1 (ضر هللا رمأل ملس اذإ ملسملا نأ هللا انربحأ

 هيمسأو بأ 11 (ض) اهلحدن ال :انضعب لاقف دورولا يت اتفلتحا

 يريمنلا ريهز وبأ قفل (ض) عباطلا لثم (نيمآ) نإف (نيمآ) ب همتحا

 دوعسم نب هللا دبع 44 نکل ريخ نکتویب ىلإ نجرحا
 ةعافر نب ةيابع AY ةعمحللا ىلإ بهاذ انأو ىسيع وبأ نيكردأ

 مقرألا نب هللا دبع 5 هيلع لمحتسأ اياطعلا نم ريعب ىلع ىللدا

 سايع نبا YA كب وطسي نأ فاخت ًابيهم اناطلس تيتأ اذإ

 يت وه رثألا نم روكذملا مسقلا يف (ض) هدعب امو «(فيعضلا» وأ (حيحصلا) مقر وه هتحت تبثملا مقرلا )١(

 ام انترشت يف دج ًالثمف هذه انترشن يف يناثلا مقرلا وهو ««حيحصلا» يف  بلاغلا وهو  لمهلاو ؛«فيعهلا»)
 مهتياصأ اذإ نيذلاا ىلاعت هلوق يت امهنع هللا يضر سابع نبا نسع (فيعض (۲) ۲۰٤۷ 5.74)رر :همسر

 وه رثألا نم ةعطقلا هذهل ثبثملا مقرلاف ««...هللا رمأل مس اذإ ملسملا نأ لجو زع هللا انربخأ :لاق .ةيآلا 4...اولاق ةبيصم

 .اذكهو )۲١٤١۷(« نالا

 امو اهيف ةياورك مقرلا تاذ ةسيلرلا ثيداحألا تحت ءىراقلا اهدجي طح اهمقر تحت يلا ثميداحألا (۲)

 .هباش
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 حابصلا رظتنت الف تيسمأ اذإ

 دحأ يلع نذوي الف تم انأ اذإ

 (ٍض) لعج رانلا لهأ يسن نأ هللا دارأ اذإ
 (نض) ريغل ملعلا ملعُتو نيدلا ريغل هقفث اذإ .
 (ض) قيدصتب مكانيتأ ثيدحب مكشدح اذإ.
 رضحلا اونسحأف ناطلس يذ دنع مترضح اذإ ,

 :لقيلف رئاجلا ناطلسلا مكدحأ فاح اذإ

 (ض) .ةرسيم نم :#ديعب ناكم نم مهقأر اذإإ)

 :حاص ًادحاس .مدآ نبأ ناطيشلا ىأر اذإ

 (ض) عرذأ ةعبس قوف ءانب لجرلا عفر اذإ
 (ض) ةالصلا ًاونسحأف هللا لوسر ىلع متيلص اذإ
 ' (ض) زيميف ايندلاب ءيح ةمايقلا موي ناك اذ
 ا وه) :لقف اعيش كسفن يف تدحو اذإ

 (ضو) ءاملل سانلا جاتحي ًاعضوم رظناف بهذ
 (ض) ًايضاق نكف بهذا
 (ض) أ لجرل يلصي ًالجر متيأر ول متيأر
 (ض) ضرألاو ءامسلا نيب امك اهعافتر
 (ضو ءاهفأك ةضف نم ءاضيب ةرمرم ةنحلا ضرأ
 (ض) اهئارو نم ةنجلاو ةمايقلا موي ران اهلك ضرألا

 (ض)'قوس يف كنيبو نيب عمجي نأ هللا لأسأ
 قفارم هتحتو رماع نبا ىلع دعس.نذأتسا

 (ض) لعب بيش دق ءاع. ءيجف رمع ىقستسا

 (ض) بر بر «ركألا هللا مسا

 تجرح املف ةلئاو راد نم ةقان تيرتشا

 (ض) ًافلأ نيعبسب ةرم يي تيرتشا
 يكي هآرف دعس هداعف ناملس ىكتشا

 (ض) نم هنإف !سايعلا ةيقاس نم اوبرشا 1

 1 ؟متوق قيقرلا تيطعأ
 هتخأ تلعجف هحاور ني هللا دبع ىلع يمغأ :

 يل لاقف ةنس ةنيدملاب ةريره يبأ عم تمقأ

 ديدش اهرح نإف ءرانلا ركذ اورثكأ

 (ض) مكدحأ ديرب ام ؟متيرتشأ متيهتشا ام لکا
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 دوعسم نبأ

 راجع ېا نب رامع

 دوعسم نبا

 ”ةسبع نب ورمع

 سابع نبا

 كرابملا نبا

 نافع نب نامثع

 2 . سوأ نب دادش

 يردخلا ديعس وبأ

 سابع نبإ

 دوج|سم نب هللا دبع

 : : ٠ , ةريره وبأ
 !ناوفص نب هللا دبغ نب ناوفص

 . ملسأ نب ديز
 سابع نباو ءادردلا وبأ

 عابس وبأ
 سيق نب ثعشألا



 (ض) ءاهفسلا هيف كيردزي ال ام بايثلا نم سبلأ

 نيرحاهملا ءارقف نم تسلأ
 ؟متفش ام بارشو ماعط يف متسلأ

 (ض) اهدحأ لاقف قوسلا يف نالحر ىقتلا

 ؟ةعمج مامإلا جورخ دعب ءاج نمل سيلأ
 انيلإ بحأ كنم انذحأ يذلا نإ امأ

 (ض) نكلو «ةرجشلاك لوقأ تسل ينإ امأ

 تلوو مرصب تنذآ دق ايندلا نإف دعب امأ

 أرقف (ريشق ئب) دجسم يف ةرارز انّمأ

 (ض) هراجل هنطب يوطي نأ مكدحأ ديري امأ

 (ض) رقتفا ام :راعمإلا

 (ض) تايآلا نع هياحصأ نم لجرلا لأسأل تنك نإ

 يبلا باحصأ نم لجرلا ناك نإ ٠

 (ض) ديرن انإف انع ماق امل محر عطاق هللا دشنأ

 (ض) ّرم لحجر ةنحلا ًالوخد ةنملا لهأ رخآ نإ
 (ض) ةماححلا نع هلهأ ىهني ناك ةركب ايأ نأ

 يبلا ةافو دعب اوسلح ًاسانو رمعو ركب ابأ نأ

 (ةذبرلا) ب وهو توملا هرضح رذ ابآ نأ

 (ض) رفن هدنعو رمع ىلع لحد ناتس ابأ نإ
 (ض) هل طئاح يف يلصي ناك ةحلط ابأ نإ

 باطخلا نب رمعل اد. ناك اذه ابأ نإ

 ةرهطملا نم نوؤضوتي ًاموق ىأر ةريره ابأ نأ

 قدصتت له :ةأرملا نع لثس ةريره ابأ نأ

 (ض) موصي لحر نع لعس سابع نبا نأ
 (ديدق) ب نبا هل تام سابع نبا نأ

 (ض) لوزهملا محللا نم ىرتشا رمع نيا نإ

 (ض) مهدولج تحضن املك أرق رمع نبا نإ

 ةكم نيب ةرحش ياي ناك رمع نبا نأ

 اوبصن دق شيرق نم نايتفب رم رمع نبا نأ
 امب رمأف هراد يف ةيح دجو رمع نبا نإ

 اهقنع يفو هتأرما ىلع لحد دوعسم نبا نأ
 يف أرقي مالغ هدنع ناك دوعسم نبا نأ
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 روفعي وبأ

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع



 مهءاطع سالا ىطعب ناك دوعسم نبل نأ
 : ينج وز ىح يب لزي يل يبأ نإ

 (ض) فلأ هل لجرل ةلزتم ةنحلا لهأ ندأ نإ
 (ض) مهيف سيلو ب ةلزنم ةنمللا لهأ ندأ نإ

 نم ءيش هيف سيل تيب تريبل رفصأ نإ
 1 ّقشناو ةعاسلا تبرتقا) :لوقي هللا ن

 (ض) ةوسن اهعمو ةشئاع دنع تناك ةأرما نأ

 (ض) :ةيآلا هذه نع ةشئاع تلأس ةيمأ نأ

 ا مدق ةنتفلا اأن اأ

 (ض) نؤحلا سيعلا ىلع نوروازتيل ةنلبا لهأ نإ
 (ض) نوطختمي الو نوطوغتي ال ةنبملا لهأ نإ
 ةريسم هقتاع نيبو مهدحأ نذأ ةمحش نيب نإ

 (ض) ةعاس يف ددجيو قرحي مدآ نبا دلج نإ
 ةحخباعملا عاونأب هحلاعو ههجو حرق مكاحلا نإ

 (ض) دودللاو طوعسلا هب متيوادت ام ريخ نإ

 ةنس نيتس هتعموص يف هللا دبع ًابهار نإ
 (ض) يف نامثع ىلإ فلتخي ناك ًالجر نأ

 ًاسرغ سرغي وهو هي رم ًالجر نأ
 ' ةكم قيرطب هيقل بارعألا نم الحر أن

 (ض) يف ىلصي ناك راصنألا نم ًالحر نإ
 | ريطلا يهتشيل ةنحللا لهأ نم لحرلا نإ

 . (ض) جرف دجسملا باب ىلع يقلأ ًاماعط نأ

 (ض) دمحلاو هللا ناحبس :لاق اذإ ديغلا ن

 :لاقف هناسلب ذخأق افصلا ىقترا هللا دبع ن

 (ض) ةشئاع ىلإ ثعب رماع نب هللا دبع نأ

 ةاش هل تحد ورع نب هللا دبع نأ

 ,(ض) ةشئاع ىلع لعد نمحرلا.دبع ن
 ناكف دلخم :نب ةملسم ىتأ رماع نب ةبقع نأ أ

 (ض) نامزلا رخآ يف نوكت نتف ركذ بلع نأ :
 (ض) محلل لام هعمو ًارياج كردأ رمع نأ

 ةرص'يق اهلعجف رانيد ةئم عبرأ ذأ رمع'ن

 8 هنم ارفرع توملأ هرضح نيج ريخلا ناملس نأ
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 نافع نب نامثع ىلوم خورف

 هللا دبع نب رماع

 دوغسم نب هللا ديع

 رمع نب هللا دبع

 ناسارخلا ءاطع

 ۴ دهاجم

 ناسارخلا ءاطع

 ل



 (ض) تاقدص ىلع ًارشب لمعتسا رمع نأ

 (ض) ًاذاعم دحوف دجسملا ىلإ جرخ رمع نأ
 ذبجي رهو ركب ىبأ ىلع اموی لحد رمع نأ

 (ض) اهلحرب ةاش بحسي ًالحر ىأر رمع نأ

 (ض) :لاقف ًامهرد رباج دي يف ىأر رمع نأ
 (ض) ماعطب هل تعدف هل ةمع راز ًارمع نأ

 ةالص يف ةمثح يبأ نب ناميلس دقف رمع نأ

 ةصفح هيلع تلوع نعط امل رمع نأ

 (ض) اوئرتكت ال :لوقي ناك ميرم نبا ىسيع نأ

 (ض) لك يف داو فلأ نيعبس منهج يف نإ

 (ض) ىمري (ىوه) :هل لاقي ًارصق منهج يف نإ
 هاتفاح ةنحلا لوط ار ةنحلا يف نإ

 (ض) داو لك يف داو فلأ نیعْبس رانلا يف نإ

 حاس لحام يحب لك ی باب مده نإ
 (ض) ةميخ ةريخ لكلو ةريخ ملسم لكل نإ
 (ض) مه عاد انأو رمخلا نوبرشي ًاناريج انل نإ

 اهقالطب ينرمأت يمأ نإو ءةأرما يل نإ

 (ض) لضفأو ءريثكل لجر لام نم ةمسن ةئم نأ
 ًاهرد رشع ةسمخ غلبف عمج ناملس لام نأ

 (ض) اهيدي نيبو ةشئاع معطتسا ًانيكسم نأ

 رمع ىلإ امصتحا ًايدوهيو ًاملسم نأ

 (ض) لوقت هتخأ تلعحف هيلع يمغأ ًاذاعم نإ

 (ض) اوحنرخف ًاثعب سانلا ىلع برض ةيواعم نأ
 نع تزحع دق ينإ :لاقف هءاج ًابتاكم نأ

 (ض) رمع ىلإ ريبزلا ةتباب تبهذ مه ةالوم نأ

 (ض) حير ةمايقلا موي مهيلع لسرت سانلا نإ
 ىلع لعدن انإ :رمع نبا هدح اولاق ًاسان نأ

 نهتلأسف ةملس مأ ىلع نلخد ءاسن نأ

 ةشئاع ىلع نلخد (صمح) لهأ نم ءاسن نأ
 دراوملا ئدروأ اذه نإ

 (ض) هداق هعبتا نم عفشم عفاش نآرقلا اذه نع

 (ض) ةنحللا يف رف وه رثوكلا كانيطعأ انإإ
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 ءادردلا ويأ

 هللا دبع نب رماع

 اغالب كلام

 بيسملا نب ديعس

 نسحلا

 ةفيحح وبأ

 يلع

 ريبزلا نب هللا دبع نب رماع

 بلاط يبأ نب يلع
 ديز نب دمحم

 بئاسلا

 يلذهلا حبلملا وبأ

 ركب وبأ
 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نبا



 (ْلض) عفر :نيرمأ ىلع سانلا انعمج دق انإ

 ی للف ست الرع ىلغ درک ان

 يفكف يحاص تنأ
 ءوس يز مڻدحأ مك نإ

 مترثكأ مكنإ

 !؟مكممسأ الإ هملكأ ال نأ نورت مكنإ
 (ض) كلذ معلعف ام رينج اولازت نل مكنإ
 ينوعدي نأ ةمايقلا موي يبر نم ىشحأ امنإ :

 وجسلاو عوكرلا متي ال ًالحر رصبأ هنأ :

 رازإ يل وهو بعك نب نمحرلا دبع ىتأ هنأ

 دعاقملا ىلع سلاح وهو روهطب يأ هنأ ؛
 أ (ض) فالآ ةرشعب نيمي ىدتفا هن
 أ ام رظنيل يسرافلا ناملس دنع تاب هن

 هداهتجا رظنيل ناملس دنع تاب هنأ

 هتبطخ يف لاقف ةعمجلا موي سانلا بطخ هنأ

 عمتجا دق لجرب وه اذإف ةنيدملا لحخد هن
 (ةذيرلا) ب رذ ىبأ ىلع لحد هن

 .هدجوف هتيب يف ديعس 'ىبأ ىلع لحد هنأ .

 دحْإسملا نم ءاسنلا جرح هللا ذيع ىأر هنأ .

 : غرفاف ءوضوب اعد نامثع ىأر هن

 | هرازإ رجف ماق يشرقلا ادمحم ىأر هن
 حاورلا رجهو قشمد دجسم ىلإ حار هنأ

 (ض) موقيو راهنلا موصي لحجر نع لئس هنأ

 ربنا ىلع ماقف جح
 دعس راد يف طاسوألاب ةزانج دهش هنأ

 تيسن ينإ :لاق فرصنا املف' موقب ىلص هنأ

 محو مث هنع يراوتف هل ًايرغ بلط هنأ

 ماع ةيواعم عمس هنأ

 |نذوي الف تم انأ اذإ :رضح ذإ لاق هنأ

 : ىب نيح هيف سائلا لوق دنع لاق هنأ

 نانبأ يل تام دق هنإ

 دجسلا ىلإ حوزي رصم لهآ لوأ ناک هنأ
 : لحاسلا ىلإ اوعزفف طايرلا يف ناك هنأ
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 3 ناورم نب كلملا دبع

 : 0 باطخلا نب رمع

 : 1 زذا

 ةيواعم

 نافع نب نامثع

 ديز نب ةماسأ

 دوعسم نب هللا دبع

 ا ,  ءادردلا وبأ
: 

 ةبلعث نب هللا دبع

 نافع نب نامثع

 معطم نب ريبج

 باهش نب قراط

 باهش نب قراط

 باطخملا نب رمع

 يحبصألا يفش
 ءامسأ وبآ

 , بئاسلا وبأ

 ينابيشلا ورمع وبأ

 ناماثع ىلوم نارمج

 يناعنصلا ثعشألا وبأ

 . سابع نبا

 فوعأ نب نمر لا دبع نب ديمح
 .رمع نبا ٠

 : ةداتق وب

 ٠ ناقع نب نامثع

 ناسح وب

 نزيل هللا دبع يبأ نب دئرم

 ةريره وب



 انكر صاعلا يبأ نب نامفع ةزانح يف ناك هنأ

 رفعح انسمتلاف :لاق (ةتؤم) ةوزغ يف ناك هنأ

 (ض) نم رفن عم قشمد دجسم يف ناك هنأ

 (ض) هرصب فك ام دعب ةنيدملاب سابع نبا يقل هنأ
 ددح بايثب اعد تولا هرضح امل هنأ

 وهو فرش هل ةنيدملا لهأ نم لحرب رم هنأ

 لاقف اهيلع فقؤف ةئيدملا قوسب رم هنأ

 دقو طابنألا نم سانأ ىلع ماشلاب رم هنأ

 هباحصأ ضعبل لاقف تيم لغب ىلع رم هنأ

 نان رقم یراق ىلع ا

 بطح نم ةمزح هيلعو قوسلا يف رم هنأ

 (ض) هللا دعأ دقل :ةاروتلا يف بوتكم هنإ
 (ض) نإ امأ «رصقلاك ررشب ىمرت اإ
 ًاعر اهتيب يف تأرف ةشئاع ىلع تلخد اأ
 , نيدللو كلام :اهل ليقف نيادت تناك امن

 اهيلع لح ذإ ةشئاع دنع تناك اأ

 (ض) رحدملا ؛يوعي .نحملا نكاسم امنأ

 رزغلا مهافف (لسالسلا) ةوزغ اوزغ مهنأ

 (ض) سیخ موي لك هللا ىلإ نودفي ممن

 (ض) هيلو نمل بعتم رمأل كرعدأ ينإ

 تنك اذإف «ةيدابلاو منغلا بحت كارأ نإ

 يتفان روصلا هذه روصأ لحر ينإ

 (ض) ملعلا ىسني لحرلا بستحأل نإ

 مكر مأتسا نأ تيسن نإ

 عوشخللا ةمألا هذه نم عفري ءيش لوأ

 هتلعح ةديبع ابأ كريغ اذ لقي ول هوأ

 ؟ةنحلا لهأ نم ةأرما كيرأ الأ

 ام :اولاقف ؟نيككحضأ ام ينولأست الأ

 ًائيش قلعت الأ

 ؟ءاديوسلا هذه يرمأت ام ىلإ نورظنت الأ

 قفني لحر نم ًارحأ مظعأ لحر يأ

AYY 

 هيبأ نع نمحرلا دبع نب هنيبع

 رمع نبا

 منغ نب نمحر لا دبع
 كام

 يردنخلا ديعس وبأ
 يثيللا صاقو يبأ نب ةمقلع

 ةريره وبأ

 مازح نب ميكح نب ماشه
 صاعلا نب ورمع

 نيصح نب نارمع

 مالس نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 ةكافلا ةالوم ةبئاس



 لفل 0 (ض) اوعغضارت !سانلا اهيأ

 14.۷ ,  ةرظن نم امو «بولقلا زاوح مثإلا
 1 . ن داهتحالا نم نسجأ ةنسلا يف داصنقالا

 ءاثلاو ءاتلاو ءابلا فرح 1 ٠

 ا (ض) ناک تاملككلا ءالوه هللا لوسر يمأو يبأب
 A1٤ : (ض) ريعشلا ظيلغ :عشبلا

 119 ىلع تلمخف زيرعلا دبع نب رمع يلإ ثعب
 سلما : ةيدوأ لب

 ¥ فحصلا يف بتكي نع سيل نكلو «ىلب
 تار (ض) ًامخرد راشع ةعبرأ غلبف ناملس عاتم عيب

 YY : لاقف باوبلإ ىتأف رصم ىلع انأ انيب

 1Y (ض) ةي وه اذإف موي تاذ بطخي دوعسم نبا امتيب.

 لقفل ' ةفئاط يف مورلا .ضرأب ريسن نحن امنيب

 vs (ض) ةرم فلأ نيعبس موي لك رانلا مهلكأت

 ل (ض) مكيلع يمالكب رقت يع نأ نوبسحت
 4 : (ض) ةعاس انبرب نمون لاعت
 مم , 2 نيترحش سانلا اهيأ نولكأت مكنإ مث

 ميجا فرح ْ

 4 ش لحر.هل ماقف ةداهش يف ةركب وبأ ءاح

 04 لحجر نإ :لاقف سابع نيا ىلإ لجر ءاج
 PIA . وهو ةبتع نب مشاه يبأ لإ ةيواعم ءاج

 ۷۹ (ض) فقوف ًادحسم يبن نحنو هلثاو ءاج

 ۳٦ : ءاجف هعم انسلجو اموی نامثع سلج

 فني لحر ءاجف شيرق نم الم ىلإ تسلح

 ۸ | رجحلا يف ورمع نب هللا دبع ىلإ انسلج
 ءاحلا فرح 1

 1y 1 نمف سمخلا تاولصلا هذه ىلع اوظفاح
 TE ' ًاحیحش نکی ملو لحر ىلع سنأ جح

 144 | 7 (ض) ةنش اياطخ رفكت ةروربم ةحح
 ¥114 'هقايس يل وهو يصاعلا نب ورمع انرضح

 1 هعاضأف هللا ليبس يف سرف ىلع تلمح
 ¥1۹ (ض) ةميخلا (©مايخلا ف تاروصقم روحإل

۸۸ 

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نبأ

 مالس نب هللا دبع

 نسحلا

 يشبحلا مالس وبأ

 سابع نبأ

 ةمامأ وبأ

 ةعرذب نب يلع

 دلخم نب ةملسم

 يا ,صرحألا وبأ

 يئارقملا حبصملا وبأ

 يرصبلا نسحلا

 .. راتيد نب كلام

 كلام نب شنأ
 باطخلا نب رفع“

 نسنحلا يبأ نب ديعس

 نسنحلا يآ نب ديعس

 لئاو وبأ

 نايح نب رشب '
 نامثع لوم ثراحلا

 سيق نب فنحألا
 ةكيلم يبا نبا

 'يسرافلا ناملس

 ةماث

 ةريره وبأ

 ةسام نبأ ,

 باطخلا نب رمع

 سايع نبأ



 (ض) نم ةعاس دعي ةنابحلا ىلإ لحجر جرحخ
 (ضر) اذه امأ :لاقف نذوملا نذأ ام دعب لحر جرح

 ةديبع وبأ انعمو ماشلا ىلإ رمع جرح

 (ض) املف رمع ىلإ قارعلا لهأ نم رفن جرح
 تيقلف دوسألا نب ديزيل ًادئاع تجرح

 (ض) دحوف ةعمدلا موي دوعسم نبأ عم تجرح

 (ض) ةعيبلا ىلإ ليللا نارآف صمح نم تحرح

 (ض) .ريعشلا ظيلغ :نشخلا

 (ض) ملكتال :ةفقوملا مهّدلا نم نسحأ نه سمح

 (ض) خسرف اهوط ةفوحب ةرد نم ةميخلا
 نوعاطلا ركذف ماشلاب ذاعم بطخ

 اهيأ اي :لاقف يرعشألا ىسوم وبأ انبطح

 ىثأو هللا دمحف ناوزغ نب ةبتع انبطح

۳ 

PTY 

 لاذلاو لادلا فرح

 (ض) نوعبرأ اهيف ةولول ةنحلا يف نموملا راد

 يهو ةشئاع ىلع شيرق نم بايش لحد
 ةعمجلا موي لستغأ انأو يبأ يلع لحد

 (ض) ضرم يف هنودوعي موق سنأ ىلع لخد

 ةشئاع ىلع ريمع نب ديبعو انأ تلخد
 اهوبأ يفوت نيح ةبيبح مأ ىلع تلخد
 (ض) هسلخح ىلإ قبس دقو دوعسم نبا ىلع تلخد

 لاقف هدوعن دوعسم نب دعس ىلع تلخد
 (ض) ماعطب يل تعدف ةشئاع ىلع تلد ٠
 نمت رطق عرد اهيلعو ةشئاع ىلع تلخد

 ةرمح هبو ميكع نب هللا دبع ىلع تلحخد ١

 قارب ىق اذإف (قشمد) دجسم تلد
 ذأ يف نإو ةزرب يبأ ىلع يبأ عم تلحد

 ًالقث هنم تيأرف ةحلط ىلع ًاموي تلخد

 درب هيلع اذإف (ةذبرلا) ب رذ يبأ ىلع انلحد

 (ض) ةالصلا ىلإ جورخلا ديري وهو ءوضوب نامثع اعد

A۲4 

T14 

Fer 

TITS 

 درولا نب بيه

 ةريره وبأ

 قراط

 ىسوم وبأ
 رضتلا وبأ نايح

 ةمقلع

 رشب نب هللا دبع

 نامل

 سابع نبا

 سابع نبا

 بدحألا بيتم وبأ

 يلع وبأ
 يودعلا ريمع نب دلاخ

 ةريره وبأ

 دوسألا

 ةداتق يبأ نب هللا دبع

 ليوطلا ديمح

 ءاطع ٠
 ةملس يبأ تنب بنيز

 ناداز

 مزاح يبأ نب سيق

 قورسم

 نعأ

 يبأ نب نمحرلا دبع نب ىسيع
 ىليل

 ينالوخلا سيردإ وبأ

 ةمالس نب رايس

 ةحلط ةأرما ىدعس

 ديوس نب رورعملا

 7. نار



 NEY (ض) راصنألا نم لجر نس شيرق نم لحجر قد

 PIA | لعد هب ديعلا لمع اذإ لمع ىلع يلد

 ۹ (ض) هتيصع اذإو ككرت هتعطأ اذإ ناطيشلا كاذ

 مباع ايندلا نم سانلا باصأ ام رمع ركذ

 ءارلا فرح

 YAY ظيلغ درب هيلعو (ةذبرلا) ب رذ ابأ تيأر

 م44 (ض) شطعلا نم ىولتي مئاص وهو ورمع ابأ تيأر

 111 (ض) ةفرايصلا يف قوسلا يف نوأ يبا نبا تيأر

 ١؟ا/ (ض) مرحلا يف هدجسمو لحلا يف هلزهو ورمع نبا تيأر

 ۴ 57 (ض) هرارزأ ةلولع يلصي رمع نبا تيأر

 71 (ض) ىقسنساو مزمز ءام ىتأ ةكمم. كرابملا نبا تيأر

 AY أ ريمع نب رباجو هللا دبع نب رباح تيأر

 مسمر Tat ش , هيلع رينملا ىلع ةعمجلا موي نامثع تيأر

 ۳. 1441 ام هللاو ال :بطخي ربنملا ىلع ًايلع تيأر

 rrr (ض) تسب برغملا دعب يلصي ربساي نب رامع تيأز

 4 ّْ رجلا لبقي باطخلا نب رمع تيار

 1و ْ عاقزب هيفتك نيب عقر دقو رمع ثیأر

 تك ضر ديعبب هللا نم ةعبرأ عبار امو «ةعبرأ عبار

 لك (ض) ابوح اهرغصأ ًابوح نوعبسو نانثا ابرلا

 ۹۲ (ض) برضيف ركب يبأ دي نم ماطخلا طقس اعر

 1 | سانلا نيب يهو رفك مكحلا يف ةرشرلا
 14 (ض) تلهأ نيح سدقملا تيب ىلإ ميكح مأ تبكر
 Y1 (ض) رشب اهوح منتجي ةنحلا نامر نم ةنامرلا

 نيسلا فرح 1 ۰ 1
 1۸4 لمع اذإ لمع ىلع يلد :رذ ابأ تلأس

 14 ٠ يف هدجأ ءيش ام :سابع نبا تلاس

 35 (ض) حبسي يلا ةالصلا ىلع كرابملا نبا تلأس

 فذ (ض) لبخلاب ناك, مل :فوقولا نع يلع لكس

 00 نبسحت الّوإل :ةيآلا هذه نع هللا_دبع انلأس

 Ato عشر لاس الجر اڑ یب امأ «مکیلع مالس

 AT ةالصلا انترضخف رماع نب ةبقع عم انرفاس
 , (ض) رذعأ حيحشلا لوقي ًالجر رمع نبا عمس

AT. 

 رفسلا وبأ

 يميحسلا ريثك وبأ

 ا دوعسم نيا

 ريشب نب نامعنلا

 ديوس نب رورعملا

 ةيفنحلا نبا دمحم

 نازولا دحاولا دبع نب مساقلا

 ا لیذه نم لخر

 ملسأ نب ديز

 ٠ ديعس نب ديوس

 حاير يبأ نب ءاطع

 داملا نب دادش نب هللا دبع

 :قراط نب :كيرش نب ديزي

 : ساي نب رامع نب دمحم

 ةعيبر نب سياع

 سنأ

 0 دوعسم نب هللا دبع

 قارادلا ميلس ويأ

 قورسم'

 أ ةيواعم نب ديزي

 يرصملا ىلع وبأ
 عفان



 (ض) يف ةلاض دشني الجر دوعسم نبا عم“

 (ض) فويسلا ةيلح نع لأسي وهو ةمامأ ابأ تعمس

 اوسبلت ال :لوقيو بطخي ريبزلا نبا تعمس

 (ض) مهللا :هرطف دنع لوقي رمع نبا تعمم

 هلكأي ماعط ىلع هركأو ناملس تعمس
 ربدملا ىلع وهو دلخ نب ةملسم تعمس

 بيز تلاقف (ةرب) نبا تيمس

 (ض) جرخي الو لحدي ال قلحلاب ذحأي كوش
 نهحاوزأ ىلإ نيبحتي ءاسنلا هعنصت ءيش

 ميهاربإ مكيبأ ةلمو نومجرت ناطيشلا

 (ض) .راشعلا :سكملا بحاص
 دق هنأ اننظف ةزانج ىلع حيلملا وبأ انب ىلص

 (ض) ةءاسإلا دنع وفعلاو بضغلا دنع ربصلا

 ناميإلا فصن ربصلا

 (ض) فيعض توصو ديدش توص

 (ض) قلخلاب ذاي كوش :(ةصغ اذ ًاماعط)

 ءاطلا فرح

 ءاظلا فرح

 (ض) اهردق قاس ىلع ةنجللا يف ةرحش :دودمملا لظلا

 هللا لوسر باحصأ نم سان ًابابحخ داع

 هللاب كرشلا روزلا ةداهش تلدع

 روشعلا هيلوي نأ عفيور ىلع ةملسم ضرع

 ريخلا مكيلهأ اوملع

 (ض) ةبعكلا برو متللغ

 ةبقعلا كلتل ففختأ نأ بحأ انأف

 كولملا نم تنأف

 امفولسغي سانلا خاسوأ ةقدصلا امنإف

 م1١

171 

YY 

 نيغلاو نيعلا فرح
 انضر

 هريغ أ نيريس نبا
 دايز نب دمحم

 ةكيلم يبأ نبا

 هللا رماع نب ةيطع

 ةيقر يبأ نب ماشه

 ءاطع نب ورمع نب دّمحم

 سابع نبا

 دوعسم نبا

 سابع نبأ

 نوراه نب ديزي

 خورف نب مكحلا

 سابع نيا

 دوعسم نب هللا دبع

 سابع نیا

 سابع نبا

 سابع نيا

 ةدعج نب ىج

 دوعسم نبا

 ريخلا وبأ

 يلع

 رذ وبأ

 ءادردلا وبأ

 يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 مقرألا نب هللا دبع



 نيرشعو ةعضب الإ كرت ام هنأ نيغلبف
 ةسمخ هتميق ناكف ناملس .لام عمجف

 " ةيواعم نمز يف نحبلا مارح مأ تبكرف

 (ض) منهج يف رمن :ايغ نوقلي فوسف]
 (ض) منهج يف داو :#ًايغ نوقلي فوسفإل

 هتالص ىلع هتيب يف لحرلا ةالص لضف
 ءاظعلا هيطعيل ًاميكح وعذي ركب وبأ ناكف .

 لوقي إلف بكار وهو هطوس عقب نابوٹ ناكف

 ًادحأ لأسي ال هللا دبع ناك كلذ لحألف

 تام نح هترزأ لزت ملف

 شلت ثيوت الإ ظيلغ مأ يب لوي ملف

 (ض) قزاف نح هنطب ءلم ةفيحح وبأ لكأ امف

 (ض) نولعجيف مهيبن:نع أذه مهغلبي ماوقأ لاب امف

 ! نم اهتعمس ذنم لخلا بحأ تلز امف

 :(ض) ةن نيثالث ذنم يطب :تألم امف

 (ض) عمجي مادقألاو يصاونلاب ذحويف]ل

 (ض) «ديعب ناكم نم مار اذإإل :هلوق يف
 (يض) ذغنأي كوش :#ةصغ اذ ًاماعطإ# :هلوق يف

 (ض) نعمتجي ال عبرأ :ميرم نبا ىسيع لاق

 (ض) ديزي ايأ :ماشلا ىلإ ٰيثعب نيح ركب وبأ يل لاق
 : انروزت نأ كل نآ دق

 كللا دبع تنب ةمطاف :تامعتملا ثحكنأ دق

 :لاق هدرغی ناملس ىلع دعس ْمدق

 ةبك جرحأو انبطخف ةنيدملا ةيواعم مدق
 ! رمع نب هللا دبع! ياتأف ةنيدملا تمدق

 ترمف رْمغ ىلإ تسلجف ةنيدملا تمدق
 ' يقزرا مهللا :تلقو ةنيدملا تمدق

 سالا هللا ٌدحاَوُي ْوَلوإل :دوعسم نبا أرق

 (ض) ءوضولا ماعطلا ةكرب نإ :ةاروتلا يف تأرق
 لحجر ءاجف شيرق نم رفت لإ تدعق
 (ض) ديرأ ينإ :ماشلا ىلإ ريس ثيح رذ يبأل تلق

 فاقلا فرح

ATTY 

 ' .دوعسم نبأ

 دوعسم نبا

 هللا لوسر باخصأ نم لحجر

 فرطم
 يودعلا ريشب نب بويأ .



 ايند ريغل كبحأل ينإ هللاو :ذاعل تلق

 (ض) ةغم قتعأ ًالحر نإ :ءادردلا يبأل ليق

 نبا بنذب هرححج يف بذعي لعجلا داك
 حاف فرط هباصأ دق نابأ ناك

 (ض) لاق مزمز ءام برش اذإ سابع نبا ناك

 هسل نم لحر هل ماق اذإ رمع نبا.ناك

 نهلك تايحلا لتقي رمع نبا ناك
 رظتنت الق تيسمأ اذإ :لوقي رمع نبا ناك
 (ض) ةقلح يف حبصلا دعب ًاسلاج دوعسم نبا ناك

 اثج ثيدحلا اذهبي ثدح اذإ سيردإ ربأ ناك

 (ض) موصيو ةعمجلا ةليل يبحي ءادردلا وبأ ناك

 لاق ىرتشا وأ ءيشلا عاب اذإ رج ناك

 (ض) مهيلإ سلجيو نيكاسملا بحي رفعج ناك
 ٠ ال :لاق تيملا هل تام اذإ ةفيذح ناك

 رمع هتپا هءاجف هلبإ يف دعس ناك

 رشعلا مايأ لحد اذإ ريبح نب ديعس ناك

 هتراحت ثعبي ناكف ءارحات رخص ناك

 (ض) ىقلم بوٹ هنأك یلص اذإ هللا دبع ناك

 (ض) رجح يف همأر ًاعضاو هحاور نب هللا دبع ناك
 قح ىكب ريق ىلع فقو اذإ نامثع ناك

 جارخلا هل جرخي مالغ ركب يبأل ناك

 (ض) نوماحح ةثالث ةملغ سابع نبال: ناك

 (ض) مهأزح ةزانحلا لهأ لبقتسا اذإ كلام ناك

 ًارحح عقرف هعم لجرو يشك ذاعم ناك

 تنكو ثيدح رذ يبا نع يئغلبي ناک

 (ض) فلأ مري لكب رشعلا مايأ يف لاقي ناك
 (ض) فوصلا اوسبلي نأ نوبحتسي ءايبنألا تناك

 (ض) ةرمحلا نم ىقرت انيلع لخدت زوحع تناك
 (ض) ةملاظ ىرخألاو ةحلاص امهادحإ ناتيرق تناك

 (ض) اهلهأ اه لاقف رثكتف ناّدت ةنوميم تناك

 (ض) مكحلا يف بلصأ نأ ينرمأو يدهملا لإ بتك

 فاكلا فرح

AYY 

 ةشئاع

 دوعسم نيا ةأرمأ بنيز

 دوعسم نبأ

 نيصح نب نارمع

 ةزمح نب ىج نب دمحم



 (ض) هبسحو 'هلقع هتءورمو ةنيد نموملا مرك

 شحج تنب بنيز الإ نحجحي نهلك نك

 (ض) ًادولج مهانلدب مهدولج تحضن املك

 (ض) ةالص لك ربد ةرم ةئم نهركذ نم تاملك

 (ض) سلخب يف دحأ نمي ملكتي ال تاملك
 . مأل بكر انب رمف ملاس عم ًاسلاج تنك

 (ض) نيكرشملا نم ًاسان انيقلف انل ةازغ يف انك
 (ض) لسعو ءامب يتأف ىقستساف ركب یا عم انك

 «ض) اعد اذإف يريمتلا ريهز يبأ ىلإ سلمي انك
 ةالصلل ًاضوتي وهو ةريره يبأ فل تنك

 (ض) يُعد اذإ يذلا مسإلا ٍنيري نأ هللا لأسأ تنك

 (ض)' بحل يآ قاقز يف سابع نبا دوقأ تنك
 (ض) باش اهتبارق وذ ىتأف ةملس مأ دنع تنك

 لاقف لحجر هءاج ذإ سابع نیا دنع تنك

 جلاعي بهو ةيراعم دنع تنك
 احرق

 ةيراحج هعمو هؤاطع جرخخف رذ يبا عم تنك

 لحر ىلع انیتاف يونشلا ريهز عم تنك
 نضع ذخأف ةرحش تحت ناملس عم تنك

 انررمف تاقرطلا ضعب يف لقعم عم تنك
 سانلا نأ نظأ ةيلهاجلا يف انأو تنك

 ريهز :هل لاقي ريمأ انيلع ناكو سرافي انك

 ًاميظع ًافص انيلإ اوجرخأف مورلا ةنيدم انك

 ناقشمم نابوث هيلعو ةريره يبأ دنع انك '

 ٍ نذؤملا نذاف دحسملا يف ًادوسق انك

 داحف ناكمرمف رفس یل رمع نبا عم انك

 (ةفئاصلا) نم-نيفرصنم ءادردلا يبأ عم انك

 ; (ناحيبرذأ) ب نحنو رمع انيلإ بتك

 . يلإ يتكا نأ ةشئاع ىلإ ةيواعم بتك
 عبس تحت ناك نإو هتاكز تيدأ لام لك

 ' اهيف وبري ةنتف مكتسبل اذإ مكب فيك

 (ض) هللا ندمحألو نيلصألف دجسملا نلحدأل

 ماللا فرح ٠
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  1١15ةريره وبأ .

 + 7119و 7١74يرصبلا.نسحلاو رمع .

  A3!يرافغلا رذ وبأ

 زرمع نب هللا دبع 1۱

 خيش يبأ نب ركب وبأ 14

 ةزرب وبأ ١7

 مقرأ نب ديز 149¥

 يئارقملا حبصم وبأ ۲۷۱

 مزاح وبأ لف

 يط نم لحر اب

  Y4بيرك 1

 ةحلط لآ لوم حلاص وبأ ۹1

T.o4t٠ نسحلا يبأ نب ديعس  

1Y3 1 كلا  

 تماصلا نب هللا دبع لكك

 ' - ينوجلا نارمع وب 8

erنامثع وبأ  

 ةيواعم نب رضحأ 4¥

 ةسبع نب ورمغ 61
 7 ينوحلا نارمع وبا : ۳4۸

IAAا . نارمع وبأ  

 نيريس نب دمج ٣۳۳۰و ۵

 يبراحملا ءاثعشلا وبأ ۳

 دهاحج ب

YYيدنكلا سيق نب ورمع  ,. 

 نامثع وبأ ف

Yeةنيدملا لهأ نم لجر  

.Yteرمع نبا  

 1 دوعسم نبا ا

 فعك نب يآ 1



 (ض) نأ نم لإ بحأ هقفأف ةعاس سلحأ نأل

 (ض) عاص ىلع يناوحإ نم ًارفن عمجأ نأل
 نأ نم يلإ بحأ ًابذاك لاب فلحأ نأل
 يلإ بحأ ةينز نيثالثو ًاثالث ينزأ نأل

 بحأ ةعامج يف حبصلا ةالص دهشأ نأل

 نم يلإ بحأ ءابق دجسم يث يلصأ نأل
 (ض) ناكشوتل....امكدحأ رمع امکب لاط نعل

 (ض) هللا باب مرحلاو هللا تيب ةبعكلا نأل
 هنطب الع نح اذه نم لحرلا لكأي نأل

 (ض) يذلا هلل دمحلا :لاقف ًاديدج ًابوث رمع سبل

 ىلإ يشمأ انأو ةعافر نب ةيابع ٍئقحل

 يناعدو يبأ هاعدف انل ىلوم تمطل

 (ض) كرشلا نع ءاينغأ هللا دبع لآ حبصأ دقل
 ةفصلا لهأ نم نيعبس تيأر دقل

 دربلا الإ بايث انل امو انتيأر دقل

 ةريثك طيرارق يف انطرف دقل

 (ض) ٰيحقاصو يديب ذحاف ءاربلا ييقل

 مهردب ًامحل تعتبا دقو رمع يقل

 ةمطاف تامعنلا تحكن دق يكل

 (ض) ناسللاب زمُللا
 (ض) كهحو يف كبيصي يذلا :(ةرمّللا)
 (ض) ثعب رمع فلختسي نأ ركب وبأ دارأ امل
 (ض) ةدابع انيفلأ ةيباحلا دحسم تلحد امل

 (ض) ةالصلا عدتو كيوادن :ليق «يرصب ماق امل

 (ض) ديدش توص :4قيهشو ريفز اهيف مه
 (ض) يل تقصب ةنحلا لهأ ءاسن نم ةأرما نأ ول

 (ض) مويلا سبل ةندجلا لهأ بايث نم ًابوث نأ ول
 (ض) ءامسلا نيب اهفك تحجرخأ ءاروح نأ ول
 (ض) ايندلا ىلإ جرحأ رانلا لهأ نم ًالحر نأ ول
 (ض) ءامسلا نم تيد روحلا نم ادي نأ ول

 (ض) مترفكل مككيبن ةنس متر ت ول

 دمحم ةلم ريغ ىلع تامل اذه تام ول
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 معلمو

 تماصلا نب ةدابع

 صاعلا نب ورمع

 ةمامأ وبأ

 مرم يبأ نب ديزي

 نرقم نب ديوس نب ةيواعم

 دوعسم نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 رمع نبا

 ىمعألا دواد وبأ

 رباج

 زيزعلا دبع نب رمع

 جيرج نبا



 ءالبلا دعب هب قلعي ام ةميمتلا سيل

 تقولا ةعاضإ وه امنإ كلذ سيل

 (ض) مامالا فّرعي موي ةفرع اغإ كلذ سيل
 (ض) ةالصلا نم ليللا ةالص لدعي ءيش سيل

 : هذه تدبع وأ رمخلا تبرش يلابأ ام

 يف ام تيل نكلو ؟نولوقي ام يردأ ام
 (ض) تيكب الإ يكبأ نأ ءاشأف ماعط نم عبشأ ام
 نمؤملاو !كتمرح مظعأ امو كمظعأ ام

 أ كيدلاو قعت نأ كرمآ يذلاب انأ ام

 (ض) يي اهنع كفي يح ةقدص تجرح ام

 (ضر) ْتلُق املك راهتنالا ديدش كلم لاز ام
 رباح نم اهتعمس ذنم لخلا بحأ تلز ام 4

 (ضر) هلا ىقلأ الإ طق موي يا لولغلا رهظ ام
 هلأ ركذ نم هللا باذع نم یا ءيش ام

 | | هللا هنعل سيق نب ديزي لعف ام
 |نالفر نالف بلطي ام بلطت ال كلام

 !نينكرلا نيذه الإ ملتست كارأ ال يلام

 كلذ لوقي هتعمن ذنم ةليل يلع ترم ام

 (ض) عم تملسأ ذنم ًاماعط طب تألم ام

 جرح الإ ًايسمم ًاضيرم دوعي لحر نم اه :

 (ض) ف دجأ ال ينأ ريغ تيأر ام الإ وه ام

 هاشنهاش :لثم ٠

 عيب لحد نخ هانعبتاف ةبابل وبأ انب رم

 هالغتساو طرم نامشع رم

 'فصعت اهحيرو ةأرما ةريره يبأب ترم
 : (ض) راشعلا :ساكملا

 هلاسف ًانهاك وأ ًارحاس وأ ًافارع ىتأ نم

 (ض)/سيلف ةاكزلا توي ملو ةالصلا ماقأ نم
 (ض) هل نيد الف ةالصلا كرت نم
 رفك دقف ةالصلا كرت نم

 الب ءاج نم :لاق ةئَسَحْلاب َءا ن

 ميلا فرح

A1 

 یسوم وبأ'

e 
 ةشئاع

 ا رمع نبا

 ب ءادردلا ويأ

 ا
 !لبح نب ذاعم

 عفان نب ةحلط

 ش سابع نیا

 لبح نب ذاعم
 ةشئاع

 ءادردلا مأ

 ريمع نب ديبغ

 رمع نبا

 ٠ جالحللا



 تيضر :لاقف ًاملظ ريمأ نم فاح نم

 هلمع نم ايندلا يف ءيشب ىءار نم

 (ض) هتءارقب رهجيلف ليللا نم مكنم ىلص نم
 (ض) هللا يبسح :ىسمأ اذإو حبصأ اذإ لاق نم
 رمعلا لذرأ ىلإ دري ل نآرقلا أرق نم

 (ض) نمو ةاكزلا عنم هني ًابيط بسك نم

 نم ًاموي هللا هسيلأ ريرح بوث سبل نم
 ةنحبا لدي مل ايندلا يف هسبل نم

 (ض) نم الو دمحأ نم سيلف هسيلح مرکی مل نم
 هللا هرصن بيغلاب ملسملا هاخأ رصن نم
 اهنم جرخ ال يلا رومألا تاطرو نم
 (ض) هللا عمسي عمسي نمو هب هللا يئاري يقارب نم
 (ض) مدو حبق نم داو :(اقيوم)

 (ض) لهأ ىذأتي رانلا ف ىقلي نم ضعب نأ تئبن
 يخلا كلذ بناج ىلإو ايس هوم كلو
 تحت مئان لحر اذإف «(حافصلا) انلزن
 (ض) ناخضني رينعلاو كسملاب (ناتخاضن) تءاج املف خسرف ىلع نئادملا نم انلزن
 (ض) نيب اميف ةالصلا يعي ةلفغلا ةعاس مهن

 (ض) تيملاب ناذأ :يعنلا
 (ض) معطلا ثيبخ رعقلا ديعب منهج يف رهف

 (ض) ةمايقلا موي شطعل هبرشأ اذه

 (ض) رانلا يف اذه

 (ض) قيطن ال يلا يهو كب تغلب يلا هذه
 (ض) ةيواعم دهع ىلع لحجر مف لحجر مشه
 (ض) ؟ةاش بلح وّدع مكل تبثي له
 (ض) امهفلأنو امهقلعن ناتملك امه
 (ض) ديلاو قدشلاو نيعلاب (ْمَغا)
 (ض) بيغلاب كبيصي يذلا :(ةزمّشا)

 نونلا فرح

 ءاها فرح

 م1١
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 سابع نبا
 تماصلا نب ةدايع

 ءادردلا ربأ

 سابع نبا

 دوعسم نب هللا دبع

 ريبزلا نبا

 دوعسم نب هللا دبعو يلع

 طيشن نب ميهاربإ
 رباح

 رمع نبا

 دوعسم نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 ناداز نب روصنم
 بشوح نب ماوعلا

 هللا دبع نب ريرح
 يملسلا نمحرلا دبع ربأ

 سنأ

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع
 دوعسم نبأ

 كرابملا نبا

 سابع نبأ

 ورمع نب هللا دبع

 تباث نب يدع
 رذ وبا .

 رمع نب هللا دبع

 جيرح نبا

 اغلا



 (ض) خسرف فلأ نوعبس هقمع ةنحلا يف رف وه

 (ض) نوعبتي نيذلا هيف فذقي منهج يق داو

 (ض) (اقبوم) :يعي .مدو حيق نم داو

 ' نأ وجرأ ايند ريغل كبحأل نإ هللا

 ضرألا رهظ ىلع ام هريغ هلإ ال يذلاو
 (ض) هللاب دبع نسحب الإ !هريغ هلإ ال يذلاو

 ةأرما رجح يف هسأرو ىسرم وبأ عجو

 (ض) حيق نم داو «ًاقبرم مهنيب انلعحوإل

 (ض) ءامسلا نيب امك اهعافترا :ةعوفرم شرفوإ#

 رباح: نم اهتعمس ذبم لخلا بحأ تلز امو

 . !كيلعن عنصت نأ الإ تيبأ نإ !كحيو
 (ض) ًاليمج ًادوق توملا ىلإ اهدق !كليو

 امهنيب رجألاو ءامتوق نم الإ ؛ال

 ' ةالص الو هل ةالص ال نمل نامي ال

 اهلجالج نعطقت نأ لإ يلع اهنلحدت ال

 (ض) مهددهو مهظعو ؟لعفت ال
 رمع تعم ناف ريرحلا مكءاسن اوسبلت ال

 باتك الإ هؤرقن باتك نم اندنع ام هللاو ال

 بنذلا بنذي لحرلا وه نكلو ءال

 مالّْسإلا يف الحد ادق نالحرلا ىحاهتي ال

 (ض) هه وب دبعلا ىلع ًالبقم هللا لازي ال

 (ض) بذكلا ىرحتيو بذكي دبعلا لازي ال

 صقت الإ ًائيش ايندلا نم دبع بيصي ال

 ؟ةبوت نم لتاقلل له !سابعلا ابأ اي

 عنّص نم شيعي امنإ لجر نإ !سابع ابأ اي
 ىلإ مكي ارث الر !ةرامع ابأ ا
 نعمه يذلا :هلوق تيأرأ !هاتبأاي

 (ض) تلزن ءيش يأ يف يردت !يأ نبا اي
 ناتكلاو بصعلا يف مكل امأ !سانلا اهيأ اي

 راولا فرح

 ال فرح

 ءايلا فرح

ATA 

 سابع نيا 9۹3



 ةيآلا هذه نوؤرقت مكنإ !سانلا اهيأ اي

 (ض) ىلع رسعلا مكنلمحي ال !سانلا اهيأ اي

 هریحخ وجرت سلحب ف تنك اذإ !يب اي

 (ض) ارك ولو انباحصأل يمله !ةيراح اي
 كرئشي عحوأ ؟كيكيي ام !لاح اي
 تمم اذإ كمه دنع هللا ركذا !دعس اي

 كيبأ دك الو كّدك نم سيل هنإ !ةبتع اي

 ةلالض ةعدب تعدتبا دقل !رمع اي

 (ضو) ًالسع هقسا !مالغ اي
 رش نع تكساو ؛منغت ًاريبخ لق !ناسل اي

 (ض) اورشبأ !هفرايصلا رشعم اي

 ًاماجح يل سمتلاف مدلا يب غيبت !عفان اي
 (ض) مهرثوت نأ تيسع ةبارق كل نإ !ديزي اي
 (ض) اوزيم :لاقيف ةمايقلا موي ايندلاب ءاحُي

 (ض) امك فصقي مث هيلجرو هسأر نيب عمجي
 عاطتسا ام هنسحي

 (ض) اوناك ام ىرعأ ةمايقلا موي سانلا رشحي

 قرخملا نم نهراعشأ ءاسنلا هب رثكي ام نعي

 (ض) رحجلا يأ .نحللا نكاسم اإ :لاقي
 (ض) كدمحمو مهللا كناحبس :لوقي مث ربكي
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 اباستحا ١ هتيحأا

 دخ Aa ل تنذآ

 ةلثقلا اونسخأ 0 نومتنذآ

 ثنخ «ٹانتحا Yî تيذآ

 امدح اما نسآ

 ةرخأ 9431 تمآ

 يطخأ 111 تينآ

 لحرلاب رفحا 11 "يب عدبأ
 لحرلا ترفحأ o همربأ

 يزاغلا قفحأ 11۲ امهشتأ

 قالحأ كلا لبا

 5 e نالا
 رَحْدَأ كلذ يلبأ

 جدا 4۹۱ سيبق وبأ

 مدأ] 47 5

 مد e ير ةليللا يناتأ

 نذأ v1 عبتأ

 سانلا دوذأ 1 هب ثيشتأ
 عيبر ؛ءاعبرأ :A۸ راقت

 رحبلا جامترا a۷ بداحأ

 عترلا ءاوعترا 1۷ دنا

 انرمأ اجرأ Vé ارتحا

 خرأ] ۱4۸4 مهانضهحأ

 اوكمرا TIA : ليج

 (ش) ةقباسلا تارشنلا ىلع انتادايز نم نوتفوقعملا نيب ام
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 مهسب غلب
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 ركبلا 4

 قلبا عنق نو

Eمق  

 مهلا مق

 قئاوبلا لل
 نايبلا 1١

 عاضيبلا هذز
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 4 اهعرصت 3-55

 YT فّعضت 1

 5 نهيغطُت ۸۹
 4 انسح سمشلا علطت ۳۰۹

TYىوطت  eR 
o5155 لوطلا «لّوطت  

 ۳۷۱ اخ 3

 eT TYA ”اعت 5

 فش هعتعت ل

 نفي نينثالا نيب لدعت ¥

 ۸۹۱ نعفلا ضرعُت 58

 9N سعت 11

 TYA هرثأ رفعت 64
 IYA cIYAo ل قلعت ۸

A41۱ قلع  

Eرئابكلا غ  A 

 4 هلمانأ ىشغت 7

r.ندع طرافت  

I.8 AVYوزغلا طرافت  Ya 
 ۳1 دّدّتملا مه حتفُ ۳۷٦

Art058 شرفت  

 53 هيلع اقرفت ۳۸۱
 AYY متاخلا ضفت 5

 A1 رطفت لي
Eلفت  TEA AY 

aryا  AE 

 N اهتيفت ۷۹

1Y14 اهولاقت  
 Y1 حبق 11

 1 دحسلا مق ۹0

 54 كيدي عنقت 2



 قيرطلا نع ىذألا طيمُت

 ةدوتلا

 ,  شيرحتلا

 ليلختلا ءللحتلا

 للختلا «ليلحتلا

 فوفصلا يف ّصارتلا

 يقارتلا

 ةرثلا

 خيبستلا

 ديرصتلا]

 سحبت 1144

EYA TANىّحتت  

oAهباتقأ قلَدْنَت  

ooفل  

 هب طعنت ۹

 بيطتو فظنت 2

 اهتكهنت ۳۹4

 ًانينت 11

 ام ًانوات ۳

 جیم ۲4

 هاحوت قل

 يكوت 848

TANراعيلا رَعْيَت  

 نفي

 هنم (لا) ب ىلحلا

eسيرعتلا  

44bةيشعتلا  

 ةيذغتلا 1١5 هو

A۹4يصقتلا  

 لفثلا 13

 ريفكتلا 4۸

16Aتقلتلا  

 ظملتلا ۲۳۱

 ةميمتلا ۳۷4

YY YAيجانتلا  

 لصنتلا] 1¥

[A3ريجهتلا  

 ةلوثلا 17
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11Aحدقلا ةملث  

 ةالصلاب برت ل

aقشمن بوث  

EE 

 هنم (بلا) ب ىلحلا

EAT EAEءاغثلا  

Eلقعلا  

 ةلثلا ۹ ١155

 مهلَج 7

 فلح ]3۸4۱

A۸منح  

 عاَمْج ل

 اهورمج 4¥

 عْنَح اعْنُج ۳۹۹

AYoاولج  

 افانج 1۸

OCA (¥ةا ةن  

 مكنح ا

 ؤلوللا لدنح ۳۹۱

soكزاهج  

 ٌداوح 14

F1 FTAظاوح  

AAAتبوح  

 هدم (بلا) ب ىلخلا
 ديلا 1

IFATعدا  

ITY AFرذجلا  

 ماذحلا هال

AYةشيشد «ةشيشجلا  

 نرحل 33

 عرج o10 مز4
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 3 توح Y1 بولقلا زاّوح

 1۲ ةسيح ليفت CVI لك ودل | ابوح

 هنم (لا) ب ىلحلا

 4. راظحلا AYE شئاحلا

 TAY ةقحقحلا AYE VVE TEA طئاخجلا

 YAY ةقحلا 114 هاف

 YAY مكحلا ا ٌقاحلا

 TA 11۹ ةمکحلا aa ةقلاحلا

 1Y ةلملا Tia ةبحملا

 EE سلخلا VIA ليي سل

 10۸ ملح ا ةلبحلا

 لين ةيلحلا eTA فيعمل

 ا ةليلحلا YY} روربملا جحا

 754 مَ 1Y ل

 8 ةلامحلا FYI ديل حلا

 TAT ةا 07 لا

 ةقيدخلا
a1 Foot EEE ۳Y1 

 ¥N\o] ضمخلا] .r فذحلا

 نحو محلا Y1 ةرحلا

 TONNES ميمحلا وامه جرحا

 NE ثنحلا 758 بسحلا

 AAY يراوحلا TAY TAY 41 دسحلا

 YY YET ATÎ ١١44 بوحلا 1 ٠ دشحلا]

 NIT فشحلا

 3 دئاصحلا

 ءابصحلا
YY 

 ١ ظحلا

 ع ارا
 ¥ ساخ

 املاك مكدحأ ةصاخ

 و4 ءىطاخخ

 <33 تع

1۸4۹ 



 جارح
 ةدحملا فيرحو ةفرحو ةفارخ

 ءامرح

 ضرألا شاشح

 موق راد

YYقفح  

Yor YoYاحلا فيقح  

3 5 
 افلح ۷314

 فولح مالك

Tor2  

esثانتحخا ثنخ]  

 كلو 11۸3

0 5-5 

 و 1
 اهيلع امو ايندلا نم ريخ هل
4 

 هنم (لا) ب ىلحلا :

 طلخلا 3

ser AYفلخلا  

YoYةقلع ؛تافلخل  

AYللخلا هلك  

TY NTفول  

 قولخلا 1

 ةقيلخلا ل
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VTE 

 : "هو

 قف

fo. 

[1A4 
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YEA 
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ot 76ةيند ١ 

EVA0  

 مهد 117۲

 هنم (لا) ب ىلحلا

[Avé rarءاعقدلا  

 لقدل 1۳4

18Aلقدلا]  

rvةحدلا]  

 لادلدل ۳۹۸

4Aملدأ لذلا  

۲Aةنمدل ٦ 

 سلا 194 lef تلك

 رول IPY ل

 مردلا 4۷

 ةّيودلا ۲۸

 مهلا ۱4۸

 جابيدل ۷۹۱

oٹویدلا  

o۲ 

١١8 

af Ta! 
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۳A4 

YEN 

YE 

۳۹ 
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 14 ينس نع بغر rrr] ثبرب ثبَر]

 1. هسغر 1 ' ةنحلا ضير

 qf AY هفنأ مغر ۵ ىمحلا عكر

 ۲ اقر AT هيلجر

 ۹۳3 ًاماكز MNE ا هاحر

 3۹ طهر 00 نييحر .

 ]4.۹ قفز] لا AMY YTS " لابخلا ةغدر

 57 ١ یو E فذ

 rrr] ثيرإ د اوُصْر

 .or] ةّيرإ 8 ابر هللاب تيضر

 1 2 هتيعر

 هنم (لا) ب ىلحملا 1

 ris sé] فضرلا] A2 لارا

 1 ضارضرلا مك يشارلا

oY io ءاغّرلا 7 يعارلا 

Ve NY ثفرلا ١ TI ةيابرلا : 

YY دفرلا 505 طابُرل 

 علوم غافرألا «غفرلا . E ةئيبر «ثيابرل

 o1 عاقّرلا 3Y (To ةقبرلا

 ê "2 باكا ا عترلا

 7 ءاضمرلا 41 زحرلا :

 oA يواهرلا ۹4۹ ةلجرلا

 5 جلا oN لاحزلا

\8o ءاحورلا i محلا 

 .oY o1 ولا Ves AY ةغدّرلا

 7 5-35 عورلا مك : ةوشرلا

 1 املك ٠ طايرلا tm : ّصَرلا .

 ASAN ةطيّرلا TAY خضرلا '

 فري

 . A1 فالد تلحز «لحز 5 fF  رحبلا دبز
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 7011 نيجوز AY خر

 ۸۹4 ناروز 1۳۱ يارز

 14۱ ًافلز

 هنم (بلا) ب ىلخملا

 TEA ةينابزلا

 ۱ ناتبيبزلا

 Î ضرألا يف خاس

 1.4 علس 1Y تارخس

 At ةكلّسلا «كْلَس a۲ اتم رس

 ref نوملسملا ملس عقم ءاحس

 ۹Y ًادْعُط يرصب امّ ۳۹۲ سفنلا ةواخس

 ۷۲ مس ¥14 همس

 0o تونس عجب هبرس

 هه | برخ مهس ۳4۲ موقلا حرس

 e همهس دالك جورس

 4۳A ًاداوس VAs طفس

 55 قوس ۹11 ءاعفس

 AYA ةكلملا ءيس امه فس

 kis هفئأ تّلَس

 هنم (بلا) ب ىلحا

 1r دادسلا YEY ةلباسلا

 .IY 0 00 ةّدسلا 6 نداسلا

 ليش 7 دّدّسلا ١ ةفلاسلا

 ل ايارسلا 00 عابسلا

 PY برسلا IA Yeo NEY تاربسلا

 44¥ ررسلا 243 ياثملا عبسلا

 000 نادعسلا 00 لخّسلا

 iV غم بغسلا «نايغسلا ۳40 حسلا

 SEE ةرفسلا 7 تحسلا

 ۹۲ ةنيكسلا ا ةلخسلا

 0۸۰ لسلا 114 ةميخسلا
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 نينسلا ۲:

YYمهسلا  

 ةوهسلا 1۱۹

 يوسلا ۷1

TY AT VEY OYةبايسلا  
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ortنيّشلا  

 فصلا

 ًاكاكص ۳۹

 موقلا عينص 4۱

 هص 1۳

 رقبلا يحايص ۱۹

 ريص ' 1

 هنم (لا) ب ىلحملا

of.تادُعّصلا  

YYرعصلا  

Nافصلا  

 ٠ حافّصل ۳۱

 رغصلا 1۹۷

 ةبهصلا 1۲۱

FT te1۹روصلا  

 ةنج مايصلا 1538
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 علض 410

 ر
 نض ۴۹4

Aاوضوض  

A\¥اعايض:  

 هنم (لا) ب ىلحلا

FI IA.فعّضلا  
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5 * 43 ê. 

 عاصلا فط  Aتاحاّمط 0

 116 للكل ٠ Ao نیرمط 3 حلط

 ْ eA ىبوط 1 ضرألا عالط

 44 نيضرأ عبس نم ةقّوُط ors ىميلا قلط

 T44 كلو ام قيلط

 1۸ : مهراصبأ ةعاط

 ا هنم لار ب ىلحا ش

 IU No رمطلا' ااا عبطلا

 | نه : بطلا 4r ٠ قئارطلا

 ۳۱١ ةسفنطلا الل ولو قْرّطلا

 5 فال رورو F4 لولا ۹3 : ناتيفا تيفطلا

oY¥ رئظلا 

FA" ًانعاض 

 TAS T4 لظلا

 A۸ ةلظلا

 1130 ًاللاع

 ITY EY اهيضراع

 44 نافسع 1 طيبع

 امه "| هَلَسَع YAY : ْ ةلتع

 YA ءابضع ۱۸۹ ٠ بنذلا بْحَع

 fo . نيكلملاب تلّضَع ليلا 1 مَع

 .A ذحاوتلاب اهيلع اوضع 1.4 ًالدع

 1۸4 : طع A۸1۷ | يدع

 YAY ةرفع !WaY cot قذع

 e ةنسح .ىبقع AAT 1507 نيحارع

 ۳4 ضوحلا رقع r انبرَع

 FTA , ءاصقع 1 صرع

 1 بقع نم بقع At هضرع

1A٨ 



FYتلوع  

oYدبعلا نوع  

 ًابيع ١١ همه

 ةبيعلا «هتبيع 1¥

Y¥Yفلسلا شيع  

 فكل

 هنم (لا) ب ىلحلا

 بصعلا ]137

 هاضعلا Aa MeVY ىلا كم

 ءابضعلا . “4¥

 ءارفعلا ۹۷4۹

 قعلا ۳۰٦

TASدقعلا  

 ءاصقعلا 1١

 قوقعلا ۳۹۸

 قيقعلا ١151

SAN EAEنانعلا  

Yoتتعلا قود  

Y4زمنعلا  

 قنعلا لاله 1۰۹

 قنعلا فرك >14

 يقاوعلا 1141۲

cof!جررعلا نادل  

 زوعلا 14 8

 ةفايعلا 111۲

1oةبيعلا همك  

 قلا 075 7
Aoسيعلا  

I4شيعلا  

a۷ةنيعلا  

 ةليَعلا ه4

kkيعلا  
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AYسانلا طع  

 هنم (لا) ب ىلحم

 ءىقرخلا 4

ATVsلرل  

 مرغلا ۹
 ةّرغلا] اال لم

ir.رورغلا  

 اضغلا 1۳

 لغلا 4۸4

 لولغلا 1

oY 9%.قلا  

EAرمغلا  

 يغلا مم

 لوغلا 0

o44ناتيايغلا  

 ا 3

reلصف  

 حيصف ۷

 اضف 4

 هاف ۹

 هيلع ْتَحَْلَف ا

 هديك اذل ل

١84 1 

VAY NYY 

YY 

 ام

۹4 
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 كدلك
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 ءاشعلا ةعوف فكك YAT ةقانلا قاوف

eAهرث]  

 هنم (لا) ب ىلحا
rTطاطسفلا  

arمصقلا  

TATحيصفلا]  

o.ٌليصَفلا  

toلّضُفلا  

 عقدملا رقفلا] 1٤

r4نامَقُفلا  

rهقفلا  

 ٌولفلا 40¥ نوجا

 نّئفلا 1

 ةيشاف «يشاوفلا

 ءيفلا 1

 ةالصلا تمسق قلل AYYE ملال

 اهحير ئبشق 5

 ةنحبا ةَبصَق ۷۹

 ق ۸

[royطق  

 ةرطق هلال

 نارطق هدأ

Hs EN cee PYoةفيطقلا ءةفيطق  

 عقلا ءةبغق 14

 لق ۳۹

 دحاسملاب قلعم هبلق TYE تك

 تّصْلَق 114 يعم

o4ةوسنلق  

AVEدجسملا مق  

 عمق] : IVE فكك

1۸2۹ 

14 

[Ar 

 ه١4

۳۸۹ 

[ar 

Y4 

F40 

[1۸ 

a 

۹۱ 

Vé 

1۳۹ 

Ir 

 الكا

۹۸ 

Ne 

\TAY 

I 

TTF 

2 

AY 

 JIA ماا فرحا

YT AA 

4A1 

of 

TU 

o¥t 

 ادا لكك

[av1 



 نىق  i Vueناعيق . ۹¥

 44 لاقو ليق i [ony .  مداوقإ

 1 هنم (لا) ب ىلحلا

 00 : بصقلا] RAY هللا دودح ىلع مئاقل

 اا اطقلا ءةاطقلا املا .  ةةيضاقلا

 ]41 ةرطقلا] r۹ عاقلا

 1Y1 نارطقلا ١١9  تناقلاک ةالصلا ىلع دعاقلا

 أ ةعقعقلا 1 5 ةلبق ءلبقلا

 1Y] ةمامقلا] >> ۹. ةليبقلا

 Ar تاگقل

 4 دانقلا

 ¥. دقلا

 1۳ حاتقل

 TIYARA مارقل

 AY ةصارقلا

 مخل YEA فقم رقرقلا

 1 نّرَقلا

 عشقلا

 5345 مامج تیب اهنأك

 oY ” انهاك

 م رابك]

 5 ةبطر دبك

 اهحبك
Y3 

 م15 كو

 445 نابثك

 ۸ لاؤسلا ةرثك

 لفل ' ارم ىرك

 41 عارك

 14 ميمغلا عارك

 01 ةبرك «بّرک

A41۰ 



 هنم (لا) ب ىلحم ا

1Y1 ىوم 11 فافكلا Nor دووكلا 

PEA. لفكلا TAA 1Y حشاكلا 

IY rT 

 م نهاكلا]

 همم oA لماكلا

 3 تارابكلا

ort ادكلا 

 4۲ حردكلا

 ]4۸4 بركلا

 هرم ظيظكلا

 ف ةرافكلا

 م ةنيدملا اتبال

 ۷ تّيَحال

AY هطال 

 1 ةقدصلا يوال

VA [اهنكهتنتل 

 5 سات

\ YAY 5225 

 ]41۰ رانب ةعذل

 Yr دحاولا يل 4 ًاقح كيلع كروزل

 هنم (لا) ب ىلحما

 rsa] دودللا] ۳ نيتعأللا

 ءاوأللا : IYTA ceطغللا 1۲

 fA ةزمللا نمللا 1 ةدبللا

i: ممللا e ةبينللا 

 ]>4 ناهنللا] 4o ءاحللا

 ل رهللا فقل .TA .نايحللا

 0۸. يللا ءيبل
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 مالك

 ريقاوم ١

 ضخما

 ةليحملا

 ىردملا ءةاردملا

 ةجردملا

 ةحلسّدلا «نيحملدملا

 ءارملا

 قفارملا

 قارملا

 ةّرملا
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 كرام
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 سفّنلا تهفن 1۲

 اماکن 1۷۱

 ةتكن الرس

YAYتيَمَك ,ىغ  

11Aقرامغ  

 ةرغ 4

 ثيدحلا تيغ] 07

 هاركأ ارم ع

 اف ۳۹۸

iعزاون  

o۷لو  

AAاهون  

 راحبلا نوت ۲

 ءيف او

 هبلق طايت ۱۰۹۸

 هنم (لا) ب ىلحلا

 دّضنل 1۸۲

AYYقاطتلا  

otoساعنلا  

 نامعنلا ۱3۸

 يعتلا 3۸

 ضغتلا 111۷

 بقل ۸1

ITY EY AV4يقتل  

 ضيقنل الو

\PYE coryعيقتلا  
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ATAكما  

YA A4ءارتلا  

 ذحاوتلا o14 فكل AY سمو

n» 4 oلفاونلا  

 رولا ش ا

Ar. 
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 ]4۸ا
AY 

i 
Y4 Ao 

01 

1 

e1تددو  

 تاعمجللا مهعْدَو ۹

 اکدو ۱4

Yaیّرو  

 عدو مال
YAناقرو  

 مرو ۷
 عاطقتالا ةكيشو نفي
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 ملا
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 رقو ١550 ا

 هصقو «هتصقو ۳4

TAةنجلا جلو  

 كحيو 1

 ليو 0

 هنم (لا) ب ىلا

 ءوضولا 4

AYYةئيضولا  

AYYةعيضولا  

AAYءاطولا  

AYظعولا  

 كعول ¥14

AYءاكولا  

 تكولا 14۳

 فركولا فل

FYجولولا نفض  

 دولولا ۸۹
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\iYo (PVE 

TE 

Yee 

to 1F 

YY 

10A 

۲۸ 

  4Y4نين

of 

۲A 

q۰ 

 الكا

TY ۱4 

۷1۹ 



 هؤزري ءأزري

 دقري

 نوثيري]

 ةكئالملا عزي

 بارسلا هب لوزي

 هسفن بسی

IAA 

YA TTY 

A۹ 

4 

Ta 

1۷1 

AVe VY 

1 

EVA 

To. 

YT 



 ركذلاو رجألا سمتلي

 رصبلا ناسمتلي

 هرصب عمتلي

oo 

 هنم (لأ) ب یلح

 18م6

1 

TYA 

 هه

qo¥ 

Y3 

YÎ 

1Y4 
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VVV ATE 

YT e1۹ 


